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ENTENDA COMO FUNCIONA

CAPÍTULO I

A primeira vez

Você está bem. Tranquilo em casa, com os amigos, fazendo uma atividade qualquer. De 
uma hora para outra, como um estalo ou um botão que é ligado, você passa mal. O peito 
começa a doer, o coração dispara, o braço adormece, vem as tonturas. Em seguida apa-

recem os enjoos e a qualquer momento pode desmaiar. Parece que está à beira de um colapso. 
É uma parada cardíaca? Uma morte súbita? 

 Ao	chegar	ao	hospital,	após	vários	exames,	o	médico	confirma	que	não	é	infarto.	Ou	melhor, 
diz que seu coração é exatamente o que deveria ser para uma pessoa de sua idade. Mas se não 
foi um problema no coração, um AVC ou um câncer que ninguém descobriu, o que era então?

 Pode parecer algo estranho, diferente do que você já viveu. E, depois do diagnóstico, você 
se	questiona	a	todo	instante	se	os	sintomas	eram	reais	ou	não.	Pior,	fica	com	medo	de	que	eles	
possam aparecer novamente e não terá ninguém para ajudá-lo.

 Em boa parte dos casos descritos acima o diagnóstico é síndrome do pânico. Por incrível 
que possa parecer, esses sintomas criados pelo seu cérebro eram reais. Você não estava imagi-
nando nada. É preciso entender e lidar com o problema.
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O que é a Ansiedade?

 A ansiedade é um mecanismo biológico adaptativo, útil para garantir a nossa sobrevivência. 
Ela é uma reação do nosso corpo que surge quando nos encontramos em situações de mudança 
ou ameaça. Foi moldada ao longo da nossa evolução para enfrentarmos situações difíceis. 

 Acontece que às vezes parece que não nos sentimos, de fato, preparados para enfrentá-las. 
Talvez por não termos ainda aprendido a nos comportar da maneira mais adequada diante de 
uma situação até então nunca vivenciada. Mas é importante estar ciente de que sempre existirá 
uma primeira vez para tudo. Portanto, saber enfrentar estas situações de medo e estar prepara-
do para lidar com a ansiedade quando ela surgir é mais do que necessário. 

 É importante acreditar que a cada “enfrentamento” será um novo aprendizado, uma nova 
vivência será experimentada, possibilitando, assim, um escape em futuras situações semelhan-
tes.

 A ansiedade sempre fez parte do ser humano e ela é importante quando conseguimos re-
alizar, vivenciar ou ultrapassar aquilo pelo qual tanto ansiávamos. Quando a ultrapassarmos, é 
sinal de que estaremos encorajados a seguir adiante e evoluir.

 Saber lidar com a ansiedade é uma tarefa que pode ser muito mais difícil para algumas pes-
soas do que para outras. Vivemos um período onde tudo está se tornando mais fugaz, dinâmico, 
global. O tempo ocioso para clarear a mente dos pensamentos e preocupações diárias é cada 
vez mais raro. Estamos em plena era da informação, onde novas formas de comunicação sur-
gem a cada instante. Ficamos mais conectados a tudo e, ao mesmo tempo, menos conectados 
a si. Isso pode ser explicado pelo visível aumento de exigências para se obter um bom emprego, 
alcançar	determinado	status	social	ou	intelectual,	oferecer	uma	boa	educação	aos	filhos,	prati-
car uma vida saudável. 

 Existem,	portanto,	 infinitas	 razões	que	aumentaram	os	 índices	de	ansiedade	na	popula-
ção. Como tudo isso é atual, aprender a lidar com a ansiedade neste nível é também algo muito 
recente.  Mas é possível, sim, e talvez seja quase como aprender a andar de bicicleta. No início 
as crianças precisam de rodinhas auxiliares para sentir e perceber todos os aspectos envolvidos 
no pedalar, como por exemplo, equilibrar-se sobre a bicicleta, aprender a fazer as curvas ou fre-
ar. Logo as rodinhas tornam-se desnecessárias e o sentimento de alegria da criança ao pedalar 
pela primeira vez sem o equipamento é inesquecível. É uma realização imensa. Mais ou menos 
dessa mesma forma que a ansiedade deve ser aprendida. Ela deve existir para nos impulsionar. 
Perceber que ao enfrentarmos este sentimento e aprendendo a lidar com isso de forma positiva 
e racional conseguiremos nos sentir mais satisfeitos, felizes e até mesmo orgulhosos diante das 
situações.  Aprender a lidar com a ansiedade é necessário para viver em harmonia e, consequen-
temente, para a nossa saúde.

