
Estratégias para Gerenciar a Ansiedade
Fase 2: Estratégias para Durante e Após a Pandemia da 

Covid 19



COVID
• Segurança Física à

• Ficar longe das pessoas

• Medo: cortisol para o cérebro

• Segurança Emocional à

• Perto de pessoas

• Oxitocina para o cérebro



Filme Castaway………Wilson ……..Desculpe-me 
Wilson.https://youtu.be/zaQa4ttIyNo

https://youtu.be/zaQa4ttIyNo


A necessidade de conexão humana é
tão forte que, se ficarmos presos em
uma ilha, pintamos um rosto em uma
bola de vôlei para ter uma conexão.



Coloque no chat para os
colegas:

O que é algo de bom que veio
com a pandemia?



Filme sobre mudanças positivas em animais
desde o início da pandemia

Apple TV documentary
https://youtu.be/XswV_yqPq28



Tome seus MEDS diariamente!
M é para meditação / atenção plena

Técnicas de respiração para envolver o SN Parassimpático

• Tática

• Ritmo

• Matemática
do coração



CALMA



Exercício Experiencial
Meditação da Bondade Amorosa

Aplicação Covid
Traga alguma consciência para sua respiração. Respire naturalmente. Relaxe. Coloque a mão direita no abdômen e a esquerda no coração. Observe a expansão na inspiração e a contração na 

expiração. Agora coloque as mãos no colo.
Como você se sente agora? Aceite gentilmente como você está se sentindo.

Seja gentil consigo mesmo. Aceite que você terá sentimentos diferentes como todo mundo. Esperança, medo, paz, ansiedade, preocupação, entusiasmo - há toda uma gama de diferentes 
pensamentos e emoções durante um momento como este.

Seja gentil consigo mesmo - imagine-se com os pés no chão e em paz - independentemente de suas condições de vida. Repita essas palavras em sua mente "que eu esteja bem" "que eu seja 
feliz" "que eu cuide da minha saúde o melhor que puder" "que eu fique com os pés no chão" "que eu possa sentir paz" "que eu esteja aceitando" "que eu esteja esperançoso ”“ que eu tenha fé ”“ 

que eu seja apoiado ”“que eu tenha o que preciso ”.
Agora imagine ser capaz de abraçar tudo o que vier. Permanecendo calmo e forte. Ficar com os pés no chão. Cuidando bem de si mesmo. Ser gentil consigo mesmo.

Agora, lembre-se de uma pessoa por quem você naturalmente sente bondade, como um bom amigo. Imagine que eles estão com você. Como você se sente em relação a essa pessoa agora? 
Aceite gentilmente como você se sente em relação a eles.

Agora, vamos cultivar ainda mais bondade para com essa pessoa. Aceitar que eles terão sentimentos confusos como todo mundo neste momento.
Imagine que essa pessoa está com você. Repita estas palavras em sua mente "que você esteja bem" "que você seja feliz" "que você cuide da sua saúde o melhor que puder" "que você fique com 
os pés no chão" "que você experimente a paz" "que você esteja aceitando" " que você tenha esperança ”“ que você tenha fé ”“ que você seja apoiado ” “que você tenha o que precisa ”. Deseje o 

melhor a essa pessoa.

Agora, lembre-se de uma pessoa por quem você se sente neutro. Por exemplo, pode ser alguém que você encontra na sua vizinhança, no seu local de trabalho ou no supermercado local. Alguém 
que você percebeu, mas nunca realmente considerou ou se conectou. Vou esperar alguns segundos enquanto você seleciona essa pessoa. Imagine que eles estão com você. Como você se 

sente em relação a essa pessoa agora? Aceite gentilmente como você se sente em relação a eles.
Agora, vamos cultivar a bondade para com essa pessoa. Aceite que eles terão sentimentos confusos como todo mundo neste momento.

Imagine que essa pessoa está com você. Repita estas palavras em sua mente "que você esteja bem" "que você seja feliz" "que você cuide da sua saúde o melhor que puder" "que você fique com 
os pés no chão" "que você experimente a paz" "que você esteja aceitando" " que você tenha esperança ”“ que você tenha fé ”“ que você seja apoiado ”“ que você tenha o que precisa ”. Deseje o 

melhor a essa pessoa.

