
B Ô N U S
Lista de filmes e livros 

e
-

b
o

o
k

Gleciene Mendes 

Conceitos básicos e
dicas prát icas.



e-book           Ansiedade em tempos de pandemia 01

Tensão
muscular Fadiga

Problemas de
concentração

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que situações de pandemia 

como a que estamos vivendo, com o novo coronavírus, refletem diretamente 

na saúde mental. Crescem os índices de suicídio, ansiedade, depressão, 

preocupação, medo, violência doméstica e uso abusivo de álcool e drogas. 

Neste E-book, trataremos mais especificamente sobre a Ansiedade.

A ciência define a ansiedade como uma reação emocional natural do corpo, 

podendo trazer estado de agitação desagradável, às vezes acompanhada de 

nervosismo. Ela está diretamente associada à expectativa de uma futura 

ameaça, e se caracteriza por sentimento de inquietação e também de 

preocupação, geralmente generalizada e sem motivo definido. Também 

pode vir acompanhada de alguns sintomas como:

NO BRASIL, 18,6 MILHÕES DE PESSOAS
SOFREM DE ANSIEDADE. O NÚMERO
CORRESPONDE A 9,3% DA POPULAÇÃO.

É PRECISO FALAR SOBRE O ASSUNTO.
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MAS SERÁ QUE, AO RECEBERMOS

A VACINA, NÓS ESTAREMOS

LIVRES DA ansiedade?
TEREMOS DE VOLTA A SAÚDE MENTAL? 

Se a expectativa de uma possível ameaça já é gatilho para a ansiedade, 

imagine com uma ameaça real, como a que estamos vivendo com a Covid-19.

O número de pessoas com sintomas de ansiedade, depressão e insônia 

praticamente dobrou após o início da quarentena e do isolamento no Brasil. 

Se você percebeu o aumento desses sintomas, saiba que você não está 

sozinho. Diante disso, a imunização carrega a promessa de retorno à 

normalidade. Mas será que, ao recebermos a vacina, ficaremos mesmo livres 

da ansiedade? Será que teremos de volta a nossa saúde mental? 

Para Marco Antonio Abud, psiquiatra, em artigo publicado na Revista Veja 

Saúde em 14 janeiro de 2021, a vacina ajuda, mas não vai trazer de volta, de 

uma forma automática, a saúde da nossa mente. Os efeitos podem levar 

certo tempo para serem sentidos. E como é possível afirmar isso? Olhando 

para o passado. Se analisarmos outras epidemias – Sars, H1N1, ebola, entre 

outras – notamos que a quantidade de pessoas com sintomas de ansiedade 

e depressão aumenta conforme as doenças se espalham. E o cenário se 

mantém, pelo menos, durante um a dois anos após a fase aguda do surto. 
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Para melhor entender, o psiquiatra destaca três principais causas que

podem aumentar o nível de ansiedade neste momento de pandemia: 

A falta de fatores protetores e o excesso de estressores faz com que o corpo 

produza adrenalina em excesso. Aí a ansiedade entra em cena. 

O TRAUMA. Muitas pessoas adoeceram, algumas foram internadas, 

outras permaneceram dias na UTI. Todos nós conhecemos alguém que 

passou pela situação ou que não resistiu à doença. Isso pode ativar o 

circuito de alerta do cérebro por muito tempo, após o trauma. 

A INDEFINIÇÃO. O cérebro não está preparado para não ter um plano 

ou controle do que vai acontecer. Na verdade, é importante entender 

que realmente não possuímos o controle de todas as situações, nem 

mesmo sobre o que está ao nosso redor. A sensação de insegurança e 

de indefinição sobre fim da pandemia é uma importante causa. 

O DESEQUILÍBRIO DE FATORES. Exemplo de hábitos que protegem a 

saúde da mente: alimentação saudável, exercícios físicos, luz do sol, 

conexão com as pessoas, senso de propósito. Exemplos de fatores 

que estressam a mente: perigo financeiro, instabilidade de saúde.
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LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

Clique aqui

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/ansiedade-em-tempos-de-covid-19-sera-que-ela-vai-embora-apos-a-vacina/
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Contudo, apesar de a ansiedade ser uma resposta natural do corpo, essencial 

para a nossa sobrevivência, em alguns momentos ela pode se tornar nociva, e 

esse cenário atual torna a ansiedade ainda mais evidente.

É muito importante ter atenção às respostas que o corpo emite para, assim, 

avaliar o momento certo de buscar ajuda. Desta forma, seguem abaixo 

algumas observações para identificar da melhor forma a ansiedade:

1

2

Aumento no nível de nervosismo 

e irritabilidade. Situações 

comuns, que antes passavam 

desapercebidas, podem tomar 

dimensões maiores.

Sofrimento por antecipação. 

Outra reação muito comum é 

ficar em estado de alerta e vigília 

constante, sobressaltado com o 

futuro, o famoso sofrimento por 

antecipação. É a insegurança 

diante do que vem por aí.
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Sentimentos de tristeza e angústia. Também são comuns diante de uma 

pandemia as notícias que, mesmo não fazendo parte do nosso meio, 

estão rodeando o cotidiano e são diretamente ligadas a dores e perdas 

muito expressivas. Perda de emprego, mudanças na rotina e morte são 

fatores que nos colocam de frente com a nossa própria dor, e que podem 

aumentar a sensação de angústia, ainda mais, quando essas perdas são 

próximas, como de amigos ou de familiares.