	 Neste	livro,	estamos	oferecendo	aos	nossos	leitores	as	“rodinhas”	para	simplificar	o	proces-
so	de	entendimento	sobre	o	que	a	ansiedade	significa	e	como	ela	age	sobre	o	corpo.	Saber	con-
trolar a ansiedade é algo vital e este é o objetivo deste material: tentar fazê-lo entender melhor 
como	acontecem	algumas	das	reações	fisiológicas	e	psicológicas	vindas	da	ansiedade,	como,	
por exemplo, o Transtorno do Pânico.
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Aspecto da Crise

	 A	crise	de	pânico	é	uma	reação	fisiológica	do	corpo	em	que	a	glândula	suprarrenal	produz	
uma	quantidade	muito	alta	de	adrenalina,	que	age	no	cérebro	–	especificamente	no	Sistema	
Nervoso Autônomo, responsável pela atividade automática de várias funções.

 Assim, é ativado o Sistema Nervoso Simpático, ativador das reações de luta ou fuga, prepa-
rando-nos biologicamente para enfrentar determinado perigo real ou imaginário. Este medo, ao 
ser detectado, ativa nosso sistema de defesa (uma espécie de exército que vai lutar pela nossa 
sobrevivência). 

 Os sintomas envolvem vários sistemas do corpo: sistema cardiorrespiratório, digestivo, do 
equilíbrio, do controle de temperatura. Eles são ativados de maneira global para nos tornar aler-
tas e prontos para a ação de defesa. Ao ser detectado que o perigo não existe mais (perigo real) 
ou ser detectado que foi um alarme falso (ansiedade ou pânico), o Sistema Nervoso Parassimpá-
tico é ativado automaticamente, fazendo-nos voltar ao estado inicial de calma e normalidade. 
Ou seja, mesmo que a pessoa não faça nada para se acalmar, o corpo se encarrega disso. Além 
desses sintomas não serem perigosos, eles só vão durar o tempo necessário para que o perigo 
se	dissipe	ou	para	que	a	pessoa	perceba	que	teve	um	pensamento	catastrófico	que	gerou	um	
alarme falso.

 Na	Classificação	Internacional	de	Doenças	(CID-10),	a	ansiedade	aparece	classificada	nos	
vários tipos de transtornos chamados de neuróticos - relacionados ao estresse ou que se ma-
nifestam	no	corpo	(somatoformes).	Assim,	aparecem	classificadas	as	fobias:	transtorno	de	an-
siedade generalizada; transtorno misto ansioso depressivo; transtorno do pânico; transtorno 
obsessivo-compulsivo; esse agudo e crônico; stress pós-traumático; transtornos dissociativos 
ou conversão de angústia (crises de nervos, falsas convulsões) e transtornos somatoformes.
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Confira quais são os principais sintomas

O que é um transtorno somatoforme

Taquicardia (coração acelerado);

Falta de ar (respiração ofegante; pressão no peito);

Enjoo (acidez no estômago e vômitos)e/ou diarreia;

Nó na garganta;

Boca seca;

Tontura;

Tremores (mãos);

Sudorese;

Calorão;

Calafrios;

Tensão na nuca (cefaleia tensional);

Falta de concentração e falha de memória (brancos);

Insônia (dificuldade	para	adormecer);

Irritabilidade;

Impaciência;

Urinar com frequência;

Cansaço (esgotamento)

 O homem das cavernas mais primitivo produzia adrenalina geralmente apenas diante de 
perigos reais.  Ao longo de todos estes anos, com a evolução da nossa espécie  - que compreende 
não apenas a evolução da linguagem, mas também a ampliação da consciência e o estilo de vida 
mais parecido ao que vivemos hoje -, o homem encontrou tempo e diversas formas de utilizar a 
imaginação	e	a	criatividade.	Isso	não	significa	que	o	homem	da	época	das	cavernas	não	tivesse	
imaginação, mas as preocupações de outrora eram outras.

