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Quem sou eu?

Fisioterapeuta, pós graduada em
acupuntura e saúde da mulher. 
Instrutora de yoga.
Mestre em ciência, tecnologia e educação.
Com um propósito de ajudar pessoas a se
reconectarem consigo mesmo .

E, através desse E-book, gostaria de levar
até você algumas dicas fáceis para
controlarmos a ansiedade durante esse
momento que estamos vivendo devido a
pandemia do Covid-19.



De acordo com a OMS, ansiedade é um
sentimento vago e desagradável de medo,
apreensão, caracterizado por tensão ou
desconforto derivado de antecipação de
perigo, de algo desconhecido ou estranho.
E ainda de acordo com a OMS, o Brasil é o
país com maior quadro de ansiedade no
mundo.

Ansiedade



Alterações cardiovasculares
Alterações cutâneas
Allterações de humor
Alterações respiratórias
Distúrbios alimentares
Distúrbios digestivos
Distúrbios do sono
Enxaqueca
Pensamento repetitivo/obsessivo
Perfeccionismo
Síndrome de pânico
Tensão muscular
 

Alterações que
podem ser causadas
pela ansiedade



Dicas

Primeiro, não se cobre tanto, e vamos
tentar organizar uma rotina.

 

Mantenha-se hidratado
Procure se movimentar, com a orientação
de um profissional do movimento.
Mantenha uma alimentação saudável
E uma rotina/ higiene do sono, horário
para dormir e acordar.



Separe alguns minutinhos para você,
organize um espaço para ficar bem
aconchegante, e do seu jeitinho.
Sente-se de forma confortável, feche seus
olhos e leve a atenção para sua
respiração, não force, apenas sinta a sua
respiração e vai permitindo que ela aos
poucos vá ficando lenta e profunda.
Fique o tempo que for confortável  para
você, e mantenha a atenção na sua
respiração.

Dicas de praticas
físicas



Permaneça sentado, com atenção na
sua respiração, apoie a mão direita na
lateral do seu joelho direito, se
conseguir flexione o cotovelo em
direção ao chão, faça uma inspiração
profunda, ao expirar, eleve o braço
esquerdo na direção da sua orelha
esquerda, mantendo o peito aberto.
Mantenha na postura por 4
respirações.



Fique em quatro apoios, deixando os
joelhos na largura do quadril e as mãos na
largura dos ombros. Expiree, elevando
ligeiramente a coluna e descendo a
cabeça em direção ao peito. Inspire,
descendo a cintura e elevando a cabeça.
Mantenha o ritmo da respiração. Esta
postura  promove mobilidade articular.
Procure fazer a postura por 10 ciclos
respiratórios.



Fique de joelho e verifique se é possível para você
sentar nos pés, caso não seja coloque uma manta
ou almofada entre o quadril e os pés.
Expirando flexione o tronco caminhando com as
mãos à frente seguindo a largura dos ombros até
onde puder chegar confortavelmente, ou caso se
sinta mais confortável, coloque os braços para
trás ao longo do corpo (como na imagem acima).
Apoie a testa no chão e respire profundamente
nessa posição por aproximadamente 1 minuto.
Se necessário, use um apoio para cabeça.
Mantenha a postura por 10 ciclos respiratórios e
se for preciso  retorne antes.



Sentado de forma confortável, você irá
pinçar suas narinas, um lado com o
polegar e o outro com indicador.
Mantenha o dedo polegar, bloqueando
uma de suas narinas, inspire lentamente,
pela narina desbloqueada, quando chegar
ao seu limite respiratório, tampe a narina
que estava liberada, e expire pela narina
que estava sendo bloqueada pelo seu
polegar.
Inverta a respiração, inspire pelo lado que
você, acabou de expirar,  e expire pelo
lado contrário.
Repita esse ciclo por 40 respirações.
Para obtermos os efeitos ansiolíticos da
respiração, é preciso no mínimo um ciclo
de 20 respirações.



Para aqueles momentos que você está se
sentindo com baixa energética, é
interessante usarmos a tática da pausa
respiratória no momento da inspiração.
Sentada de forma confortável, feche os
seus olhos, inspire lentamente, enchendo
seu diafragma e seus pulmões, mantenha
uma apneia inspiratória por 2,4 ou 6
segundos dentro do seu limite e, então,
expire lentamente.
Repita esse ciclo por pelo menos um
minuto.



Nesse período em que estamos todos
com um padrão de ansiedade mais
evidente, é muito bacana fazermos uso
dos óleos essenciais e das propriedades
fitoterápicas que eles oferecem sobre o
nosso organismo.
O óleo de lavanda produz efeitos
significativos para crises de ansiedade.
Gosto de pingar cinco gotinhas na palma
da mão, esfrengando um mão contra a
outra, esquentando um pouco o óleo, e
fazendo com as mãos uma concha, levo
até as narinas e faço seis inalações
profundas.
Repito esse processo duas a quatro vezes
por dia, em dias que me sinto mais
ansiosa.



O óleo essencial de lavanda possui na sua
composição química muitos compostos
calmantes, como o Lonalol, Mirceno,
Limoneno e do Acetato  de Linalina, sendo
um excelente aliado ao tratamento/controle
da ansiedade e insonia. Uma pesquisa
científica, com duração de uso de 4
semanas consecutivas do óleo de lavanda
(diuição de 2%), foi um grande aliado para o
controle de casos de depressão pós parto.

O óleo de lavanda quando usado na forma
de inalação (como sugeri acima), ativa
diretamente nosso bulbo ofaltivo chegando
de forma direta ao sistema limbico, onde
encontramos estruturas cerebrais
importantes como o hipocampo, hipotálamo
e a amígdala, responsáveis por nossas
memórias, impulsos e emoções.



Amores, ressalto que o objetivo deste E-
book é levar dicas para vocês, assim
sendo, não supre protocolos específicos e
individuais. Portanto, lembrem-se sempre
de manter as recomendações do
profissional da saúde que te acompanha.
Espero que tenham gostado.
Super beijos da Mari com muito amor.

 
Estamos todos juntos !

@marianazreis

Mariana Zanette Reis


