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Introdução

          Caro leitor (a), 
 
          Considero que já iniciei alguns passos importantes, através
das minhas redes sociais (Instagram e Facebook), para alcançar
meu desejo de publicar textos que visam auxiliá-lo (a) em um
trabalho intrínseco de modulação emocional. 
     
    “Uma Carta para os dias de ansiedade” trata-se de uma
mensagem pessoal. Embora amplamente embasada na ciência, é
transmitida, informalmente, por meio de uma linguagem leve, para
que você alcance o quanto nossas emoções, neste caso, a ansiedade
(medo), estão atreladas ao nosso funcionamento neurofisiológico
e cognitivo. Somado a esse conteúdo, apresento um conjunto de
técnicas que servirão de apoio para minimizar as angústias que
sentimos quando estamos ansiosos.



 Capítulo I 
Tudo o que você precisa saber

sobre ansiedade



          Eu defino ansiedade como “medo de não sei o
quê”, visto que se trata de apreensões e angústias que
mal conseguimos compreender de onde vêm e, quando
conseguimos identificar os pensamentos, no geral,
estão relacionados a preocupações com situações
futuras que, muitas vezes, só existem em nosso
imaginário, não tem um perigo real para acontecer.
São “alarmes falsos”. No entanto, dependendo da
intensidade, são capazes de gerar um desconforto
emocional muito grande, sobretudo quando esse
quadro desconfortável vem associado de sintomas
fisiológicos desagradáveis, como coração acelerado,
desconfortos estomacais, tonturas, irregularidades
intestinais, suor, falta de ar, insônia etc.

1 .  A n s i e d a d e
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          Aaron Beck, o fundador da terapia Cognitivo-
Comportamental, construiu uma escala avaliativa (Beck
Anxiety Inventory - BAI/BECK) em que classifica a
ansiedade em quatro graus (mínimo, leve, moderado e severo).
          Na perspectiva cognitiva, a ansiedade é caracterizada
pelo  processamento inibitório de sinais de segurança - quanto
maior o estado de vulnerabilidade de uma pessoa, mais intensa a
ansiedade experimentada.
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          Outro aspecto relevante, é o que
acontece em nosso organismo

precipuamente para que experimentemos
todos esses sintomas. Nesse momento,

uma resposta à situação
desorganizadora do nosso equilíbrio

precisa ser acionada, logo as funções do
hipotálamo são ativadas, e é liberado na

corrente sanguínea o hormônio
corticotrofina (CRH) que estimula a

hipófise a liberar o hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH) que, por

sua vez, aumentam os níveis sanguíneos e
estimula as glândulas adrenais a

liberarem cortisol - o conhecido
hormônio do estresse.

 

2 .  A  A n s i e d a d e  d o  p o n t o  d e
v i s t a  n e u r o f i s i o l ó g i c o
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          Desse modo, percebemos que nossa reação ansiosa é uma
resposta gerada em conjunto pelo nosso eixo Hipotálomo-
Hipófise-Adrenal (H-P-A), que por sua vez, é regulado pela
Amígdala e pelo Hipocampo. Konkiewitz citada por
Magrinelli (2009) afirma que:
 

Os neurônios hipotalâmicos que secretam CRH são
regulado pela amígdala e pelo hipocampo. Quando o
núcleo central da amígdala é ativado, interfere no eixo
HPA e a resposta ao estresse é emitida, sendo que a
ativação inapropriada tem sido relacionada com os
transtornos de ansiedade.
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          O transtorno nada mais é do
que uma resposta inadequada ao 

 estresse, regulada pelo nosso sistema
nervoso, causada geralmente pelo
excesso de cortisol circulante na
corrente sanguínea – o que pode

desencadear a morte de neurônios
na área do hipocampo, e este começa a

apresentar falhas em sua
capacidade de controlar a liberação do

hormônio do estresse e de
realizar suas funções normais.
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Então, é possível que essa desorganização
na esfera neuroquímica desencadeie

desconfortos do tipo: medo excessivo,
preocupações exageradas e irracionais,

tensões musculares, dificuldade para
relaxar, cansaço ao longo do dia com

muita facilidade, dificuldade de
concentração, irritabilidade e distúrbios
do sono. Além de queixas autonômicas,

tais como taquicardia, sudorese, palidez,
tensão muscular e vigilância aumentada.

