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Ferramentas para 
gestão da 
ansiedade 

 

Respiração: 
 

Os exercícios respiratórios revelam-se de grande utilidade, uma vez que 

podem ser colocados em prática em qualquer local e contexto  

 
Técnicas respiratórias: 

 Técnica 4:7:8 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Técnica do quadrado; 
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Aplicações digitais úteis para gerir a ansiedade: 

Estão disponíveis várias APP ou canais de youtube com práticas 

guiadas de meditações guiadas curtas para promoção do relaxa-

mento e controle da ansiedade. 

 

Be Kind Insight Timer 

Mindspot 

Youtube: Lar doce lar 

21 dias a meditar 

 Respiração diafragmática. 
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O que é a ansiedade: 

Ansiedade pode ser considerada como uma emoção de 

alarme que se encontra associada a sensações de 

angústia, tensão e insegurança que, quando são 

frequentes e/ou intensas e incontroláveis, causam mal 

estar significativo e conduzem à doença. A pessoa que 

sofre de ansiedade sente-se ameaçada, bloqueada e 

pode inclusivamente ter “maus pressentimentos”, 

mesmo sem conseguir identificar o motivo que está a 

causar esse mal estar. (Durão, A.2020). 

  Estratégias para gerir a ansiedade 

Existem alguns comportamentos e atitudes simples que podem ser colocados 

em prática no sentido de prevenir ou de lidar com a ansiedade. 

 Dedicar tempo a atividades que proporcionem prazer (ex: ler um livro, 

desenhar/pintar, ouvir música relaxante) e desfrutar de momentos 

de descanso ao longo do dia; 

 Focar-se  no que o  dia teve de positivo; 

 Criar um momento diário de reflexão e relaxamento, focando-se na 

respiração. 

 Praticar meditação e mindfulness (“atenção plena” – técnica associa-

da a meditação, onde existe o foco no momento presente, no “aqui e 

agora”, que tenta promover uma vida mais pacífica e satisfatória). 

 Adotar um estilo de vida não sedentário, com exercícios físicos ade-

quados às caraterísticas pessoais. Alguns exercícios não tradicionais 

têm vindo a ser cada vez mais utilizados para prevenir ou ajudar a 

combater a ansiedade, como a prática de: Yoga – treino das posturas 

do corpo, do controlo da respiração e da meditação; Pilates – foca-se 

na estabilidade, no equilíbrio, promovendo a força muscular, a melho-

ria das posturas corporais e o controlo da respiração.  

 Ter um sono suficientemente reparador. 

 Evitar substâncias como a cafeína (café, chá preto...), alimentos ou 

bebidas ricos em açúcar ou bebidas alcoólicas. 

 Não esconder ou ignorar o que estás a sentir. Pede ajuda, investe em 

ti. Um/a profissional pode ajudar! 

 

Fonte: Google imagens 

Sinais e sintomas da ansiedade: 

 Aumento da frequência cardíaca  

 Tonturas, 

 Boca seca, 

 Sudorese 

 Falta de ar  

 Preocupação excessiva 

 Dificuldades de concentração 

 Tremores 

 Dificuldade em falar em público  

 Recusa em participar em eventos sociais. 