Agora, lembre-se de uma pessoa que você acha difícil ou não gosta. Imagine que eles estão com você. Como você se sente em relação a essa pessoa? Aceite gentilmente como você está se 
sentindo em relação a eles agora.

Podemos amar as pessoas que achamos difíceis ou não gostamos. Vamos cultivar a bondade para com essa pessoa. Eles também terão sentimentos confusos, como todo mundo neste momento.
Imagine que essa pessoa está com você. Repita essas palavras em sua mente "que você esteja bem" "que você seja feliz" "que você cuide da sua saúde da melhor maneira que puder" "que você 
fique com os pés no chão" "que você experimente a paz" "que você esteja aceitando" "que você tenha esperança ” “que você tenha fé ” “que você seja apoiado ” “que você tenha o que precisa ”. 

Deseje o melhor a essa pessoa.

Imagine você e as outras três pessoas juntas. A pessoa por quem você naturalmente sente bondade, a pessoa neutra e a pessoa que você acha difícil. Deseje o melhor a todas essas pessoas, 
incluindo você. Repita essas palavras em sua mente "que todos vocês estejam bem" "que todos sejam felizes" "que todos vocês cuidem da sua saúde da melhor maneira possível" "que todos vocês 
fiquem com os pés no chão" "que todos vivam a paz" "que vocês todos estejam aceitando” “que todos tenham esperança” “que todos tenham fé” “que todos sejam apoiados” “que todos tenham o 

que precisam ”.
Estenda esse desejo para todo o mundo. Para todo ser humano. Faça um desejo para que todos tenham paz e felicidade.

Finalmente, traga um pouco de consciência para sua respiração. Respire naturalmente. Relaxe. Coloque a mão direita no abdômen e a esquerda no coração. Observe a expansão na inspiração e 
a contração na expiração.

Expresse gratidão por sua saúde e situação de vida, independentemente de como ela seja. Abra os olhos suavemente.

Meditação da Bondade Amorosa – Edição Coronavirus. Tara Brach

Como tantas outras pessoas de quem ouvi falar, essa crise me ensinou a valorizar o que é realmente importante - família, saúde e ser bom para os outros - e a ser grato por todas as bênçãos que 
recebi.



Nietzsche
"O que não me mata me 

faz mais forte”

Ou isso te desgasta? -
Nietzsche





Instalando um Aroma
Você já percebeu um aroma de que realmente gosta e que o/a faz se sentir confortável,

relaxado ou simplesmente bem? Que cheiro é esse? ________________

Quando cheira isso ________________ o que você percebe agora?

Quando pensa sobre esse____ (cheiro), qual é o melhor pensamento que poderia dizer
sobre si agora? _____

Ou qual é a boa ideia que tem sobre si mesmo agora? __________________

Quando pensa sobre isso _______ (cheiro) que sentimento / emoção sente?
_____________

Onde percebe essa sensação em seu corpo? ___________

Agora observe aquele _______ (cheiro), a ________ (crença positiva) sobre você, e a
sensação de ____que percebe em ______________ (sensações corporais).

Use uma pequena série de EBLs lentos (2-4 não mais). O que nota agora?
_________________

Continue com séries curtas e lentas de EBLs várias vezes, apenas verificando o recurso.

Se quiser lembrar-se desse cheiro no futuro, que palavra ou frase usaria para se lembrar
disso? __________ Agora diga essa palavra e observe o que acontece.

Adicione uma série de EBLs. O que vem agora?

Cortesia de Robbie Adler-Tapia Ph.D.



Tecnologia

• Termômetro Digital (Biofeedback)

• Muse (Neurofeedback)

• Alpha-Stim (Estimulação de Eletroterapia
Craniana EEC)



Controle o que você pode
RESPOSTA EMOCIONAL

• Abraço de Borboleta

• Abraço de Joaninha

• Desenho do lugar seguro

• Rápida matemática do 
coração – Técnica de 
Coerência Rápida

• Jarra de purpurina

• APPS



A história da ostra e da borboleta: eu e o coronavírus





Recursos

• Contêiner

• Aroma

• DIR

• Técnica Flash (Phil Manfield
Ph.D)



Teletherapy Tips
Deany Lalaotis

• Mais conversas / Verificar mais

• Mais movimentação (Deany Laliotis)

• Privacidade Zoom // Observar o ponto
verde

• Consentimento Informado para
telessaúde

• Batendo os joelhos / Abraço de 
borboleta

• Telefone (Jennifer Lendle PhD)



Possíveis problemas apresentados com o  
coronavírus

Gary Quinn M.D.