À medida em que vamos nos
automonitorando e passamos a perceber
que a ansiedade começou a sair do nosso
controle e causar transtornos ao nosso

bem-estar, precisamos ter senso de
responsabilidade para procurar ajuda

profissional especializada (um bom
psicólogo e/ou psiquiatra).
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          E não podemos esquecer que tudo isso sofre impactos
importantíssimos da alimentação que ingerimos, uma vez que
bons nutrientes mantêm o adequado funcionamento da nossa
máquina humana.
      A saber, o nosso Código genético é constituído por 64 tipos
de aminoácidos, dos quais apenas 20 são conhecidos e desses, 9
são considerados essenciais (os essenciais não são produzidos
pelo nosso organismo e precisamos suplementar. Os
aminoácidos, dentro da gente, transformam-se em
neurotransmissores, que, por sua vez, estimulam o disparo dos
neurônios, que conduzem as mensagens dentro do nosso cérebro e
vão determinar os nossos pensamentos, sentimentos 
e comportamentos.
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 Capítulo II  
O conhecimento nos torna mais

compassivos



         Ao passo em que compreendemos todo esse movimento
neurofisiológico do nosso organismo, temos a oportunidade de
nos tornarmos seres emocionalmente mais desenvolvidos,
mais compassivos diante do nosso funcionamento e mais
empáticos também frente ao funcionamento do outro.
Porquanto esse alcance cognitivo nos revela que, diante de
situações ansiogênicas e desorganizadoras do nosso equilíbrio
emocional, nosso cérebro trabalha gerando uma resposta de
luta-fuga visando o resgate da nossa homeostase e a nossa
adaptação. 

2.  Uns lutam,  outros  fogem. . .

          E, neste instante, conforme a estrutura de
cada indivíduo (alimentação, histórico de vida,
antecedentes genéticos, registros de aprendizagem,
reserva funcional, capacidade de 
 neuroplasticidade, etc) 
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        Perante o comando dos nossos neurônios de luta,
provavelmente teremos pensamento acelerado, muitos insights,
muita ação, muitos planos, sonhos altos, bastante criatividade e
reações de busca pela sobrevivência das formas mais diversas.
Tomados por esse tipo de ansiedade, também conseguimos
tirar vários projetos do papel. Suponho que os grandes
pensadores que deixaram seus registros para nos embasarmos
vivenciaram em alguma proporção uma boa dose de ansiedade!

 

alguns entram em movimento de luta, outros,
em movimento de fuga.
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         No entanto, quando nossos neurônios disparam o
comando de fuga, para nos proteger, nesse momento, nos
sentimos paralisados e, dependendo do elemento eliciador do
estresse, paralisamos fisicamente mesmo. 
         Veio-me agora uma triste lembrança de um assalto que
sofri, há uns 15 anos, enquanto eu caminhava para a faculdade
com uma amiga. Foi se aproximando da gente de forma muito
rápida uma moto com dois rapazes. No mesmo instante vi uma
arma de fogo prata, brilhante e pesada apontada para minha
cabeça com o comando “coloque a bolsa no chão e saia sem
reagir”.

