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O que perturba o ser humano não são os fatos, mas
a interpretação que ele faz dos fatos.
Epitectus–século I
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Capítulo 1 Para que sentimos ansiedade?
Esta talvez seja a pergunta que boa parte das pessoas que
sofrem de ansiedade devem se fazer o tempo todo. Se você é uma
pessoa muito ansiosa, daquelas que sofrem muito devido
a ansiedade, deve saber o que estou querendo dizer com isso.
No meu consultório costumo dizer para estas pessoas que
são muito ansiosas que é muito bom que elas sintam ansiedade.
Algumas não entendem como posso dizer que é bom que sintam
ansiedade. Então eu explico: primeiro que só não sente ansiedade
quem já morreu. Segundo, que a ansiedade apesar ser muito
desagradável nos casos mais intensos, ela não pode matar
ninguém. Então, se você é como estas pessoas e sente muita
ansiedade, mesmo que num grau muito intenso, isso significa que
você está vivo e pode fazer alguma coisa para mudar isso.
Primeiro de tudo é preciso entender a razão de sentirmos
ansiedade. De modo um pouco simplificado posso te dizer que
sentimos ansiedade devido a nossa condição de seres humanos.
Todos os seres humanos em uma condição normal sentem
ansiedade porque ela é um mecanismo evolutivo que nosso corpo
desenvolveu ao longo de milhares de anos para que pudéssemos
sobreviver em um ambiente hostil.
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Capítulo 1 Porque sentimos ansiedade?
O problema está muitas vezes em sentir ansiedade de maneira
desproporcional para situações que não condizem com a realidade.
Pense no seguinte: se você está andando na rua em um lado da
calçada e vem um caminhão desgovernado em sua direção, o seu
sistema nervoso é que vai fazer você pular de lado ou sair correndo dali.
O mesmo vale se você estiver andando no meio de uma trilha no meio
do mato e vê que está prestes a pisar em uma cobra. Automaticamente
você vai tirar o pé e sair dali e mesmo que depois você veja melhor
e descubra que não era uma cobra, mas um graveto que se parecia
com uma cobra é mais do que normal e esperado que você sinta todos
os sintomas da ansiedade em seu corpo.
O problema é quando este mecanismo de proteção atua de modo
desajustado. Por exemplo: a pessoa vai fazer uma apresentação para
colegas do trabalho e entra em pânico naquele momento, porque vê
como uma grande ameaça as pessoas que estão ali presentes. Ou
ainda, uma pessoa que fica muita ansiosa ante a possibilidade de
convidar uma outra para sair. Neste caso, além do desconforto físico,
a pessoa acaba temendo também a rejeição e desiste de fazer
o convite.
Tem também aquelas pessoas que ficam tentando antecipar
o que vai acontecer porque sempre acham que algo muito ruim vai
acontecer. Elas acabam deixando de fazer várias coisas importantes
porque querem ter certeza de que o que elas querem fazer vai dar
certo. Esta postura pode ser muita rígida e esta pessoa pode se sentir
muito frustrada e achar que é incompetente quando na verdade
a questão é uma excesso de ansiedade e não de falta de habilidade.
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Capítulo 2 Os dois lados da Ansiedade
A ansiedade tem dois lados, ou seja, podemos ver
a ansiedade de duas maneiras. Uma maneira é enxergar
a ansiedade como uma condição ou reação normal do organismo
e outra maneira é enxergar a ansiedade como uma condição
patológica ou negativa.
A ansiedade é uma reação normal, uma resposta do corpo
a algum tipo de estressor externo. Vamos aprofundar um pouco do
que vimos no primeiro capítulo.
Diante de uma ameaça ou situação de perigo, o organismo
deve reagir aumentando seu ritmo para que possa se preparar
para a luta ou a fuga. O ritmo cardíaco aumenta, há contração de
vasos periféricos para que se concentre sangue em áreas vitais
e a respiração aumenta sua frequência. Todas estas reações são
normais e preparam o indivíduo para enfrentar um perigo externo.
É uma sensação difusa e desagradável de preocupação
acompanhadas por várias sensações físicas. Mesmo não sendo
sensações agradáveis, não são perigosas, e são importantes para
nos sinalizar sobre perigos em nosso ambiente. São estas reações
que fizeram com que a humanidade sobrevivesse aos perigos ao
longo da evolução.
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Capítulo 2 Os dois lados da Ansiedade
A ansiedade se torna patológica ou negativa em dois momentos:
1. Quando o corpo reage excessivamente a um estímulo, ou
seja, quando a ansiedade é desproporcional ao estímulo e transforma
uma reação normal em reação negativa, ou mesmo quando ela
aparece relacionada a estímulos que normalmente não gerariam
ansiedade. Ex: uma pessoa com transtorno de pânico que monitora
seus batimentos cardíacos começar a achar que vai ter um ataque
cardíaco se perceber que o coração acelerou os batimentos.

2. Também quando ocorre uma reação de ansiedade na ausência
de estímulo um deflagrador. Ou seja, a pessoa está andando em uma
rua escura a noite e ouve um estouro do pneu de um carro e acha que
ouviu um tiro. Depois que passa o susto e ela vê que não tem um
perigo eminente ela provavelmente vai voltar ao normal. Esta reação
tem

relação

direta

com

nosso

sistema

nervoso

simpático

e parassimpático que vou explicar em outro momento.
Ao sentir os sintomas desagradáveis da ansiedade não tenha
medo, a tendência se você aceitar estas reações como normais são
que elas cessem em breve.
E caso você não esteja conseguindo lidar sozinho com estas
questões, o ideal é buscar ajuda. Vamos falar sobre isso mais a frente
e passar também algumas técnicas que você mesmo poderá aplicar em
si mesmo.
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Capítulo 3 Quais as vantagens e desvantagens
de sentir ansiedade?
Como assim? Existe vantagem em sentir ansiedade?
Sentir medo foi talvez um dos meios mais eficazes que
a natureza encontrou para que os seres humanos pudessem ter
sobrevivido. O medo é uma emoção humana básica e qualquer um de
nós que não tenha medo têm menos chances de sobreviver. Isso
é válido para o nosso mundo atual em que contamos com muitos
recursos e tecnologias, mas imagine quando nossos ancestrais tinham
que caçar para comer ou fugir dos predadores muito mais fortes que
eles?
A gente pode dizer que nosso cérebro atual ainda é muito
parecido com o cérebro de nossos ancestrais de milhares de anos no
passado e por isso é comum às vezes reagirmos de uma maneira
inadequada para situações que não representam uma verdadeira
ameaça. Fazer a atualização desta condição é muito importante porém,
como nosso funcionamento é voltado para a sobrevivência em muitas
vezes podemos ter um alarme falso ou vamos interpretar algumas
situações de modo incorreto. Isso não é exatamente ruim, neste caso
vale a máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Mesmo com
isso, se a gente refletir antes de reagir talvez tenhamos mais sucesso
sem nos colocar em riscos que não existem.
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Capítulo 3 Quais as vantagens e desvantagens
de sentir ansiedade?
Somos o que somos em grande medida devido o processo da
seleção natural que escolheu os mais aptos. No nosso caso, a seleção
natural fez com que aquele que fugisse quando ouvia um barulho
sobrevivesse e o corajoso que foi ver o que era e deu azar de ser um
predador e foi devorado e por isso não pode passar seus genes adiante.
Você pode dizer que somos fruto do indivíduo mais covarde porque ele
fugiu, mas eu diria que esse nosso antepassado milenar era na verdade
muito esperto.