  Antes a sobrevivência era primordial. Hoje, contamos com diversos aparatos que promo-
vem certa segurança ao nosso bem-estar físico, algo que era, naquele momento histórico, sim-
plesmente	inimaginável.	Vivemos	com	a	certeza	de	que	as	chances	de	sobrevivência	são	infinita-
mente maiores. O homem atual é capaz de imaginar e fazer suposições, tentando -  na maioria 
das vezes de forma inconsciente - controlar o futuro. Desta forma, além de produzirmos adrena-
lina diante de medos reais, também a produzimos agora diante de medos imaginários, criando 
no cérebro um falso alarme de perigos “inexistentes”. 
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 Os	medos	imaginários	são	nada	mais	do	que	suposições	e	pensamentos	catastróficos	sobre	
o futuro e estão relacionados com  nossa história e vida, com a nossa educação. Por exemplo, se 
uma criança foi educada por um pai rígido que brigava por causa de um mínimo erro, esta pessoa 
pode se tornar um adulto com medo de errar e ser punido por isso. Se outra criança era apegada 
à mãe que era doente e tinha medo de perdê-la, esta pode se tornar um adulto com medo de 
perder pessoas ou medo de morrer.

 Além de ter pensamentos	catastróficos	sobre	o	futuro,	a	pessoa	negligencia	ou	desconsi-
dera que tem condições de enfrentar a situação. Muitas vezes enxerga apenas como provável 
o dano, o pior acontecimento, o erro, criando consequências maximizadas, muitas vezes nada 
prováveis. A mente da pessoa cria situações imaginárias, deixando-a ansiosa, fazendo-a perce-
ber, mais tarde, que tudo não passou de uma “tempestade em copo d´água”, exagerando no 
tamanho do perigo e na possibilidade de que aquilo realmente pudesse acontecer. 

 Também, acaba concluindo que, caso acontecesse, conseguiria usar seus próprios recursos 
para superar a situação. O medo diante de um perigo real tem a ver com o momento presente 
e a situação imediata. A ansiedade é sobre o passado ou futuro - é difuso. Não tem necessaria-
mente a ver com o que está acontecendo neste momento. Ela se mantém com o tempo.

 Embora seja natural	ficarmos	tensos	diante	daquilo	que	não	podemos	prever	ou	contro-
lar, a ansiedade passa a ser patológica quando se torna inadequada para determinada situação, 
considerando o quê gerou a situação, a intensidade e duração da reação. A ansiedade patológica 
“paralisa” a pessoa, ou faz o indivíduo “remar contra a correnteza”, atrapalhando seu funciona-
mento e bem-estar.

 O Transtorno do Pânico, ou Síndrome (conjunto de sintomas) do Pânico, é um quadro de 
ansiedade acentuado, apresentando os mesmos sintomas da ansiedade, no entanto, de manei-
ra mais intensa. A sensação de ansiedade generalizada e súbita acontece de forma espontânea. 
Muitas vezes é também recorrente, manifestando-se com certa frequência. Devido aos sinto-
mas que desencadeiam, a pessoa acredita estar diante de um perigo terrível, que vai morrer de 
asfixia,	sofrer	um	ataque	cardíaco	ou	ter	um	AVC.Também	acredita	que	irá	perder	o	controle	do	
próprio corpo, dos pensamentos e emoções ou que irá desmaiar ou enlouquecer a qualquer mo-
mento.

O que é pânico e como acontece



10 Em busca da superação  - Síndrome do pânico

 Os sintomas geralmente atingem o auge em 10 minutos e cessam em 20 minutos. Esse 
curto período parece uma eternidade devido à força dos sintomas e ao pavor que representam. 
Causam um sentimento de estranheza, desrealização (parecer estar sonhando) ou despersonali-
zação (parecer ser outra pessoa). Também sensações de parestesia (amortecimento ou formiga-
mento de certas partes do corpo como mãos, pés, rosto etc.) são associadas às crises de pânico. 