          Antes que ele terminasse a frase, minha amiga jogou
a bolsa dela e  correu numa velocidade que nem Lucélia
Peres ganharia dela. E a essa altura das linhas,
meu querido leitor já deve ter 
deduzido que eu paralisei. 
        Sim, eu travei! De uma forma
tão horrorosa que era simplesmente
 impossível conseguir arrancar
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meus pés daquela calçada e sair dali para
qualquer lugar porque eu não conseguia
mesmo! Então eu chorei muito e esperei
completamente anestesiada uma bala
sair daquele objeto tenebroso e espatifar
os meus neurônios. 
  Enquanto isso, minha amiga,
provavelmente, já estava em casa
tomando um chá para se acalmar; eu
estava ali travada ouvindo aquele berro
“coloca a porra da bolsa no chão e saia
sem olhar para trás!” 
          Eu, que jamais fui apegada a bens
materiais, parecia que estava agarrando
a bolsa, evitando me render, mas não...
tudo o que queria era sumir dali viva.
Mas meu sistema nervoso autônomo
inventou de ter um piripaque, pior que o
do Chaves. Essa autorrevelação foi o
melhor exemplo que consegui para
ilustrar um estado de paralisação ou
fuga.
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    Tomados pelo comando neuroquímico de fuga,
necessariamente não precisamos ter um piripaque desses
como resposta (rs!). Mas a probabilidade é de que não 
 visualizemos muitas possibilidades para sair da nossa “zona
de conforto” e nosso cérebro passa a trabalhar
racionalmente para nos manter naquela posição, que também
é caracterizada por ausência de planos e de perspectivas
futuras.
          Percebo, em minha prática clínica, que esse estado de
ansiedade gera um desconforto muito grande nas pessoas por
não se sentirem produtivas e úteis. Já compreendemos que
está tudo bem paralisar de vez em quando, vamos respeitar
nosso funcionamento, cada um reage de um jeito aos
estímulos recebidos. Sem autocobrança! Sem autopressão! 
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 Capítulo III 
Forças psicológicas são ativadas

para nos manter em equilíbrio



Enquanto todo esse comando de
fuga acontece em nossa esfera

neuroquímica, experimentamos os
desconfortos emocionais familiares

aos ansiosos: angústias,
preocupações, tristezas, medo,

pânico, etc. No âmbito
fisiológico, a cabeça dói, coração

dispara, estômago embrulha,
nos sentimos nauseados e

estranhos; e, fisicamente, expomos
as visíveis tensões musculares, às

vezes, mãos trêmulas e pernas
inquietas..

3Desconfortos  causados
pela  ans iedade
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         Sempre visando nos proteger e nos trazer de volta para o
nosso equilíbrio pessoal, nosso cérebro continua trabalhando
para baixar nossos níveis de ansiedade e para que o seu trabalho
tenha êxito nossos mecanismos de defesa são ativados. 
      Os mecanismos de defesa do ego fazem parte da teoria
psicanalítica de Freud. São ações psicológicas que entram em
cena quando estamos vivenciando situações ameaçadoras que
podem colocar em perigo a integridade do ego. Eles vão agir 
de diversas formas para tentar nos manter em equilíbrio e
 baixar os nossos níveis de ansiedade.
        Para ilustrar, vou citar alguns mecanismos
 de defesa diante do contexto do período de 
isolamento decorrente a pandemia causada pelo 
Coronavírus - COVID-19.

4.  Mecanismos de  defesa  do  ego
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        A negação é um mecanismo de defesa que, quando
ativado, procura negar rigidamente os fatos com um
discurso fantasioso e sem muita verdade. Mergulhado
nesse funcionamento, o indivíduo passa a negar
mentalmente as situações que estão acontecendo e o
contexto que está vivenciando. 
         Ex: “Essa é uma realidade para a Europa, aqui no
Brasil isso não vai acontecer!” (mesmo com as estatísticas
evidenciando a capacidade de transmissão do vírus e os
números crescentes de mortes, a pessoa tende a
descaracterizar o cenário e as informações que está vendo
e ouvindo são distorcidas sem um 
embasamento real).

4.1  Negação
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Quando tomado pela sublimação,
que é outro

mecanismo defesa, o nosso racional
procura formas aceitáveis de

“driblar” situações estressantes e
proibidas para experimentar

um pouco de prazer. 
Por exemplo, durante o comando

real de isolamento
frente ao contexto do COVID-19,
o indivíduo resolve fazer máscaras

respiratórias e sair nas ruas
distribuindo entre as pessoas; ou

fazer uma ação social e levar
alimentos para ajudar as pessoas.