Não há nada de errado em fugir de uma situação que
é ameaçadora, principalmente se estivermos em uma ambiente hostil
e desconhecido. Imagine um soldado em um campo de guerra. Ele vai
ficar com todos os sentidos ligados, funcionando no modo matar ou
morrer. Se esse soldado chegar ao campo de batalha sem sentir
ansiedade ou sem medo de morrer é pouco provável que sobreviva para
contar história.
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Capítulo 3 Quais as vantagens e desvantagens
de sentir ansiedade?
Mas então, quer dizer que sentir ansiedade é bom? Depende da
intensidade. O que quero dizer é: uma coisa é você ser uma pessoa calma,
ponderada e que pensa antes de falar. Isso não significa que você seja
insensível em situação de perigo. Então se você se vê em uma situação de
risco seu corpo vai automaticamente reagir para te defender.
As reações corporais mais comuns da ansiedade, tais como boca
seca, mãos geladas e suadas, embrulho no estômago, dentre outras são
totalmente normais e fisiológicas para as situações de perigo ou ameaça.
O problema é quando esse nosso sistema é acionado sem necessidade.
Estamos falando do sistema nervoso simpático e o sistema nervoso
parassimpático. Eles atuam na regulação de nossa resposta fisiológica de
ansiedade, mas como são muito sensíveis, tanto para o que acontece em
nosso ambiente quanto para o que acontece dentro da gente, ele pode
disparar sem aviso prévio, por exemplo, em um ataque de pânico.
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Capítulo 3 Quais as vantagens e desvantagens
de sentir ansiedade?
Nestas horas o sistema nervoso simpático aciona todas as defesas
do nosso organismo porque ele acredita que há um perigo eminente.
Pessoas que sofrem de transtorno de pânico relatam que de um instante
para outro começaram a sentir uma leve taquicardia que foi aumentando
e virou uma falta de ar e culminou com milhares de pensamentos de
morte.
O pior é que algumas pessoas tem vários ataques de pânico em um
único dia e mesmo assim sempre que ocorre elas acham que vão morrer.
Geralmente correm para um pronto socorro achando que estão tendo um
ataque cardíaco ou um AVC e após os exames se constata que não há de
errado com seu organismo, foi apenas um ataque de ansiedade. Quem já
passou por ataque de pânico sabe o quanto é terrível passar por isso.

Se você sofre de transtorno de pânico, uma sugestão que posso te
dar é não tentar controlar o sintoma. Existe uma coisa chamada
Biofeedback que faz com que você reforce algo que ocorre em seu
organismo mesmo você querendo evitar. Então da próxima vez que achar
que seu coração está batendo muito acelerado ou sua respiração está
começando a ficar ofegante, tente desviar sua atenção para fazer algo, que
provavelmente isso vai ajudar a diminuir a intensidade dos sintomas.
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Capítulo 3 Quais as vantagens e desvantagens
de sentir ansiedade?
Deste modo você faz entrar em cena o sistema nervoso
parassimpático. Ele atua de modo oposto ao sistema nervoso
simpático, ativando nossa resposta fisiológica de acalmia. Então se
você se assusta quando está andando em rua escura quando houve
um barulho e seu corpo entra em estado de alerta mas logo em
seguida viu que foi apenas um gato mexendo no lixo, quase que
automaticamente você vai ficar aliviado, isso é o sistema nervoso
parassimpático atuando.

O sistema nervoso parassimpático vai fazer você desacelerar
e voltar para um estado normal de alerta. O sistema nervoso
simpático e parassimpático coexistem em nós e nos dão o equilíbrio
necessário para sobrevivermos de modo equilibrado.

Na segunda parte deste e-book vamos explicar os transtornos
de ansiedade.
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Capítulo 1 O que são transtornos de ansiedade?
Os transtornos de ansiedade compartilham características de medo
e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais. O medo
é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto
ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois
estados se sobrepõem, mas também se diferenciam, com o medo sendo
mais frequentemente associado a períodos de excitação que é necessário
para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de
fuga. A ansiedade é mais frequentemente associada a tensão muscular
e vigilância em preparação para perigo futuro e comportamentos de
cautela ou esquiva.
Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos
ou situações que induzem o medo, ansiedade ou comportamento de
esquiva e na interpretação que fazemos. Se diferenciam do medo ou da
ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de
períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Às vezes, o nível de
medo ou ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de
esquiva ou evitação. Os ataques de pânico se destacam dentro dos
transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo.
Não estão limitados aos transtornos de ansiedade e também podem ser
vistos em outros transtornos mentais.
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Capítulo 1 O que são transtornos de ansiedade?
Como
geral

os

indivíduos

com

transtornos

de

ansiedade

em

aumentam o perigo nas situações que temem ou evitam, para

determinar o quanto do medo ou a ansiedade são excessivos ou fora de
proporção é feita avaliação por um clínico.
Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância
e tendem a persistir se não forem tratados. A maioria ocorre com mais
frequência em indivíduos do sexo feminino do que no masculino (proporção
de aproximadamente 2:1).
Cada transtorno de ansiedade é diagnosticado somente quando os
sintomas não são consequência dos efeitos fisiológicos do uso de alguma
substância ou medicamento ou de outra condição médica ou não são mais
bem explicados por outro transtorno mental.
Segundo O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM 5) os tipos de transtorno de ansiedade mais comuns são os seguintes:
·

Transtorno de Ansiedade de Separação

·

Mutismo Seletivo

·

Fobia Específica: deve-se especificar.

.

Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social)

·

Transtorno de Pânico.

·

Agorafobia

·

Transtorno de Ansiedade Generalizada

·

Transtorno de Ansiedade Induzido por Substância/Medicamento
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Capítulo 1 O que são transtornos de ansiedade?
A última edição do DSM 5 retirou o Transtorno de estresse póstraumático (TEPT) e o Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) da lista
de transtornos de ansiedade colocando-os em uma classificação em
separado. E a Hipocondria agora é classificada como Transtorno de
ansiedade de doença. Para nosso entendimento vamos considerar
todos estes transtornos dentro do espectro dos transtornos de
ansiedade.