 O transtorno pode ocorrer em consequência de outros transtornos, como pós-traumático, 
fobias, TOC, ou por uso de substâncias psicoativas (drogas). Atinge cerca de 2% da população 
mundial (ou mais, dependendo da cultura e do país), sendo mais comum em mulheres do que 
em homens, e mais frequentes em adultos jovens.

  O pânico pode ou não vir acompanhado de Agorafobia, que consiste em sentir medo de 
passar mal em um lugar e não poder escapar ou estar longe para receber socorro. A pessoa pas-
sa, então, a desenvolver comportamentos de segurança tais como não sair de casa ou só sair 
acompanhada, não ir a certos locais ou levar celular para chamar o socorro, por exemplo.
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	 Após	a	primeira	crise	súbita	a	pessoa	fica	apavorada,	intrigada	e	traumatizada.	Passa,	mui-
tas vezes, a procurar várias especialidades médicas para tentar entender o que está acontecen-
do. Consulta cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas e outros especialistas. Até que as 
causas	orgânicas	significativas	sejam	descartadas	e	ela	seja	encaminhada	a	um	psiquiatra.

 Existem três tipos de crises iniciais: a crise espontânea, a crise situacional (desencadeada 
por	uma	situação	específica)	e	a	crise	noturna.	Após	a	primeira	crise,	inicia-se	a	segunda	fase,	
que é a fase de ansiedade antecipatória, fase do medo de ter outra crise. Uma insegurança cres-
cente, onde não se tem certeza de estar bem para dar conta das atividades mais simples do coti-
diano. Em consequência disso, aparece a terceira fase, que é a fase da esquiva agorafóbica, onde 
a pessoa tem necessidade de estar acompanhada de pessoas que possam socorrê-la. Além de 
um	desejo	de	ficar	apenas	em	lugares	onde	se	sinta	seguro,	evitando	locais	parecidos	com	o	qual	
teve a primeira crise – já que o cérebro associa lugares e situações ao trauma da primeira crise.

 Nas crises, as sensações físicas são interpretadas como perigo (morrer de infarto, ter AVC, 
desmaiar, perder o controle, enlouquecer) e nosso corpo produz mais adrenalina, o que faz com 
que os sintomas se acentuem ainda mais ao ponto de ocasionar o apavoramento.

 Os	sintomas	que	mais	apavoram	são	palpitações	(coração	acelerado),	asfixia	ou	falta	de	ar,	
dor ou pressão no peito, tontura ou sensação de desmaio, visão embaçada, sentir-se fora da re-
alidade e não saber onde está, estranheza em relação a si mesmo, dormência ou anestesia sen-
sorial em partes do corpo. Além de calafrios, calorões e boca seca. Ou seja, os mesmos sintomas 
da ansiedade, no entanto, de maneira mais intensa.     

 As crises serão mais frequentes caso a primeira crise tenha sido muito traumática, pois 
aquela	sensação	fica	registrada	em	nosso	cérebro,	na	memória	emocional	e	cada	vez	que	vi-
vemos alguma situação ou sensação parecida o nosso cérebro associa o que está acontecendo 
com o que já aconteceu, fazendo com que a pessoa produza mais adrenalina pela simples inter-
pretação	catastrófica	de	um	estímulo	parecido.	

 Mesmo um desequilíbrio normal do nosso corpo devido à indigestão como cansaço, ou 
emoções fortes (raiva), pode ser interpretado como ameaçador e ativar o sistema de luta ou fuga 
contra	nossa	vontade.	Os	pensamentos	catastróficos	mais	comuns	na	crise	podem	ser:	“não	vou	
mais conseguir respirar”, “vou perder o controle do meu corpo”, “vou fazer uma loucura”, “vou 
desmaiar”,	“ninguém	irá	me	socorrer”,	“vou	passar	mal	e	ficar	preso	nesse	lugar	sem	conseguir	
sair”, “não vou conseguir chegar em casa ou a um lugar seguro a tempo”, “só um hospital poderá 
me salvar”.