4.2 Subl imação
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      Na Racionalização, a pessoa procura uma forma lógica
para justificar a realidade e com isso baixar sua ansiedade.
       Por exemplo, “acho até pouco 30 mil mortes no mundo,
dentro de 3 meses, visto que outros vírus respiratórios
mataram muito mais”.

4.3 Rac ional ização
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Na Projeção,
o indivíduo projeta seus sentimentos

no outro. Nesse contexto do
COVID-19, a pessoa está sofrendo

com tudo o que está acontecendo,
mas não consegue entrar em contato

com seus sentimentos frente a
essa situação e admiti-los e, em
algum momento, assistindo aos
noticiários, faz um comentário

“acho que o jornalista está
sofrendo muito com tudo isso, não

deve estar fácil para ele passar
por essa crise financeira”.

4.4 Projeção
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 Capítulo IV 
Técnicas cognitivas



         À medida que você consegue inspirar o ar pelo nariz e encher
seus pulmões e expirar soltando o ar pela boca para encher o
balão, vai sentindo seu controle respiratório. Essa simples técnica
o ajudará a mantê-lo no presente e a perceber que você não está
perdendo o controle da sua vida.

 

5 . T é c n i c a  d e  a u t o m o n i t o r a m e n t o :
e n c h e r  b a l õ e s
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         Para essa técnica, você precisa se imaginar em um lugar
feliz e seguro. É importante que consiga se imaginar em um
lugar com imagens agradáveis e, nesse espaço, você vai se
imaginar calmo, tranquilo, relaxado, satisfeito e no controle
enquanto realiza suas atividades favoritas.  
        Essa técnica ajuda você a relaxar o seu imaginário e se
apoderar do seu verdadeiro eu.

 

6.  Técn i ca  de  Imaginação
Posit iva
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          Faça bilhetes de resposta ao seu medo com pensamentos de
enfrentamento que desafiam crenças associadas a seus sentimentos
de ansiedade.  Essa é uma técnica de enfrentamento que tem o
objetivo de favorecer o seu autocontrole cognitivo, visto que você
fará os bilhetes antes dos dias ansiosos chegarem e, dessa forma,
você poderá modular suas crenças e usar esses cartõezinhos em sua
carteira, colocá-los em sua geladeira, na capa da sua agenda, um
post-it colado em seu computador etc. Vai depender de sua
criatividade.

7.  Técn i ca  de  resposta  ao  medo
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7 . 1  E x e m p l o :
Eu não vou conseguir
(medo/ansiedade) realizar nenhum dos
meus trabalhos durante esse período de
isolamento do COVID-19.

Meu medo diz

Os sentimentos de medo são como o vento, eles sopram sobre você,
mas logo passam;
Todo mundo sente medo algumas vezes. Esses sentimentos só me
tornam humano;
Esses sentimentos são apenas sinais para eu usar minhas novas
habilidades;
 Eu sei que vou conseguir fazer isso. A razão principal para eu achar
que não posso é porque sinto medo. Eu só tenho que lembrar que é o
meu medo que está falando;
Fique frio! Eu posso responder ao meu medo!

          Você pode utilizar para responder a si mesmo (a) em resposta
ao sentimento de medo/ansiedade o seguinte:
 

1.

2.

3.

4.

5.
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Exemplo baseado no livro "A prática clínica de Terapia Cognitiva com crianças e adolescentes", p. 189

 É apenas meu medo falando, eu não preciso escutá-lo;
 Eu sou maior que esse medo;
 Meu medo não sabe o que vai acontecer, eu posso lidar com isso;
 Cada vez que enfrento meu medo, fico mais forte;
 Eu posso enfrentar esse medo!

Escreva mais cinco bilhetes em resposta ao seu medo:
 

1.
2.
3.
4.
5.
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Essa técnica ajuda a combater
crenças autoderrotistas

decorrentes de pensamentos
catastróficos. Nessa técnica você

escreve todas as suas previsões
ansiosas da maneira mais específica

possível, de acordo com a sua
intensidade emocional

experimentada.