De acordo com esta lista é possível perceber que existem
muitos transtornos de ansiedade catalogados. Mesmo considerando
algumas controvérsias relacionadas a sua catalogação ou classificação, eles existem e merecem atenção de quem sofre.
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Capítulo 2 O que são transtornos de ansiedade?
q

Transtorno de ansiedade generalizada – TAG

O TAG é considerado um transtorno de ansiedade caracterizado
por ansiedade e preocupações excessivas e crônicas relacionadas
a diversas situações e atividades. Para o diagnóstico do TAG
é necessário que este padrão de ansiedade e preocupação excessivos
durem pelos menos entre 03 e 06 meses na maioria dos dias e digam
respeito a uma série de eventos e atividades. É um processo de
ansiedade crônica, excessiva, invasiva e difícil de controlar.
O TAG em síntese é uma busca sem sucesso por segurança, com
a ativação de crenças negativas sobre preocupações e tentativas
fracassadas de suprimir os pensamentos, com um alto nível de
intolerância à incerteza que pode ser acompanhado de um déficit na
regulação emocional frente aos eventos do cotidiano. A pessoa não
consegue parar de se preocupar.
Um outro aspecto importante é ver se o TAG não está associado
com outros transtornos, ou seja, se ocorre alguma comorbidade. O TAG
é um dos transtornos psiquiátricos mais subdiagnosticados. Pode ser
confundido, por exemplo, com depressão maior porque muitas pessoas
com TAG não tratada podem desenvolver um processo de depressão.
Por isso o diagnóstico precisa ser bem feito. É necessário que o clínico
ou terapeuta tenha em mente que precisa tratar da depressão para em
seguida conseguir tratar o TAG.
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Outro ponto importante é que muitos muitos pacientes com TAG
se recusam em aceitar que seus sintomas fazem parte de um
transtorno mental. Tendem a vê-los como seu jeito de ser, sua
personalidade.
Os principais sintomas do TAG são: Falta de ar, palpitações,
contração muscular ou tensão muscular, insônia, brancos mentais.
Cansaço crônico ou fadiga mental com nervos à flor da pele também
são sintomas característicos do TAG. Alguns sintomas como diarreia,
sudorese,

náuseas,

micção

frequente

também

podem

estar

associados demonstrando a potencialidade do quadro.
Além da presença de pensamentos tais como: "eu não vou
conseguir", "todos sabem que sou uma fraude" ou "sou incompetente",
"sou um fracasso total", etc.. isso tudo acompanhado do medo
constante de errar ou tomar uma decisão errada.
A preocupação pode ser uma maneira de evitar ou uma fuga
para lidar com as questões que geram ansiedade, ou seja, a pessoa
usa a preocupação como uma forma de evitar o desconforto da
ansiedade. Ela não consegue lidar com o fato de não ter controle sobre
o que vai acontecer.
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Capítulo 2 O que são transtornos de ansiedade?
É comum a pessoa ter crenças de que a ansiedade é algo
insuportável de se sentir e ao se preocupar é como se ela estivesse de
alguma maneira trabalhando para resolver aquela situação. Esse
é o caso daquela mãe que se preocupa de maneira exagerada no que os
filhos estão fazendo na escola ou como a filha ganhará dinheiro quando
ficar adulta, sendo que a filha tem apenas 2 anos de idade. Também
é o caso daquela pessoa que se preocupa excessivamente com uma
entrevista de emprego, ao ponto de ficar dias sem dormir ou relaxar
pensando em todas as possibilidades ruins que podem acontecer.
O problema é que a pessoa não parte para a ação, fica somente
no processo mental. Pessoas com TAG tem um funcionamento em que
acham que se preocupar é o caminho para resolver os problemas, sendo
comum que em alguns momentos elas travem e não consigam fazer
o que é preciso fazer porque esgotaram toda sua energia se
preocupando antecipadamente.
Aqui entra uma característica que é bem comum em que sofre do
TAG que é o perfeccionismo. Ela exige muito dos outros, mas mais ainda
de si mesma. É aquela história do bom ser inimigo do ótimo. A pessoa
tem um alto padrão de exigência consigo mesma, nunca fica
plenamente satisfeita com o que realiza, mesmo que existam evidências
mostrando que ela é uma pessoa competente e bem sucedida. Muito
comum ter crises em casa com marido ou filhos ou no trabalho.
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Duas perguntas que você pode se fazer caso desconfie ou tenha um
diagnóstico de TAG é:
•O que eu não quero ver ou sentir quando me preocupo?
•O que eu quero evitar ao me preocupar?
Muitas vezes a resposta para estas perguntas é que você quer evitar
a todo custo sentir a incerteza, por isso se você aceitar sua ansiedade e focar
no que você quer de fato fazer, a probabilidade de conseguir atingir seus
objetivos aumentam consideravelmente. E aos poucos você vai aprendendo
a viver com a incerteza. Neste sentido vale a pena considerar buscar ajuda
fazendo terapia. Em alguns casos será necessário uso de medicação que deve
ser prescrita por médico psiquiatra.

A sugestão que posso deixar aqui é que você tente se conectar ao
momento presente. Mesmo que seja um momento de sofrimento, isso faz
com que você se conecte a sua realidade. É através deste reconhecimento
e aceitação da sua dor e sofrimento o primeiro passo para a superação. Em
apenas um minuto muitas coisas podem acontecer se estamos conectados ao
aqui-agora.
A gente sabe que mudar é uma opção que pode ser muito difícil quando
vai contra aquilo que pensamos e principalmente sentimos. Por esta razão,
respeitar

a si mesmo em um processo de mudança é fundamental na

superação das dificuldades e em muitos casos pode ser um foco na terapia.
Respeite a si mesmo, respeitando seus defeitos e qualidades.
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q TRANSTORNO DE PÂNICO
O transtorno de pânico se refere a ataques de pânico
inesperados recorrentes. Um ataque de pânico é um surto abrupto
de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos
e durante o qual ocorrem quatro ou mais de uma lista de 13
sintomas físicos e cognitivos. Os 13 sintomas são os seguintes:

1. Palpitações, coração acelerado, taquicardia.
2. Sudorese.
3. Tremores ou abalos.
4. Sensações de falta de ar ou sufocamento.
5. Sensações de asfixia.
6. Dor ou desconforto torácico.
7. Náusea ou desconforto abdominal.
8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio.
9. Calafrios ou ondas de calor.
10. Parestesias (anestesia ou sensações de formigamento).
11. Desrealização (sensações de irrealidade) ou despersonalização (sensação de estar distanciado de si mesmo).
12. Medo de perder o controle ou “enlouquecer”.
13. Medo de morrer.
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O termo recorrente significa literalmente mais de um ataque de pânico
inesperado. O termo inesperado se refere a um ataque de pânico para
o qual não existe um indício ou desencadeante óbvio no momento da
ocorrência, ou seja, o ataque parece vir do nada, como quando o indivíduo
está relaxando ou emergindo do sono (ataque de pânico noturno). Em
contraste, os ataques de pânico esperados são ataques para os quais existe
um indício ou desencadeante óbvio, como uma situação em que os ataques
de pânico ocorrem geralmente.

