


Introdução

Este conteúdo busca através de uma linguagem simples e objetiva auxiliar

pessoas que sofrem com Transtorno de pânico, Agorafobia, Transtorno de

ansiedade generalizada (TAG), Fobia, Transtorno de estresse pós-traumático,

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), trazendo o conhecimento do que

ocorre com seu corpo e mente em momentos de crise; Descrevendo os

caminhos neurobiológicos e apresentando os recursos adequados a serem

aplicados em cada situação.

Sobre o autor

Fábio Paixão é diretor do IPH – Instituto Paixão de Hipnoterapia.

O IPH nasceu através do desejo em buscar conhecimento sobre como agimos

e funcionamos, isso a mais ou menos 2 anos.

E logo de início, ao começar a compreender por que fazemos o que fazemos,

ficou claro que não bastaria apenas este entendimento, mas, que muito mais

importante seria buscar alternativas que gerariam transformações.

Ao longo deste caminho, foi possível agregar muito conhecimento através de

cursos, treinamentos, leituras e network. Mas eis que no meio desta busca

sobre como compreender a mente humana e sobre como nossa mente nos

controla, surge a hipnose.

Estudando a hipnose aplicada em processos de terapia (hipnoterapia) tudo fez

muito sentido, ficou clara e objetiva a compreensão sobre o domínio que a

mente exerce sobre nós no dia a dia, definindo quem somos, como agimos, ,

por que tomamos as decisões que tomamos e por que estamos obtendo

resultados na maioria das vezes não muito satisfatórios em nossa vida

pessoal, profissional ou em sociedade.

A razão pela qual resolvi escrever este conteúdo foi transmitir um pouco de

conhecimento para um número maior de pessoas. A vivência no atendimento

clínico, me permitiu compreender melhor os clientes que sofrem com estes

transtornos, que em sua imensa maioria não tem a ciência do que acontece

com ele em momentos de crise e muito menos o que de efetivo ele pode fazer

para assumir o controle, ou ajudar pessoas próximas.



Transtorno de Pânico e Ansiedade Generalizada.

O que é ansiedade?

Ansiedade é um disparo de reação de luta e fuga na amígdala cerebral.

Esta reação é um disparo

que temos direto na amígdala

onde é acionado o sistema

nervoso simpático, fazendo

com que alguns hormônios

sejam liberados como a

adrenalina, que faz com que

a hiperventilação aconteça,

os batimentos cardíacos

aumentem mandando mais

sangue para as extremidades

no caso de ter que lutar ou

fugir. Também é liberado

cortisol para que se possa

queimar glicose e obter

energia.

Então observe que a reação

de luta e fuga é de extrema

importância para nós.

(O problema são quando

estes disparos acontecem em

contextos inadequados.)

Este disparo pode acontecer por dois caminhos neurobiológicos diferentes.

Primeiro caminho: Nossos sentidos estão a todo momento captando

informações do ambiente, estas informações são encaminhadas para o

Tálamo, que funciona como uma central que vai redistribuir estas

informações.

Exemplo: Se eu tenho uma entrevista de emprego marcada para o dia

seguinte, mas não me sinto muito preparado ou me sinto inseguro, o Tálamo

vai coletando estas informações e envia para o Córtex , parte responsável

pelos nossos pensamentos, esses pensamentos de preocupação começam

ficar cada vez mais constantes e isso vai aumentado até que este ciclo

dispara a amígdala ai temos aceleração dos batimentos cardíacos,

hiperventilação e outros possíveis sintomas.



Então perceba que nós seres humanos somos capazes de disparar esta

reação de luta e fuga pelo pensamento.

E compreenda nossa diferença para os animais, por exemplo uma zebra ao

ver um leão se aproximando para um possível ataque tem um sentimento de

luta e fuga disparado? SIM! Mas ela não tem essa noção de tempo que nós

temos, nem gera pensamentos que resultam em sentimentos como nós,

vamos retomar o exemplo citado anteriormente da entrevista de emprego,
considerando que

esta entrevista tenha

sido um fracasso, um

desastre, os

sentimentos vividos

naquele momento nos

atormentariam dia

após dia. Já no

exemplo da zebra,

supondo que ela

escape deste ataque,

ela não passará o

resto de sua vida

tendo pensamentos e

resgatando os

sentimentos vividos

naquele momento.

Para ela, ao observar

que o leão ficou para

trás, ou seja, que o

problema passou,

conforme os sintomas

daquele disparo de

luta e fuga fossem

indo embora, o estado

no qual ela se encontrava antes do ataque iria sendo retomado e ela seguiria

sua vida normalmente.

Em resumo, nossos sentidos captam informações do ambiente e enviam para

o Tálamo, ele retransmite estas informações para o Córtex que começa a

gerar pensamentos que vão reforçando estes sentimentos até que por

pensamento a amígdala é disparada.