8Técn i ca  "Se o  p ior  acontecer?"
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8 . 1  E x e m p l o :

Dê uma nota de 0 a 10 para o 
quanto esse pensamento o faz sofrer.

Escreva todas as suas preocupações 
e previsões ansiosas

Preocupo-me que com o COVID-19
estoquem todos os alimentos e falte

comida na minha casa.

9

Pergunta 1: Que certeza eu tenho de
que essa preocupação realmente vai

acontecer?

Nenhuma certeza ( )
Razoável certeza (x)

Total certeza ( )
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Pergunta 4: O que me faz pensar que
isso pode acontecer agora?

Vejo nos noticiários as pessoas
invadindo os supermercados, os preços
dos alimentos subindo e o orçamento
caindo porque não estou trabalhando.

Pergunta 3: Liste suas tentativas
anteriores de enfrentamento

Pergunta 2: Isso já aconteceu antes? Sim (x) Não ( )

Trabalhei mais para ajudar em casa;
fiz uma dispensa maior com alimentos
não perecíveis e não havia gastos
excessivos.
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Eu posso começar a trabalhar  serviços
on-line; fazer reserva de alimentos e
uma reserva financeira para os dias
mais difíceis.

*Perguntas baseadas no livro  "A prática clínica de Terapia Cognitiva com crianças e adolescentes", p. 190

Pergunta 6: E se o pior acontecer o
que você realmente pode fazer?

Pergunta 5: Se você conseguiu lidar
com isso no passado, o quanto
realmente isso é apavorante?

Eu sei que posso conseguir passar por
isso, mas vou precisar me esforçar
muito...
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          Essa técnica o ajudará a visualizar seus
sonhos, transformando-os em um planejamento de
vida com data marcada para acontecer. É
importante para que você não desprenda energia
com a sua ansiedade e consiga manter o seu foco no
que realmente é importante para você. É simples,
você vai precisar de algumas folhas para registrar as
áreas da sua vida, os sonhos que você tem para
realizar em cada área. 
          Para cada sonho é solicitado que determine
uma meta específica com data marcada para
acontecer e três estratégias palpáveis que dependam
exclusivamente de você para que consiga realizar esse
sonho. Feito isso, cole uma imagem que, ao olhar,
lembre o quanto é importante para você manter o
foco com determinação para ver seus sonhos
acontecerem.

9.Técn i ca  transforme seus
sonhos  em metas
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          É importante preencher todas as áreas: pessoal, social, familiar,
financeira, profissional; espiritual; emocional; relacionamentos e lazer.
 
 9 . 1  E x e m p l o :

Área Pessoal
 
Sonho: Perder 3kg
Meta: Agosto 2020
Estratégias: 
1. Ter compromisso com a minha nutrição; 
2. Ter assiduidade na academia; 
3. Ter uma rotina saudável e dormir mais.
Colar imagem do corpo que você sonha 
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          Essa técnica é sugerida quando você não tem como se
ausentar do ambiente que o deixa ansioso ou se afastar da
pessoa que te causa ansiedade. 
          “TIME OUT” é um exercício de se permitir
desplugar” da situação ansiogênica e se teletransportar
mentalmente para um lugar em que você se sinta conectado,
realizado e feliz.

 

10 .  Técn i ca  Time Out
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          Utilize a ansiedade que você está experimentando como
um combustível para criar e produzir o que você ama fazer,
permita-se, inclusive, fazer coisas que você nunca fez, mas que
sempre teve vontade. Siga sua intuição e feeling
pessoal.

 

11 .  Técn i ca  do  desbloque io  cr iat iv0

3 9



         A respiração é um movimento tão natural que, muitas
vezes, nem nos damos conta da sua importância. Em momentos
de grande ansiedade ou agitação, recomenda-se a respiração
diafragmática. Ela pode ser realizada sentado ou deitado, de
olhos abertos ou fechados e em qualquer local. Fazendo por
alguns minutos, nota-se a diminuição da intensidade dos
sintomas , provocando grande relaxamento.