A determinação de os ataques de pânico serem esperados ou
inesperados é feita pelo clínico, que faz esse julgamento com base na
combinação de um questionamento cuidadoso quanto à sequência dos
eventos que precederam ou conduziram ao ataque e do próprio julgamento
do indivíduo do quanto o ataque lhe pareceu ocorrer sem razão aparente.
As interpretações culturais podem influenciar a designação do ataque
de pânico como esperado ou inesperado. Assim, a presença de ataques de
pânico esperados não exclui o diagnóstico de transtorno de pânico.

A frequência e a gravidade dos ataques de pânico variam de forma
considerável. Em termos de frequência, pode haver ataques moderadamente
frequentes (por exemplo, um por semana) durante meses, pequenos surtos
de ataques mais frequentes (por exemplo, todos os dias) separadas por
semanas, meses sem ataques ou ataques menos frequentes (por exemplo,
dois por mês) durante muitos anos.
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Em termos de gravidade, os indivíduos com transtorno de pânico
podem ter ataques com sintomas completos que seriam quatro ou mais
sintomas ou com sintomas limitados, ou seja, menos de quatro
sintomas. O número e o tipo de sintomas do ataque de pânico
frequentemente

diferem

de

um

ataque

de

pânico

para

o seguinte. No entanto, é necessário mais de um ataque de pânico
completo inesperado para o diagnóstico de transtorno de pânico.

As preocupações acerca dos ataques de pânico ou de suas
consequências geralmente relacionam-se a preocupações físicas, como
a

preocupação

de

que

os

ataques

de

pânico

reflitam

a presença de doenças ameaçadoras à vida (por exemplo, doença
cardíaca,

transtorno

convulsivo)

preocupações

pessoais,

como

constrangimento ou medo de ser julgado negativamente pelos outros
devido aos sintomas visíveis de pânico e preocupações acerca do
funcionamento mental, como "enlouquecer" ou perder o controle.
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Um dos pontos chaves na avaliação dos pacientes com ataques de
pânico é o diagnóstico diferencial, especialmente pela interface que essa
apresentação tem com outros problemas clínicos de saúde. Assim, embora
o diagnóstico do TP seja essencialmente clínico, uma série de situações
clínicas e psiquiátricas têm apresentações que incluem ataques de pânico ou
que se assemelham a ele.
Em virtude do caráter agudo do ataque de pânico, seu diagnóstico
diferencial é essencial nas emergências médicas e deve ser guiado segundo
a apresentação clínica. A avaliação de doenças clínicas de acordo com
a sintomatologia apresentada é essencial para um bom manejo dos ataques.
O abuso de estimulantes, bem como a abstinência de depressores do
sistema nervoso central, deve ser avaliado na anamnese como possível
responsável dos ataques. Uma história detalhada das medicações e drogas
em uso pelo paciente deve ser colhida, especialmente a história de consumo
de álcool, cafeína, cocaína, nicotina, broncodilatadores e hipnóticos
sedativos.

Caso o ataque não possa ser mais bem explicado por nenhuma
condição clínica ou pelo uso ou abstinência de substâncias, deve-se proceder
à investigação diagnóstica para transtornos psiquiátricos, com atenção
especial para os transtornos de ansiedade e, principalmente, para o TP.
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q Agorafobia
Muita gente pensa que a agorafobia é simplesmente o medo dos
espaços abertos, mas a agorafobia corresponde também ao medo de
ficar em ambientes desconhecidos ou que se tem a sensação de não
conseguir sair do lugar em que se está, além dos tais espaços abertos,
mas pode se estender para shoppings, supermercado, transporte
público e cinema, por exemplo.

A agorafobia se caracteriza por uma ansiedade extrema de estar
em locais ou situações cuja saída seja difícil ou o auxílio não esteja
disponível se houver ocorrência de um ataque ou de sintomas de
pânico. A agorafobia leva as pessoas a evitar situações cotidianas como
estar em uma multidão, sair de casa, andar de ônibus, carro, elevador,
avião, trem, metrô, por exemplo. Quase sempre as pessoas que sofrem
de agorafobia necessitam da presença de uma pessoa de confiança
para enfrentar estas situações.

Esse é um transtorno psicológico que pode ser bastante limitante
e ter impacto negativo na qualidade de vida da pessoa, pois como ela
não consegue frequentar outros lugares ou relaxar quando está em
ambientes cheios ou diferentes, a interação com as outras pessoas
pode ser seriamente prejudicada, o que pode levar ao isolamento da
pessoa.
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Os principais sintomas da agorafobia são:
Falta de ar;
Aumento dos batimentos cardíacos;
Tontura;
Suor excessivo;
Náuseas;
Hiperventilação.

Além disso, podemos dizer que a principal característica da
agorafobia é estar associada ao transtorno de pânico. Mas é bom deixar
claro que um ataque de pânico pode ser com ou sem agorafobia.
Porque, mesmo que possa existir agorafobia sem uma história prévia do
transtorno do pânico o mais comum é que ambos caminhem juntos.

