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POR QUE ME INTERESSEI
POR ESTE TEMA?
Sem duvidas a mente humana sempre foi algo que me interessou quando mais nova
por ser um mistério, mas ao passar do tempo pela sua complexidade.
E quando falamos de doenças neuronais, percebe-se um grande aumento dos casos
em nossa sociedade - " a sociedade do cansaço" - o que certamente me levou a
questionar: "como nossa juventude tem sido/é e continuara sendo afetada por um
estilo de vida que cada vez mais causa essas patologias?E de que maneira temos
buscado não afetar as proximas gerações ?" A partir dessas perguntas que decidi
aprofundar nesse assunto, delicado mas de suma importância
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Aumento de transtornos de ansiedade na infancia ;
A ansiedade tem como principais características a autoproteção e a
preocupação em relação a eventos que possam trazer perigo à criança ou
a seus conhecidos, sendo que a intensidade de manifestação e
interferência no dia a dia é o que a faz tornar-se patológica ou não
(Asbahr, 2004; Stallard, 2010)

MEDO

ANSIEDADE

Resposta emocional a situações de ameaça

Reação antecipada de ameaça futura

Prepara o sujeito para luta ou fuga

Tensão muscular e alto nível de vigilância
Gera cautela ou esquiva

MÉTODO FRIENDS

PROMOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL E PREVENÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO
Proporciona habilidades cognitivas para resolução de problemas
Identificação
Controle de respostas fisiológicas

Valoriza participação de amigos e familiares

Reestruturação
Treinamento de atenção
Exposição gradual a situações de medo

tenção aos sentimentos
omento de relaxar
deias que ajudam
erar soluções
rgulhar-se do seu trabalho
orria e lembrar-se de ser corajoso

Artigo 2: Motivos e crenças de familiares frente ao tratamento do
trabalho depressivo na infância: Estudo qualitativo
Autor(es):Helmer Magalhães Antunes. Claudinei José Gomes Campos. Gerusa Marcondes Pimentel de Abreu Lima. Isabel Luisa Gomes Ferraz.
Revista:Estudos de Psicologia
Publicação em : 21(2) abril a junho de 2016

Percepção da depressão em crianças
Ainda a uma não aceitação de depressão e crianças

CARACTERÍSTICAS DA DEPRESSÃO INFANTIL

Dificuldade de diagnóstico

Agressividade
Tristeza
Irritabilidade
Sofre alteração diante da amplitude e duração

A dificuldade de diagnóstico de depressão está relacionado às peculiaridades da manifestação da
doença e somadas às dificuldades das crianças de expressarem o sentimento

As manifestações de comportamento social e baixos rendimentos acadêmicos
raramente estão associadas a um fator ou diagnóstico depressivo
Está diretamente relacionada a relação da família
Incredibilidade da doença ou negligenciamento da procura por
atendimento especializado

Artigo 3: Transtornos de Ansiedade na
Criança: Um olhar nas comunidades

Autor(es): Monique Cabral Caíres ; Helene Shinohara
Revista: REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS, 2010, Volume 6, Número 1
As causas mais comuns da ansiedade são psicológicos
Quando exagerados o medo e a ansiedade são considerados patológiocos

Ansiedade na infância:
ansiedade social
ansiedade fóbica
ansiedade de separação

Se preocupam tanto com seu desempenho se tornando pessoas
conformistas, perfeccionistas e inseguras

[..]Um terço dos gastos do governo norte-americano em saúde mental na década de 80 foi destinado aos
distúrbios de ansiedade e suas conseqüências, sendo a principal delas a queda na produtividade do indivíduo

CAÍRES, Monique Cabral, SHINOHARA, Helene Transtornos de Ansiedade na Criança: Um olhar nas comunidades REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS, p 67

Os quadros em crianças geralmente são similares aos da idade adulta, porém elas não solicitam ajuda
Declínios graduais no rendimento escolar, secundários ao prejuízo da capacidade de concentração, têm sido relatados.

Altos indices de violência facilitam a maior
prevalencia de sintomas de ansiedade

HORA DE RELACIONAR
OS ARTICOS

Ao analisar os três artigos em questão foi possível compreendern formas de
identificar ansiedade e depressão e dar o suporte, principalmente na infância.
Além disso, possibilitou a entender que é monumental não somente a
assistência de resposáveis, mas também a busca de tratamentos com
profissional adequados.

HORA DE RELACIONAR
COM A DISCIPLINA
Os três artigos em questão abordam o crescimento da ansiedade e depressão
na juventude e as dificuldades de identificar e auxiliar, principalmente, crianças
com a patologia. Expondo também a importância de um suporte de profissionais
e responsáveis para com que a doença não afete o desenvolvimento nem a
aprendizagem destes. Nesse sentido, torna-se notório o pensamento de Byung
Chul-Han, em sociedade do cansaço, de maneira análoga, de que a sociedade
atual está imersa numa crença de possibilidades, em que todos são capazes de
fazer tudo que se propuserem a fazer, sem um limite. Dispostos a produzir sem
compreender suas limitações gerando cidadãos cansados, depressivos e
fracassados estimulados a todo instante por capitalismos de vigilância que os
consomem e sempre buscam mais.
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