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O que é a ansiedade?

“É um sistema de resposta cognitiva, afetiva, 
fisiológica e comportamental complexo (isto é, 

modo de ameaça) que é ativado quando eventos 
ou circunstâncias antecipadas são consideradas 

altamente aversivas porque são percebidas como 
eventos imprevisíveis, incontroláveis que poderiam 
potencialmente ameaçar os interesses vitais de um 

indivíduo.”

(Clark & Beck, 2012)



Regras da ansiedade



Regras da ansiedade

1 – Detecte o perigo.

2 – Transforme o perigo em catástrofe.

3 – Controle a situação.

4 – Evite ou escape.

Se você sofre de ansiedade severa, tenderá

a estar sempre em estado de alerta.



Você quer aprender a 
lidar com essas regras?



Novas regras

• Para romper com todas as regras

você terá de aceitar a agir de

acordo com as probabilidades e

abrir mão da certeza.

• Se quiser certeza absoluta, terá

de se acostumar a lidar com a

ansiedade e a depressão pelo

resto da sua vida.



Você está disposto(a) a 
abandonar a certeza?



Regra 1: Veja as coisas de maneira realista

Regra 2: Normalizar as consequências

Regra 3: Abandone a necessidade de controlar

Regra 4: Assuma a sua ansiedade



Regra 4: Assuma a sua ansiedade

• Busque experiências que o deixem ansioso.

• Faça essas experiências quando estiver

ansioso e desconfortável – não espere se

sentir pronto.

• Aceite os riscos razoáveis.

• Pratique o máximo que puder.



Estratégias

• Alimentação minimamente saudável: é importante se manter sempre saciado, isso 

ajuda a evitar episódios de compensação alimentar em momentos de ansiedade, o 

que pode piorar o problema.

• Exercício físico regular: é consenso na literatura acadêmica que o exercício físico 

regular é altamente protetor para seu emocional.

• Sono adequado: procure à noite reduzir as luzes, evite alimentos psicoestimulantes

como a cafeína e procure atividades relaxantes.

• Rede de apoio: ter pessoas que possam te ajudar em momentos de dificuldade.



Estratégias

• Mudando a forma de pensar.

• Atividades repetitivas.

• Respiração Diafragmática.

• Relaxamento.

• Meditação em 1 minuto.



Respiração Diafragmática

https://gifs.eco.br/wp-
content/uploads/2022/07/gifs-
de-ansiedade-respiracao-9.gif

https://gifs.eco.br/wp-content/uploads/2022/07/gifs-de-ansiedade-respiracao-9.gif


https://youtu.be/IPrOlrYHsoQ

https://youtu.be/IPrOlrYHsoQ
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