As pessoas com agorafobia tendem a ter baixa auto-estima,
insegurança e sentem-se ansiosas em qualquer lugar que não a sua
própria casa. Além disso têm medo de lugares muito amplos e sentemse bastante ansiosas e angustiadas com a possibilidade de serem
expostas novamente a determinada situação que estimule a sua fobia.
Muitas só conseguem sair de casa quando acompanhadas de alguém.
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Dependendo dos sintomas, a agorafobia pode ser bastante
limitante e ter impactos negativos na qualidade de vida da pessoa,
como comentei no início. Por isso, ao se notar sintomas
característicos da agorafobia é importante ir ao psicólogo ou
psiquiatra para que se possa iniciar um tratamento.
Ágora era o nome de praças onde se realizavam trocas de
mercadorias ou reuniões do povo para discutir os problemas da
cidade. Sendo assim, a agorafobia trata de um tipo de fobia
generalizada, na qual o indivíduo apresenta um medo intenso
e injustificável de estar em lugares amplos ou com um contingente
significativo de pessoas. Nesses casos, o receio apresentado por
essas pessoas deve-se á dificuldade de terem acesso a qualquer tipo
de socorro, caso haja a necessidade de um atendimento médico ou
qualquer outro tipo de ajuda.
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q Fobia social
Você é uma pessoa que gosta de ficar muito tempo sozinha,
de se isolar? Caso afirmativo, saiba que nem sempre isso é ruim
mas existem situações em que o isolamento pode ser o sintoma de
algum problema relacionado com a fobia social.
A questão do isolamento é muito importante e que às vezes
passa um pouco despercebido, principalmente nas pessoas que
sofrem de fobia social. Pessoas que sofrem deste tipo de transtorno
de ansiedade buscam o isolamento devido o medo de se exporem
em situações sociais. O isolamento aqui deve ser entendido como
algo que é realmente prejudicial aos objetivos de vida da pessoa.
Por exemplo, ela precisa se apresentar em público para explicar um
projeto no trabalho ou na faculdade. Ou ela quer muito se declarar
para alguém afetivamente e em ambos destes casos, não consegue
devido um desconforto tão intenso que ela acaba sempre evitando
tomar uma atitude. Este tipo de evitação tem um efeito muito ruim
pois cada vez que ela evitar encarar estas situações de algo que ela
quer muito, a tendência é que ela fique cada vez mais angustiada.
O pior é que a solução de evitar aquilo que ela teme tem como
efeito aumentar este tipo de comportamento que é fugir das
situações.
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Com o tempo o que era uma questão de evitação pode ser
tornar mais grave e a pessoa acaba aumentando ainda mais as suas
evitações, podendo chegar ao ponto de instalar um quadro de
isolamento social muito acentuado. Neste momento ela fica mais
vulnerável a entrar em uma quadro depressivo e acabar tendo que
tratar de dois problemas: a fobia social e a depressão.
É bom deixar claro que o tipo de isolamento que estamos
falando aqui causa muitos prejuízos para a pessoa e acontece
quando ela se afasta cada vez mais do convívio social. Por se sentir
ameaçada ela foge destas interações. Isso é diferente de quando
a pessoa se afasta temporariamente do convívio social para refletir
sobre algo importante e precisa de um tempo um pouco mais
isolada. O problema é a pessoa usar esta estratégia o tempo todo,
às vezes com receio de que vai incomodar os outros ou que vai
passar vergonha, caso peça ajuda.
Um ponto crucial aqui é a pessoa tentar avaliar o nível de
prejuízos que ela está sofrendo por transformar a evitação como
uma estratégia de enfrentamento. A opção pela evitação não tem
como dar certo. Quanto mais ela evitar as situações, mais ela vai
precisar evitar e a tendência e esse ciclo sempre aumentar se não
for feito alguma coisa.
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Geralmente pessoas que tem ansiedade de performance
sofrem muito com isso. Estas pessoas podem ter muito ansiedade
em assinar o nome na frente dos outros ou comer em público. Além
dos casos mais comuns das pessoas que sofrem muito para falar
em público.
Este tipo de problema é mais comum que a gente pensa, mas
pessoas com este nível de ansiedade temem buscar ajuda por que
tem medo do julgamento que podem sofrer se falarem sobre esse
assunto com alguém, mesmo com um psicólogo. Mas o fato é que
o primeiro passo para superar esse quadro é buscar ajuda, mesmo
com muito desconforto e sofrimento. É possível superar estes
quadro de ansiedade com um tratamento.

35

Capítulo 2 O que são transtornos de ansiedade?
q Hipocondria
Hipocondria é um quadro que se caracteriza por um medo
excessivo e não realista de se ter algum sintoma ou condição de saúde
que pode ameaçar sua vida e ainda não foi diagnosticado. Nesses
quadros, o hipocondríaco tende a ficar ansioso com a doença, mesmo
sem nenhuma evidência médica que justifique a preocupação ou
acredita que qualquer sintoma simples pode evidenciar um problema
terrível. Por exemplo: uma dor de cabeça significar um tumor cerebral
ou uma mancha na pele pode significar um câncer.
Este quadro costuma vir associado a um medo irracional da
morte e uma obsessão com sintomas ou defeitos físicos irrelevantes,
preocupação e auto-observação constante do corpo e até às vezes,
à descrença nos diagnósticos médicos. Às vezes encarada como algo
engraçado, a patologia é séria e prejudica a vida de quem sofre com
o transtorno.

A hipocondria normalmente aparece no início da vida adulta,
apesar de poder se desenvolver em qualquer idade. Algumas situações
podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolver hipocondria,
tais como:
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§

Histórico de uma doença séria na infância

§

Ter convivido com familiares ou conhecidos portadores de
uma doença séria

§

Morte de um ente querido

§

Ter um transtorno de ansiedade

§

Acreditar que boa saúde significa estar livre de quaisquer sintomas

§

Ter familiares próximos hipocondríacos

§

Ter pais negligentes ou abusivos.

Uma pessoa com hipocondria costuma apresentar os seguintes
comportamentos:
•

Ter um medo intenso ou ansiedade prolongados de ter uma doença
grave

•

Preocupar-se que os menores sintomas e sensações físicas podem
significar uma doença grave

•

Procurar médicos repetidamente ou fazer exames complexos com
frequência, como ressonâncias magnéticas e ecocardiogramas

•

Trocar de médico constantemente, sempre buscando uma segunda
opinião que indique uma condição grave

•

Falar diversas vezes sobre seus sintomas ou das doenças de que
suspeita ter

•

Checar frequentemente o corpo em busca de problemas

•

Checar frequentemente os sinais vitais, como pulsação ou pressão
arterial

•

Pensar ter uma doença só de ler ou ouvir sobre ela.
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Pessoas com hipocondria também tendem a aumentar
sintomas quando realmente estão doentes. Mas a principal
característica está no pensamento obsessivo de que isso de fato se
trata de uma doença muitíssimo grave e de que sua vida pode estar
em risco.
Um prática comum entre os portadores é a automedicação,
ação perigosa que agrava ainda mais o quadro. Por desacreditar do
laudo médico, os hipocondríacos resolvem agir por conta própria,
comprando remédios desnecessários e, em alguns casos, criando
outros problemas médicos. Alguns chegam a tentar medicação
controlada mesmo sem receita, por exemplo, um antibiótico porque
julgam indicados para sua suposta doença.

Ter preocupação com a própria saúde é normal e importante
para evitar futuras doenças. É normal também ficar ansioso quando
se tem algum sintoma cuja causa o médico não consegue
identificar claramente. Essa preocupação só se torna um problema
quando a ideia de estar com uma doença séria consome você,
mesmo que você já tenha feito exames apropriados e seu médico
tenha assegurado que o problema é simples ou mesmo inexistente.
Na parte 3 deste e-book vamos falar sobre algumas técnicas
que podem te ajudar.
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q As 12 piores estratégias para lidar com a preocupação, pensamentos
negativos e ansiedade.