Segundo caminho: Seria direto, sem passar pelo pensamento.

Exemplo: Nas férias você se programa para sair de viagem com a família, aí

você está lá dirigindo, conversando, interagindo com sua família, escutando

uma música e de repente um cachorro cruza a pista na sua frente! Você pisa

no freio, para o carro e você sussurra “ufá” que bom, nada aconteceu.

AI EU TE PERGUNTO, quem pisou no freio? Quem realmente parou esse

carro, eu faço esta pergunta por que na verdade nosso pensamento, o córtex

só se dá conta milésimos de segundos depois do fato ter ocorrido.

Ou seja ocorreu naquele momento uma reação de luta e fuga, porem não

disparada pelo córtex, o que ocorreu é que nossos sentidos captando o

ambiente a nossa volta o tempo todo, perceberam aquele cachorro e ao

encaminhar esta informação para o Tálamo, ele disparou a reação de luta e

fuga direto na amígdala.

Então compreenda que estas reações de proteção, de defesa são importantes

para nós seres humanos, isso nos ajudou a garantir nossa sobrevivência

quanto espécie. Ter a reação de luta e fuga é fundamental para nós.

Tendo esclarecido estes dois caminhos, agora entraremos no problema

em si.

Imagine que “João” está em uma festa, tranquilo se divertindo com amigos e

(do nada) é disparada uma reação de luta e fuga, quando digo (do nada)

nunca é do nada, pois o tempo todo nossos sentidos estão captando

informações e criando novas conexões e uma memória emocional pode ser

disparada.

E como no exemplo do cachorro na estrada, o córtex ou pensamento pode se

dar conta somente depois que a reação foi disparada, afinal os batimentos

aceleram, a respiração fica mais rápida. A diferença é que na estrada ele

pensou “ufa” ainda bem que parei a tempo e nada aconteceu, só que na festa

com amigos o João vai pensar, VOU MORRER! DEVE ESTAR

ACONTECENDO ALGUMA COISA.

Neste momento o córtex entra em ação gerando pensamentos que fortalecem

esses sentimentos o que reforça este disparo, e João entra em um looping

sem fim.

Então como lidar com a ansiedade?

Uma forma é interrompendo a rota do córtex, criando novos pensamentos;

Ou lidando diretamente no corpo. Já explico!



É preciso identificar por qual caminho esta reação está prestes a ser

disparada. E de que forma? Perceba seus pensamentos! Traga-os para o

presente, o agora! Se identificar pensamentos de medo, de angústia ou

pensamentos sabotadores, QUEBRE O PADRÃO! Crie novas linhas de

pensamentos, pense em uma música que goste e comece a canta-la, ou

lembre-se de um passeio que fez agradável, se puder, saia de onde está e vá

conversar com outras pessoas. Como citei acima, interrompa o caminho do

córtex com novos pensamentos.

Agora é importante saber que se já foi disparada a reação de luta e fuga, não

adianta querer controlar os pensamentos, ou executar nenhuma das

sugestões mencionadas acima, pois após disparada a reação de luta e fuga,

existe uma contaminação dos pensamentos pela emoção. Sabemos que em

todas as situações da vida onde temos muita emoção envolvida, nosso

racional funciona pior, por exemplo: Quem já discutiu com alguém, ou ficou

apaixonado sabe disso! A nossa razão some.

Sendo assim, então em geral se a reação já foi disparada é preciso trabalhar

diretamente no corpo! E aqui vão algumas dicas.

- Controlar a respiração acelerada nestes casos, ajuda!

Traga para o consciente o ritmo da sua respiração, comece a prestar atenção

nela e diminua seu ritmo.

- Fazer um relaxamento do corpo!

Se possível, vá para um lugar um pouco mais tranquilo, se sente de forma

confortável e procure fazer um relaxamento. Se não tiver nenhuma referência

de como fazer, sugiro que baixe em seu celular áudios que poderão te guiar

neste processo.

- A prática de atividade física ajuda e muito em casos de ansiedade!

Executar atividades de baixa intensidade muscular e ritmo mais suave ajudam

a queimar esta energia liberada pela reação de luta e fuga. Mas atenção!

Pratique atividades aeróbicas leves, pois atividades com alta intensidade

podem fazer com que o corpo precise gerar energia extra para executa-las e

desta forma produzirá mais cortisol para queima-las. Ou seja, acontece o

efeito contrário do que queremos.

Em suma, se já houve o disparo da reação é preciso controlar primeiramente

no corpo para depois cuidar dos pensamentos.

Identifique quais são os gatilhos que estão disparando esta reação para

aplicar uma abordagem mais correta!