• Tenho receio de que eu possa pegar o vírus

• Tenho medo que terei o coronavírus

• É minha culpa eu ter infectado outros

• Eu não terei dinheiro

• Estou sozinho e isolado



Pensamentos Negativos
Gary Quinn M.D.

• Não posso lidar com isso

• Não estou no controle

• Estou indefeso

• Eu vou morrer

• É esmagador e eu não consigo lidar com isso

• É minha culpa não ter comprado equipamentos sanitários
suficientes



Pensamentos Positivos
Gary Quinn M.D.

• Você pode ter um controle razoável do que pode estar
sob seu controle.

• Você pode aprender a lidar com isso.

• Você pode aprender a ter opções dentro da estrutura que 
está vivendo agora.





ESTRATÉGIAS DE EMDR

• EMD

• CRP

• RTEP/GTEP 

• GTEP RISCO (Autocuidado Individual Remoto)

• Etapa EMDR 



E para Exercício
• Aeróbico

• Parassimpático 

yoga, thai chi, natação.

• https://youtu.be/KfFjt9EXFgc

• Exercício de morsas no próximo slide

https://youtu.be/KfFjt9EXFgc




D para Dieta
• Dieta saudável. Mais

alimentos verdes e integrais
“superalimentos”

• Frutas Legumes / Grãos
minimamente Processados. 
Os carboidratos inteligentes
têm um conteúdo de fibra
nutritiva que retarda a 
digestão e a absorção, 
mantendo a glicose mais
estável.



Coma alimentos que impulsionem o 
sistema imunológico

• Cebolas

• Cogumelos, shitake, white button

• Alho

• Alimentos à base de vitamina C: laranjas, frutas vermelhas, 
pimentas, verduras de folhas escuras que são alimentos ricos em
ferro. 

• Alimentos à base de vitamina D: peixe gorduroso; salmão, ovos, 
atum

• Alimentos ricos em zinco: carne bovina, cordeiro, espinafre

• Castanhas do Pará



Dicas de Higiene do Sono

• Tomar um banho quente antes de 
dormir

• Fazer alongamentos leves

• Tocar música calma/conseguir um lugar
tranquilo para dormir

• Ler um livro

• Tomar um banho de Sal 

• Desligar os aparelhos eletrônicos



Substâncias

• Cafeína
• Álcool
• Alimentos
picantes

• Maconha
• Nicotina



Suporte / Apoio

• Parceiro

• Amigos



Dicas de Resiliência

Tornar cada dia mais
significativo.
Aprender com a experiência
Cuidar de si mesmo.
Ser pró-ativo.



Dicas

• Diários de gratidão.

• Diários de história do 
corona. Histórias em 
construção, medos e 
pensamentos.

• Escreva, desenhe figuras
de como é estar em
quarentena.



Mais dicas

• Hoje vai ser um grande dia

• Limitar o recebimento de notícias

• Assista a um pôr do sol!

• Você está 100% CERTO?



Não perca o senso de 
humor

• Veja o lado engraçado da 
vida

• Ria, ria, ria



Pessoas resilientes

• Atitude Realista Positiva

• Relacionamentos de carinho e 
apoio

• Espere influenciar o resultado

• Aceite o que é... 
Distanciamento social / 
Lavagem das mãos / Não
tocar seu rosto



Qualidades Positivas
Permitem Alegria

• MENTE
• Perspectiva
• Humildade
• Humor
• Aceitação

• CORAÇÃO
• Perdão
• Gratidão
• Compaixão
• Generosidade



Andrew Huberman
Youtube. 

Seu comportamento não será o mesmo. 
Neurocientista de Stanford

• https://youtu.be/xZVw-9ThmSM



OBRIGADA!