Vamos explorar nesta parte algumas técnicas para lidar com
a ansiedade e vamos começar explicando sobre as 12 piores maneiras
para você lidar com a preocupação e ansiedade. Estas estratégias são
baseadas no Livro de Robert Leahy chamado “Como Lidar com as
Preocupações: Sete Passos para Impedir que Elas Paralisem Você” e aqui
estão um pouco resumidas para fins didáticos.
É importante entender que as razões que te levam a tentar se livrar
das preocupações é que elas funcionam a curto prazo, pois dão um alívio
imediato e por alguns minutos ou algumas horas você se sente um pouco
mais aliviado. Pode parecer bom em princípio ter um pouco de alívio, mas
na prática elas são autodestrutivas porque mantém a crença que você
precisa se preocupar para reduzir a ameaça e os sentimentos
relacionados a ansiedade.

É por esta razão que neste capítulo falaremos sobre 12 estratégias
disfuncionais que perpetuam seus sentimentos de inadequação e que no
fim das contas somente pioram seu estado. Um dos grandes
problemas destas estratégias e que elas acabam te convencendo de que
você não consegue conviver com a incerteza e com isso elas te impede de
enfrentar e derrotar o que você tem medo ou quer evitar. Depois você
poderá ver se utiliza algumas destas estratégias ou a maioria delas
e pode começar a pensar de uma maneira mais adaptativa.
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Estratégia # 1 - Buscar reasseguramento

Buscar reasseguramento não funciona porque você sempre pode
duvidar disso mais tarde. O maior problema com a busca de
reasseguramento é que isso é tentar eliminar a incerteza. Porém,
depender de reasseguramento te impede de aprender a conviver com
a incerteza, elemento essencial na redução da preocupação. É uma
estratégia que vai falhar porque você vai ficar em um ciclo ininterrupto
de busca de reasseguramento. Buscar reasseguramento é como
a compulsão de checar se trancou a porta. Se você verificar a porta 40
vezes, a tendência é que vai checar 41 vezes. O truque aqui é ser capaz
de passar pela porta.
Estratégia # 2 - Tentar suprimir os pensamentos

Infelizmente a supressão de pensamentos não funciona como também
pode levar ao que chamamos de rebote de pensamentos e isso torna as
coisas piores a longo prazo. Você pode testar agora: tente não pensar
em uma maçã vermelha. Use toda a sua força de vontade. As pesquisas
indicam que quanto mais você tentar não pensar em uma coisa mais
você vai pensar no que você quer evitar. A supressão dos pensamentos
não funciona

porque você não consegue apagá-los da memória

e quanto mais você tenta ativamente não pensar em algo você acaba
tendo que prestar atenção no que você quer evitar. Ou seja, não
funciona.
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Estratégia # 3 - Coletar informações

Coletar informações não funciona porque você busca informações para
confirmar as crenças negativas que tem, vendo tendências que não
existem, superestimando os riscos e usando informações irrelevantes.

Quando você se preocupa, você tenta descobrir se a sua

previsão negativa poderia se tornar realidade. Ex: será que estou com
câncer? Ou será que vou ter um AVC? Ou ainda será que meu marido
ou minha esposa está me traindo? como resultado você acaba se
guiando pelo viés de confirmação. Neste caso, se você tem medo de ter
um câncer, vai buscar informações que sugerem que você tenha
realmente câncer.
Estratégia # 4 - Checar repetidamente

Você tenta reduzir a ansiedade checando para ter certeza que está tudo
em ordem. Você pensa que se checar vai ver antecipadamente se tem
alguma coisa errada e com isso se antecipar de alguma coisa ruim que
pode acontecer. A questão é que a checagem é uma compulsão, um
comportamento

que

você

usa

para

diminuir

a

ansiedade.

É desencadeado por um pensamento obsessivo ou uma preocupação
exagerada. Porém a checagem jamais vai conseguir resolver a questão
central que é o fato de você não saber tolerar a incerteza. Deste modo,
você fica nervoso, perde muito tempo e reforça a crença que precisa
checar para se sentir bem. Não é portanto uma boa estratégia para
lidar com a ansiedade.
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Estratégia # 5 - Evitar desconforto

Uma estratégia muito comum para lidar com as preocupações é evitar ou
procrastinar coisas que te deixam ansioso ou preocupado. Tem aquela
pessoa que vive preocupada com os impostos então evita fazer
a declaração de imposto de renda. Ou se acha que pode ter alguma
doença evita ir ao médico. Evitar coisas que fazem você se preocupar
funciona de modo imediato, mas reforça a crença que você não tem
competência para lidar com seus problemas e isso te deixa ainda mais
preocupado com eles no futuro. Além disso, não te dá a chance de tentar
descobrir como lidar com seus problemas por conta própria.
Estratégia # 6 - Alienar-se com bebida, drogas ou comida

Os transtornos de ansiedade e depressão podem estar associados ao
aumento de abuso de álcool, drogas ou comida. Alienar-se com álcool,
drogas ou comida significa que você não consegue lidar com as
preocupações ou sentimentos. O grande apelo da alienação é a fuga
porque isso funciona imediatamente. Com isso os custos de lidar com os
problemas podem ser adiados por alguns momentos ou algumas horas.
Você pode até fugir dos seus sentimentos desta maneira por um tempo
mas não vai conseguir resolver o que está te aborrecendo e isso não ajuda
a resolver seus problemas. O pior é que você pode acabar com dois
problemas: um é a ansiedade e o outro o comportamento destrutivo. Por
exemplo: existem muitos casos de alcoolismo que a causa foi uma fobia
social não tratada. A pessoa bebia para se sentir melhor nos eventos
sociais e com o tempo desenvolveu a dependência química com o álcool.
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Estratégia # 7 - Preparar-se demais

Ficar superpreparado, por exemplo para uma apresentação na faculdade
ou no trabalho, retroalimenta a crença que você deve estar totalmente
no controle das preocupações ou tudo irá se desintegrar. Isso também
alimenta a preocupação com o fato de que se as coisas não forem
perfeitas, você vai fazer papel de bobo.
Pode parecer irônico, mas existem pesquisas que atestam que os
oradores mais bem sucedidos são aqueles que se preparam pouco para
suas apresentações. Isso ocorre porque eles passam para o público uma
ar de naturalidade e conhecimento do assunto. O contrário, uma pessoa
superpreparada

pode

parecer

mecânica

e

pouco

a

vontade.

