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Lidando com a ansiedade na quarentena 
 

Entre os diferentes sentimentos e sensações que as pessoas mais relatam durante a 
quarentena, a ansiedade é um dos mais frequentes. O boletim de hoje irá tratar sobre esse 
assunto, pensando em estratégias para minimizá-la. 

É bastante compreensível que nos sintamos ansiosos diante de uma situação sobre a qual temos 
pouca experiência e muitas incertezas. Existe a preocupação sobre o que pode acontecer 
conosco e com as pessoas próximas, o medo de como será o futuro e a sensação de ter pouco 
controle sobre essas questões. 

Assim, o nosso corpo e a nossa mente reagem a todas essas incertezas. Sempre que 
nos sentimos de alguma forma ameaçados, o nosso organismo procura manifestar que algo não 
está bem, é uma forma de proteção. Estranho seria não sentir nada diante de um cenário 

tão desafiador. 

Por isso, não devemos nos sentir fracos ou inferiores por sentir ansiedade ou mesmo 
outras reações psicológicas, como medo, angústia ou estresse. Todos, em algum momento da 

vida, principalmente nos mais difíceis, irão se sentir desse modo. 

Sentir-se ansioso também não é motivo de vergonha ou de culpa. Mas deve ser encarada 
como um sinal de que é importante ter atenção sobre si mesmo e criar novas formas de lidar 
com as dificuldades. 

Sugerimos abaixo algumas dicas sobre como conhecer e enfrentar melhor a ansiedade nesses 
tempos: 

 Conheça as situações que lhe deixam ansioso: A ansiedade, embora possa 
estar presente de forma mais ou menos constante, se torna mais forte diante de 
determinadas situações e pensamentos. O que te faz sentir ansioso? São 
pensamentos sobre o futuro? É quando tem contato com notícias? É quando inicia 
determinadas atividades? É porque não tem muitas atividades? Identificar o que 
te faz sentir ansioso é um primeiro passo para superar ou reduzir a 

ansiedade. 



 

 

 Procure viver o aqui e o agora: A ansiedade, de um modo geral, está relacionada às 
nossas expectativas quanto ao futuro. Em um cenário de incertezas ela tende a ser mais 
presente. Por isso, procure focar nas atividades que está fazendo agora. Como 
realizar uma tarefa, preparar uma refeição, realizar um exercício, participar de alguma 
atividade, ler um livro, assistir uma série. Uma coisa de cada vez. 
 

 Ocupe o seu tempo: Tanto o excesso de atividades e pensamentos quanto a ausência 
deles podem contribuir para a ansiedade. Por isso, procure preencher o seu tempo com 
atividades que lhe deem prazer e que lhe sejam importantes. Lembra-se daquelas 
coisas que você queria fazer, mas nunca tinha tempo?  
 

 Experimente novas atividades: Com o tempo disponível é possível também investir 
em atividades que você nunca havia feito e que podem lhe trazer crescimento 
e ocupar sua mente. Quem sabe fazer exercícios físicos, fazer yoga, aprender a 
cozinhar (ou preparar diferentes receitas), realizar cursos do seu interesse, aprender 
novos conhecimentos. Há um mundo de possibilidades na internet, que podem ser muito 
úteis ao seu crescimento. 
 

 Evite o excesso de notícias: Procure controlar o quanto você tem notícias diárias 
sobre a pandemia. É claro que é importante saber o que está acontecendo, porém o 
excesso de informações aumenta a sensação de impotência e incerteza sobre o futuro. 
Por isso, acompanhe alguns canais confiáveis de informação e somente em 
alguns momentos do dia. 
 

 Experimente técnicas para reduzir a 
ansiedade: Existem disponíveis na 
internet várias técnicas que podem ser 
utilizadas para reduzir sua ansiedade. Além 
dos exercícios físicos e yoga, que são muito 
úteis, você também pode procurar por 
técnicas de respiração, de relaxamento e 

de meditação. 

Estas são somente algumas sugestões. Seja compreensivo com você mesmo e aceite que a 
ansiedade faz parte desse momento como um todo.  

Não é possível controlar o que irá acontecer. Mas você pode agir sobre aquilo que 

está acontecendo com você neste momento e no ambiente em que você está. 

Mais uma vez, caso sinta necessidade, pode procurar o Setor de Psicologia do campus 

(psicologia.sje@ifmg.edu.br). 

Autoria: Rodrigo Siqueira Câmara (Psicólogo do IFMG Campus São João Evangelista) em colaboração o NUPSI 
(Núcleo de Psicólogos do IFMG). 
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