 

12.  Técn i ca  da  resp iração
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Sente de um jeito relaxado, mãos repousando sob a barriga;
Inspire pelo nariz contando até 4;
 Segure o ar, contando até 2;
Solte o ar pela boca contando até 6;
Repita a respiração o quanto precisar e observe o seu corpo.

1.
2.
3.
4.
5.

1 2 . 1  E x e m p l o :
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       O psicólogo clínico, Doutor em Psicologia e Especialista em
Terapia Cognitivo- Comportamental, Bernard Range, desenvolveu
uma técnica denominada “A.C.A.L.M.E.S.E”, para usarmos em
situações de ansiedade e pânico.
A - Aceite que você está ansioso
C - Contemple o belo
A - Aja, mesmo estando ansioso!
L - Libere ar de seus pulmões (respire)
M - Mantenha todos os passos anteriores (repita-os)
E - Examine seus pensamentos 
S - Sorria, você conseguiu!
E - Espere o futuro com aceitação! 

 

5 . 1  T é c n i c a  d o  a c a l m e - s e
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 Capítulo V 
Como alcançar o equilíbrio

emocional e acalmar a mente



          Fica claro, portanto, que equilíbrio emocional não é um
dom com o qual alguns nascem e outros não. Antes, é um
exercício neurocognitivo constante que tem como escopo obter
controle mental, sobretudo frente às situações que nos
desorganizam e emocionalmente nos tiram do eixo. 
          Procurei explanar de forma muito objetiva o que ocorre
em nosso funcionamento neurofisiológico quando estamos
ansiosos e como reagimos frente aos comandos cerebrais de
luta-fuga. Compreendemos que nossos mecanismos de defesa
são ativados para minimizar os níveis de ansiedade que estamos
experimentando e procurar nos manter em equilíbrio. Assim, é
notório que todo o nosso organismo trabalha para que sejamos
seres equilibrados, basta que façamos a nossa parte. 
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           Em dias difíceis, precisamos não hesitar em fazer uso
de algumas técnicas cognitivas, pois elas irão nos auxiliar a
tirar o foco do problema, pensar com mais clareza em
situações positivas e aliviar o nosso sofrimento. Dessa forma,
conseguiremos lidar com os imprevistos da vida, sem perder a
nossa racionalidade. 
          Não posso deixar de destacar, entretanto, que a
ansiedade, em nível leve, faz bem para o ser humano, e todos
nós a experimentamos de alguma forma. Já em nível
moderado a severo passa a trazer sofrimento neurofisiológico,
passa a ser uma emoção dolorosa e disfuncional, visto que
interfere em nossa capacidade de pensar. 
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          Dessa forma, se você percebe que, mesmo fazendo uso de
estratégias mentais, ainda continua experimentando sintomas
muito desagradáveis, é importante buscar um auxílio profissional.
           
           Para refletir, fiquemos com estas palavras escritas pelo
apóstolo Paulo em Carta aos Filipenses (4, 8), que me traz
profunda paz à alma: 
 
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é bom, se há algum valor, se há algum elogio, seja isso
que ocupe o vosso pensamento”.
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Filha de professores e esposa de professor,
Evening carrega um respeito muito grande
pelo universo da docência. No entanto,
visivelmente, é a Psicologia que faz seus
olhos brilharem, profissão que há dez anos
escolheu e atua com muita dedicação na
prática clínica. Apresenta um amor
declarado pela Neurociências. Se tornou
especialista em Neuropsicologia e
Reabilitação Neuropsicológica pela
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo e em Neurometria Funcional
pela Sociedade Brasileira de Neurometria.
Dentre as abordagens feitas, revela um
carinho especial pela Terapia do esquema,
mas na prática da psicoterapia segue a
clínica geral. Para ela, o protocolo
terapêutico é individualizado e cada paciente
tem uma necessidade de abordagem
diferente. Com cada paciente, afirma,
"preciso ser uma Evening diferente”.
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