A superpreparação não funciona porque jamais é possível ficar
totalmente preparado, sempre vão ocorrer imprevistos. Além disso,
reforça sua crença de que deve ser perfeito e saber tudo a fim de se
sentir seguro.
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Estratégia # 8 - Usar comportamentos de segurança

Quando

nos

sentimos

preocupados

ou

ansiosos

usamos

comportamentos de segurança. Estes comportamentos são muitos
comuns e frequentes, mas nem sempre percebemos que estamos nos
engajando neles até que alguém aponte. Eles fazem nos sentir
momentaneamente a salvo e seguros. Por exemplo, um homem com
medo de dirigir por pontes tinha como comportamento de segurança: ia
bem devagar, planejava o caminho a fim de prever cada possível ponte,
evitava olhar para os lados, não olhava no espelho retrovisor, agarravase à direção, respirava fundo e mantinha os pés no freio. Ele achava
que isso proporcionava uma maior sensação de segurança, mas o que
acontecia aqui era que estes comportamentos reforçavam sua crença
de não ter controle real quando dirigia em pontes.

Comportamentos de segurança são importantes na manutenção do
medo e da preocupação. Seu uso continuado apenas confirma que você
não consegue lidar com a situação por conta própria e ela continuará
perigosa a menos que você se proteja com estes comportamentos. Se
você abandonar estes comportamentos de segurança verá que ao se
expor ao que tem medo, vai perceber que pode superar o que tem medo
e se sair bem nas suas atividades.
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Estratégia # 9 - Tentar causar sempre boa impressão

Umas das razões pelas quais a preocupação faz sentido é que as pessoas
preocupadas foram criadas com vínculos inseguros por parte dos pais,
com ênfase naquilo que os outros pessoas pensam e sentem. Como umas
das consequências destas experiências problemáticas de infância, essas
pessoas se sentem inseguras quanto a serem amadas ou aceitas, por isso
ficam excessivamente centradas naquilo os outros pensam a respeito dela.
Ficam hipervigilantes à leitura mental sobre o que outros estão pensando
dela e por isso ficam muito preocupadas em impressionar os outros,
tentando se antecipar ao julgamento que podem ser feitos pelos outros.
Por isso tentar causar sempre uma boa impressão gera um ciclo de
preocupação permanente. Não funciona.

Estratégia # 10 - Ruminar e remoer indefinidamente

Quando você rumina, você fica remoendo as coisas repetidamente.
A ruminação é um pouco diferente da preocupação. A preocupação envolve
previsão sobre o que vai acontecer no futuro, enquanto que a ruminação
envolve a revisão do que está acontecendo agora ou do que aconteceu
antes. Pessoas que ruminam tem mais chances de ficarem deprimidas
e ansiosas.

Se você rumina, acredita que se ficar pensando sobre

o problema vai encontrar uma solução. O problema que a ruminação
aumenta a consciência do quanto você se sente mal, você se torna focado
nos sentimentos ruins além de reduzir sua percepção dos sentimentos
positivos ou das alternativas que você tem de encontrar comportamentos
positivos. Quem rumina está buscando uma explicação simples para tudo
e não suportam ter sentimentos confusos, geralmente porque você não
aceita alguma coisa na sua vida.
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Estratégia # 11 - Exigir certeza

Você pode pensar que alcançar a certeza vai fazer você se sentir menos
ansioso, mas a busca de certeza, na verdade, vai te tornar mais e mais
preocupado. Isso porque não há certeza em um mundo incerto. Vou
repetir isso: não há certeza em um mundo incerto. Você fica preocupado
até ter certeza porque quer uma solução sem nenhuma possibilidade de
falha. Você sempre pode encontrar uma falha porque a perfeição é um
mito, não existe isso na vida real e quanto mais você procurar por certeza
mas preocupado você vai ficar. Em resumo, procurar certeza só vai te
deixar mais preocupado. Viver com a incerteza é viver no mundo real.
Estratégia # 12 - Recusar-se a aceitar o fato de que tem "pensamentos
loucos"

Muitas pessoas se preocupam que seus pensamentos se pareçam fora do
esperado ou fora de controle. Muitas pessoas relatam ter pensamentos
complicados, às vezes com um conteúdo que pode ser desde imoral,
segundo o que esta pessoa considera como imoral, ou um conteúdo que
ela pode considerar como violento. Três coisas fazem as pessoas se
preocuparem com tais pensamentos. Primeiro, elas interpretam estes
pensamentos como um sinal de perda de controle e estar enlouquecendo.
Segundo, elas se sentem envergonhadas e culpadas em relação a estes
pensamentos. Terceiro, elas acham que devem se livrar deles
imediatamente.
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Preocupados de todos os tipos acreditam que seus
pensamentos são sinais de que algo muito ruim está prestes
a acontecer. Pessoas com transtorno de pânico acham que seus
pensamentos sobre ter um ataque de pânico significam que vão
ter um ataque. Pessoas com TOC acreditam que os pensamentos
sobre perda de controle irão fazê-la agir de modo violento ou
inapropriado. Pessoas com ansiedade social acreditam que
pensar

que

podem

ter

um

branco

vai

provocar

a perda do controle mental diante de outras pessoas. Os
preocupados tendem a acreditar que seus pensamentos
conduzem a ação e consequentemente temem os seus
pensamentos.

Pessoas preocupados acham que seus pensamentos
supostamente revelam algo sobre seus caráter ou sanidade.
Caráter e sanidade entretanto não são determinados pelos seus
pensamentos, são determinados pelo que você faz. Se você tem
pensamentos de conteúdos violento a verdadeira questão é se vai
agir de acordo com eles. Se não agir, os pensamentos não tem
nada a dizer sobre seu caráter.
Lutar para se livrar dos pensamentos em vez de reconhecer
que são normais, apenas aumenta a preocupação.
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PARTE 3
CAPÍTULO
DOIS