 Apesar de acontecerem crises espontâneas, que surgem subitamente, é importante estar 
atento ao instante e na forma como elas acontecem. Qual situação desencadeou uma crise? 
Qual pensamento procura explicar a situação?

 Alguns	pacientes	com	pânico	ficam	propensos	a	ter	crises	quando	passam	por	situações	
que geram raiva intensa ou quando estão passando por grandes mudanças. Assim, não pode-
mos desconsiderar que nossas emoções sejam dinâmicas e tentam se resolver transformando-
se em sintomas (não apenas físicos, mas também emoções como medos e tristeza).
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 De qualquer forma, pessoas com tendência ao pânico são relativamente perfeccionistas 
e racionais em relação ao controle das sensações corporais (não gostam de perder o controle). 
Buscam	um	bem-estar	absoluto	e	não	aceitam	certos	desequilíbrios	transitórios	das	reações	fi-
siológicas. Outras podem ser hipocondríacas, estando sempre preocupadas com doenças. To-
dos estes sentimentos dependem da personalidade da pessoa, que pode acarretar em menor 
ou maior vulnerabilidade emocional. Há também predisposições físicas. Quem tem prolapso da 
válvula mitral do coração (alteração cardíaca não grave) está mais propenso a ter transtorno do 
pânico. Isto depende, logicamente, também de outros fatores, sobretudo o fator genético.

 No nosso cérebro, as camadas exteriores - como a frontal localizada na testa – são respon-
sáveis pelas funções mais elaboradas de raciocínio. As camadas internas e inferiores  – o tronco 
cerebral,	onde	o	cérebro	vai	afinando	para	entrar	na	coluna	–	são	responsáveis	pelas	funções	
instintivas (fome, medo, por exemplo). Aí se encontra a amígdala (glândula), que é o centro da 
função do medo e que dá o comando para a reação de luta ou fuga. Mesmo que a pessoa avalie 
o risco errado (falso positivo), este centro é acionado para evitar que a pessoa corra riscos. Para 
regular a amígdala, precisamos usar o pensamento racional situado no córtex pré-frontal. As 
psicoterapias	mais	eficazes	e	mais	práticas	 	–	entre	elas	a	terapia	comportamental-cognitiva-	
ajudam	essa	área	do	cérebro	a	ficar	mais	ativa.

  A terapia cognitiva nos ensina que são pensamentos que geram emoções, e não apenas a 
situação em si. E que as emoções irão afetar nossos comportamentos. Na ansiedade e no pânico 
existem padrões de pensamentos: o mundo é visto como ameaçador, a pessoa vê a si mesma 
como vulnerável e o futuro é visto como incerto. Se não sabemos como será o futuro, funciona-
mos no falso positivo (acreditamos em alarmes falsos).

  Durante o dia, temos vários pensamentos chamados automáticos, que são rápidos, eco-

nômicos e bem distorcidos da realidade. São estes pensamentos que alimentam as crises ( por 
exemplo: “estou passando mal, vou morrer!”). Outro nível de pensamento são os intermediários, 
que são regras e suposições: “se há algo de errado com meu corpo, tenho que me monitorar o 
tempo todo para evitar riscos”. Por trás de tudo isso estão as crenças centrais (simulações errô-
neas que criamos ao longo da nossa história de vida, como: “sou vulnerável”). Todos esses níveis 
de pensamentos devem ser questionados com dados da realidade.

 No pânico, a atenção é seletiva, a pessoa deixa de prestar atenção e se concentra apenas-
nas suas sensações. O medo de piorar gera mais ansiedade e os sintomas aumentam. 

 Um dos sintomas mais importantes do pânico, que contribui para a crise evoluir, é o que 
chamamos de hiperventilação. Hiperventilação é uma respiração ofegante, onde respiramos rá-
pido e curto (principalmente pela boca). Isso faz com que aumente muito a taxa de oxigênio nos 
pulmões e diminua muito a taxa de gás carbônico (que eliminamos em excesso e com rapidez).