3

4

5

Dificuldade de concentração. Os 

pensamentos ficam difusos e em estado 

de alerta, fazendo com que a pessoa 

tenha dificuldade em manter o foco.

Falta de ar, taquiacardia e sudorese. 

Fazem parte das reações fisiológicas, em 

que o corpo reage e responde a fatores 

estressores. É importante estar atento às 

crises e às suas consequências no 

organismo. É comum ter medo de estar 

infartando, quando, na verdade, são os 

reflexos da crise de ansiedade.

DICA IMPORTANTE: Quando perceber esses sintomas, busque 
respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca cerca de 
10 vezes. A técnica oxigena o cérebro e alivia os sintomas.
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PARA ENFRENTAR A ANSIEDADE
EM TEMPOS DE PANDEMIA:

Dicas
Filtre informações 
sobre assuntos;

Leia bons livros ou 
assista filmes;

Compartilhe 
informações positivas; 

Mantenha a 
comunicação, 

mesmo que 
por meios 

digitais, com 
as pessoas;

Seja solidário;

Se expresse por 
meio de 

atividades 
(pintar, desenhar, 

cantar, plantar, 
cozinhar);

Crie rotinas;

Exercite o cérebro 
e o corpo;

Em casos de sintomas 
fisiológicos, respire 
profundamente 
(conforme descrito 
anteriormente).

E se, mesmo assim, sentir que está muito difícil lidar com os sentimentos e 
desconfortos gerados pelo excesso de ansiedade, busque ajuda profissional.



Falar
alivia a mente,

o corpo e 
alma.
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FILMES QUE ABORDAM A
SAÚDE MENTAL:

DE FILMES
Dicas

Elling (2001)
A produção é uma obra-prima praticamente desconhecida. Narra a 
re-inserção social de dois pacientes psiquiátricos quarentões, com 
um olhar singelo sobre aceitação, superação e propósito.

O Discurso do Rei (2010)
O Discurso do Rei é um filme que retrata a trajetória do rei George VI, 
que se viu obrigado a assumir o trono inglês no início da Segunda 
Guerra Mundial. Mas, esse não era o seu maior problema. George era 
portador de gagueira severa, fobia social e timidez — a ponto de não 
conseguir falar em público.

Uma Mente Brilhante (2001)
Imagine ter que viver diferenciando, diariamente, o que é real e 
o que é imaginário. Uma Mente Brilhante conta como um 
portador de esquizofrenia aprendeu a conviver com a enorme 
dificuldade, chegando a ser aclamado com um Prêmio Nobel.

Pequena Miss Sunshine (2006)
É uma comédia dramática que aborda importantes questões 
ligadas à saúde mental, como depressão, fracasso, sucesso e 
também as relações familiares.
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FILMES LEVES PARA REFLEXÃO:

DOCUMENTÁRIO:

DE FILMES
Dicas

O Lado Bom da Vida (2012)
Apesar de o título nacional ser piegas, o filme vai por um caminho 
mais realista. Mais difícil do que obter a aceitação dos outros, é 
aceitar a si mesmo. Além disso, sucesso maior do que consertar os 
defeitos é aprender a lidar com eles.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain  (2001)
É um filme que chama atenção aos pequenos detalhes, aos 
pequenos prazeres diários. E também fala sobre as relações mais 
diversas, a forma de cada um lidar com o amor, a paixão e a perda.

Noivo neurótico, noiva nervosa (1977)
Alvy é um humorista judeu e faz terapia há 15 anos. Quando ele 
se apaixona por Annie Hall, uma cantora iniciante, eles 
rapidamente decidem morar juntos. Mas, com a convivência, os 
dois logo começam a conhecer as crises conjugais. 

O Silêncio dos Homens
Ainda hoje, em 2021, há muita dificuldade em revelar o que se 
sente. E, para os homens, pode ser ainda mais difícil elaborar 
estes diálogos, devido à bagagem cultural. Por consequência, 
homens têm mais dificuldades em revelar também os seus 
sintomas de ansiedade a outras pessoas. Vale assistir.

DISPONÍVEL NO YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE
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LIVROS PARA LIDAR DA MELHOR
FORMA COM A ANSIEDADE:

DE LIVROS
Dicas

Livre de ansiedade
A obra investiga as origens da ansiedade e ensina como levar uma 
vida menos estressante. Utilizando os métodos propostos pelo autor, 
baseados nos melhores tratamentos psicológicos disponíveis, 
podemos conquistar uma vida livre de apreensão, tensão e evitação 
relacionadas à ansiedade.

Mentes ansiosas
Nesta nova edição revista, atualizada e ampliada de "Mentes 
ansiosas – o medo e a ansiedade nossos de cada dia", a psiquiatra e 
best-seller Ana Beatriz Barbosa Silva aborda as diferentes 
manifestações da ansiedade.

O cérebro ansioso
Quão ansioso você é? O cérebro ansioso convida o leitor para 
um passeio pela mente humana, explicando os conceitos por 
trás dos transtornos de ansiedade, que atrapalham a vida de 
milhares de pessoas.

Meus tempos de ansiedade
Entre o depoimento pessoal de ansioso e uma pesquisa 
científica ampla, Scott Stossel pinta um retrato esclarecedor do 
distúrbio mental mais comum da atualidade. 

 