Viver
no
momento
presente
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Capítulo 2 Viver no momento presente
Se você que está lendo este livro e sofre por se sentir muito ansioso
no seu dia a dia eu posso te dizer que é possível superar estes sintomas
e ter uma excelente qualidade de vida. E uma dica que eu deixo aqui é você
começar a trabalhar em você a aceitação dos seus sintomas. Não lute
contra a ansiedade. Para algumas pessoas que já falei isso elas não
entenderam inicialmente porque acham que devem lutar com todas as
suas forças para deixar de ser assim. Eu digo que para não ativar
a ansiedade em um nível tão intenso de sofrimento, o primeiro passo
é a aceitação. Quando você aceita a ansiedade a tendência dela é diminuir
em pouco tempo.
Se você sofre de algum transtorno de ansiedade, não precisa
acreditar em mim, mas da próxima vez que tiver que se apresentar em
público ou tiver que entrar em um avião e vier aquela enxurrada de
pensamentos catastróficos, simplesmente aceite isso e faça o que você
precisa fazer. Foque na tarefa. Ao fazer isso você começa a mandar uma
mensagem para seu cérebro de que está tudo bem. Esse é com certeza um
primeiro passo importante para se iniciar a superação de sua ansiedade
em excesso.
Resolvi trazer este tema porque vejo que muitas pessoas assumem
um ritmo de vida muito acelerado e com isso se esquecem de observar
o que acontece com elas no agora, neste exato momento. Afinal, a vida só
acontece agora mesmo, no momento presente. O que passou já foi e não
volta mais e o futuro ainda não aconteceu.
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Quando você se pega preocupado, lá no futuro, com alguma coisa
que ainda não aconteceu ou se pega remoendo algo que já passou, você
deixa de viver a vida e passa a viver na angústia do passado ou na ilusão
do futuro. Mesmo o passado sendo um peso e o futuro uma incerteza,
é o que você decide agora que vai direcionar como você estará depois.
A única vida que é possível viver é a vida que está acontecendo
agora. Por isso que a aceitação radical da realidade tal como ela é nos
possibilita termos uma vida mais feliz, em que podemos de fato buscar
aquilo que nos motiva fazer.
Mas porque fazemos isso? Por que vivemos nesta dualidade entre
passado e futuro? Isso ocorre porque queremos fugir da dor ou do
desconforto. Este é um processo de evitação do sofrimento, em que
entramos em uma espiral de fuga daquilo que é para nós algo ruim ao
mesmo tempo em que tentamos controlar os acontecimentos de nossa
vida.

Aqui cabe comentar que existe um sofrimento sujo e um sofrimento
limpo. No sofrimento sujo você sofre e não consegue alcançar aquilo que
deseja porque não consegue lidar com o desconforto, ficando muitas
vezes preso tentando controlar os acontecimentos. No sofrimento limpo,
apesar do desconforto, você consegue alcançar seus objetivos porque
consegue lidar com este desconforto de uma maneira mais adequada.
Você não deixa a ilusão do controle te emperrar na busca do seus
objetivos.
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Claro que temos algum nível de controle sobre aquilo que
queremos fazer, principalmente quando temos um objetivo que nos
motiva. Porém não controlamos o que as outras pessoas fazem ou
deixam de fazer ou pensar, não controlamos o tempo, não controlamos
se nosso time vai ganhar o jogo na final do campeonato ou o final da
novela. Também não controlamos se um dia nosso parceiro ou parceira
vai querer ir embora porque deixou de gostar da gente ou se vamos
sempre trabalhar no mesmo lugar.

É possível fazer uma leitura dos eventos de acordo com que eles
apareçam mas isso não significa controlar. Quando você tenta controlar
é como se você quisesse mudar a realidade para uma versão em que
você se sente em segurança ou que pode prever o que vai acontecer em
seguida.
E estas tentativas de controle muitas vezes são a causa da maioria
dos nossos problemas emocionais. Então se eu aceito a realidade, sem
querer mudá-la eu posso ser mais feliz porque eu não me surpreendo de
maneira negativa se algo não acontece como eu gostaria. Assim
é possível aproveitar a vida de uma maneira mais leve e com isso termos
menos pressão para sermos de um determinado jeito ou para agradar
alguém, por exemplo.
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A chave do bem-estar é muitas vezes aceitar a insegurança da
vida. Afinal a única certeza que temos é que tudo muda o tempo todo
ou tudo pode mudar a qualquer momento. Tentar ir contra isso só vai
gerar mais sofrimento e incerteza.
O recado que quero deixar com este Ebook é que a aceitação da
realidade é o primeiro passo para superação de suas dificuldades.
Espero que tenha ajudado.
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Adendo – Atendimento psicológico online
Qualquer um pode precisar de um suporte psicológico em algum
momento de suas vidas. E para isso não precisa que aconteça algo difícil
como a perda de um ente querido ou o fim de um relacionamento. Às
vezes estamos confusos e não encontramos uma saída satisfatória para
questões que nos afligem. Neste contexto, um psicólogo pode ajudar
a pessoa se aproximar daquilo que é mais importante para ela, com
estratégias adequadas para o seu jeito de ser.

Neste sentido o atendimento psicológico online (à distância) se
insere como uma maneira muito promissora de conectar pessoas em
qualquer parte do mundo a um tipo de serviço que nem sempre está
disponível em sua cidade ou que por inibição ou ideias erradas sobre
o trabalho que os psicólogos fazem, acabam não procurando ajuda
adequada e por esta razão sofrem por muito mais tempo.
Além disso, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) regulamentou
os serviços psicológicos mediados por computador em caráter mais
definitivo.

Esta

modalidade

de

atendimento

foi

devidamente

regulamentada em novembro de 2018 através da resolução CFP nº
11/2018. A nova norma amplia as possibilidades de oferta de serviços
de Psicologia mediados por Tecnologias da informação e comunicação.
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Adendo – Atendimento psicológico online
O atendimento online é vedado somente em algumas situações,
como quando o paciente estiver em situação de violência ou de violação
de direitos. Também não pode ser prestado a vítimas de desastres. Diante
da vulnerabilidade desses pacientes, o apoio psicológico deve ser
presencial. Além disso, crianças e adolescentes só podem ser atendidos
por plataformas online se houver concordância dos pais.
Diante deste quadro posso te adiantar que tenho obtido excelentes
resultados atendendo no modo online. Consigo atender pessoas de várias
partes do Brasil e também do exterior com a mesma eficácia de um
atendimento presencial. Espero que esta explicação te ajude a tirar
dúvidas sobre este tema e possa te dar a iniciativa de procurar ajuda,
caso sinta que precisa de um apoio especializado.

Para marcar uma sessão comigo é só enviar um e-mail para
psi.catalano@gmail ou pelo site www.psicologoeduardocatalano.com.br
e me enviar uma mensagem por lá que te explico como podemos agendar
uma sessão.

55

Referências bibliográficas
q Greenberger, Dennis & Padesky, Christine A. - A Mente Vencendo
o Humor: Mude como Você se Sente, Mudando o Modo como
Você Pensa – Editora Artmed (2017).
q Harris, Russ - Liberte-se - Evitando as Armadilhas da Procura da
Felicidade – Editora Agir (2007).
q Leahy, Robert - Como Lidar com as Preocupações: Sete Passos
para Impedir que Elas Paralisem Você – Editora Artmed (2007).
q Tolle, Eckhart - O poder do agora – Editora Sextante (2002).
q Rangé, Bernard & Borba, Angélica - Vencendo o Pânico - Manual
do terapeuta - Editora Cognitiva (2018).
q American Psychiatric Association - DSM 5: Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais – Editora Artmed (2014).
q Banco de imagens: www.freepik.com

Meus canais:
Site: www.psicologoeduardocatalano.com.br
YouTube: www.youtube.com/c/PsicologoEduardoCatalano
Facebook: www.facebook.com/psicologoeduardocatalano
Instagram: www.instagram.com/psi.catalano

56

