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Psicóloga: Marta Costa

martacostapsi@gmail.com
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Ansiedade no Ensino Superior – dados:

 Linha de Apoio Emocional da Universidade do Porto (Lapup) – 40%;

 Linha de Apoio Psicológico em Crise da Universidade de Lisboa – 90%;

 Questionário Online da Universidade de Lisboa – 60%;

 Gabinete de Apoio Psicológico FDL – mais de 80%.
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 Preocupação sobre o futuro;

 Avaliações, estudo, prazos;

 Medo de reprovar ou de retomar o rumo do curso;

 Angústia, insónia

 Depressão

 Preocupação com a pandemia



Tratar a ansiedade por “tu”!

 A ansiedade face aos testes é uma

“(…) disposição individual para reagir

com estados de ansiedade de forma

mais intensa e frequente, com

condições de preocupação,

pensamentos irrelevantes que

interferem com a atenção,

concentração e realização de testes”;

 A ansiedade, nas doses certas, é

importante: ativa, ocupa, motiva, faz-

nos tomar decisões e agir;

 A ansiedade é uma das perturbações mais

comuns em todo o mundo. 3
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Pressão? Desempenho?



Ansiedade = Mente + Corpo

 Mente – Medos desproporcionais e permanentes; pensamentos
negativos e incontroláveis; hiperativação mental contínua;

 Corpo – Palpitações; dificuldade em respirar; náuseas; prisão de
ventre; diarreia; dores de cabeça; dores musculares.
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Exames em Tempos de Pandemia

 A pandemia Covid-19 trouxe-nos muitas novidades:

isolamento físico (e, nalguns casos, social); incerteza;

imprevisibilidade; mudanças a curto prazo e de elevado

impacto; ausência de preparação para essa mudança.

 Trouxe desafios: autonomia; responsabilidade; resolução

de problemas; autorregulação; gestão de emoções;

gestão de conflitos (ex.: familiares);

 Trouxe alterações académicas: aulas à distância,

necessidade de acesso à internet; redução de recursos

disponíveis; exames à distância.
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Exames em Tempos de Pandemia
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O que se 

mantém
Controlo

Não 

controlo
O que muda Controlo

Não 

controlo

Estudar
X

Deixou de 

haver 

frequências

X

Fazer exames X
Exames à 

distância
X

Gerir o tempo 

entre 

disciplinas

X

A forma como 

estudo à 

distância

X

Professor faz 

exames que  

considero 

difíceis

X



Como gerir a ansiedade (de forma geral)?
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1. Identificar os problemas – “O que me está a preocupar neste

momento?”

2. Hierarquizar os problemas:

 Problemas modificáveis;

 Problemas parcialmente modificáveis;

 Problemas não modificáveis;

3. O que posso fazer para modificar os problemas (apenas aplicável

aos modificáveis e parcialmente modificáveis)?

4. Quais os pensamentos negativos e disfuncionais com que me

confronto?

 Situação;

 Pensamento negativo;

 Resposta racional.



E em crise?
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➢ As crises de ansiedade – e nalgumas situações, de pânico – são

comuns, sobretudo em situações de menor controlo;

➢ Englobam comportamentos, emoções, pensamentos e sensações

corporais muito intensos.

Ansiedade

Sintomas 
Físicos

Interpretação 
Negativa e 

Catastrófica



E em crise? (cont.)
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➢ Relaxamento: fundamental para reduzir os sintomas físicos.

Respiração, relaxamento muscular, técnicas de grounding,

ativação sensorial;

➢ Pensamentos/Comportamentos/Emoções:

Data Situação Emoção
Pensamento 

Negativo

Resposta 

Racional
Passo seguinte

12.05.2020

23:40

Em casa, a 

estudar, 

comecei a 

sentir que não 

estava  a 

conseguir 

concentrar-me

Ansiosa, 

frustrada

Vou chumbar a 

tudo e perder o 

ano

Estou cansada, 

é normal 

sentir-me 

assim, mas sei 

que sentir-me 

cansada hoje 

não significa 

que vá perder 

o ano.

Decidi ir beber 

um copo de 

água, retomei 

uma pequena 

tarefa e fui 

descansar.



Pequenas estratégias:
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 Comer bem e dormir bem;

 Hidratação;

 Planeamento de estudo realista face à situação atual;

 Priorizar o estudo (o que é urgente? e importante?);

 Colocar as tarefas de estudo mais difíceis nos horários de maior
produtividade;

 Definir pausas e cumpri-las, com tempos livres de qualidade;

 Espaço de estudo definido, limpo, arrumado;

 Partilha de dúvidas com colegas, amigos e familiares;

 Praticar estratégias de relaxamento;

 Focar sempre no que é controlável;

 Treino (de exames, de tempo, de condições).



O que acrescentaria?
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Obrigada pela vossa presença! ☺

Marta Costa – martacostapsi@gmail.com

Gabinete de Apoio Psicológico (GAP)
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