 No tronco cerebral, área mais primitiva (instintiva) do cérebro, há o centro da respiração 
onde é monitorado o nível de oxigênio e gás carbônico. Quando essas taxas desregulam, o dese-
quilíbrio gera uma série de sensações estranhas e ruins, que depois voltam ao normal devido ao 
reequilíbrio do nosso corpo pela ação do Sistema Nervoso Parassimpático. São essas sensações 
ruins que, por falta de conhecimento, são interpretadas como perigo iminente, fazendo a crise 
crescer, aumentando a produção de adrenalina e dos sintomas.
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 Como coração e pulmão trabalham juntos (sistema cardiorrespiratório), se uma parte ace-
lera a outra acompanha. Assim, se diminuirmos o ritmo respiratório, o coração tenderá a dimi-
nuir também ou estabilizar. A respiração é a única função do sistema nervoso autônomo que 
podemos controlar - prendendo a respiração para mergulhar, por exemplo. Assim, precisamos 
saber manejar nossa respiração para ajudar o Sistema Nervoso Parassimpático a entrar em ação, 
acalmando nosso corpo com uma respiração mais lenta e mais profunda (como será explicado 
no capítulo sobre tratamento do transtorno do pânico).

 Às vezes o transtorno começa de forma gradual, sem crises fortes e frequentes. Porém, a 
insegurança em relação à possibilidade de ter novas crises gera a ansiedade antecipatória, que 
contribui para manter a ansiedade, tornando a pessoa vulnerável a novas crises.

 Quando uma crise surge, é normal a pessoa fugir da situação e com isso obter um alívio 
rápido e momentâneo, mas, em seguida, vem uma desmoralização, onde a pessoa acredita que 
fracassou	mais	uma	vez,	podendo	ficar	deprimida.	Isso	contribui	para	uma	preocupação	de	como	
será na próxima vez que aparecer a crise, questionando se reagirá da mesma maneira (ansieda-
de antecipatória).

 Embora os sintomas do pânico sejam bem desagradáveis, eles não são perigosos. Eles fa-
zem	parte	de	uma	reação	de	emergência	do	organismo,	sendo	uma	resposta	fisiológica	normal	
que visa nos proteger de qualquer ameaça interna ou externa. É natural que a pessoa passe a 
ficar	monitorando	tudo	que	pode	representar	uma	ameaça,	e,	principalmente,	monitorar	tudo	o	
que acontece dentro do corpo, detectando qualquer sinal diferente de desequilíbrio. Isso pode 
tornar a pessoa mais predisposta a crises. O melhor seria prestar atenção no que acontece de 
bom ao redor no momento presente, dedicando-se a atividades cotidianas saudáveis que tra-
zem apenas realização e melhor qualidade de vida. Desta forma, a pessoa desvia de pensamen-
tos que possam gerar ansiedade.

 Todos nós estamos sujeitos a uma eventual crise de pânico quando expostos ao estresse 
muito acentuado, que é onde nos sentimos vulneráveis e desamparados. Se nos últimos anos 
passamos	por	traumas	como	perdas,	separações,	doenças,	problemas	profissionais	significati-
vos, por exemplo, estamos mais sujeitos a uma crise de pânico. 

 O que faz a grande diferença é saber como lidar com o pânico.



14 Em busca da superação  - Síndrome do pânico

TRATAMENTO DA ANSIEDADE

Técnicas de relaxamento

CAPÍTULO II

Por	existirem	diversos	níveis	de	ansiedade,	as	terapias	sugeridas	por	médicos	e	profissionais	
da saúde são diferentes. Quando o nível de ansiedade de uma pessoa é excedido, ela cos-
tuma ser tratada com medicamentos. No entanto, somente a medicação, na maioria das 

vezes, não resolve a ansiedade. O tratamento com remédios também pode ser variado, alguns 
são	fitoterápicos	 (ingredientes	de	plantas),	outros	são	homeopáticos	 (também	naturais)	e	os	
medicamentos mais indicados, os chamados ansiolíticos (calmantes).

 A medicação por si só poderá trazer um relaxamento ao indivíduo, no entanto, assim que o 
efeito do remédio passar, a pessoa poderá voltar a se sentir ansiosa. Portanto, é indicado técni-
cas de relaxamento e distração para qualquer pessoa que sofra com ansiedade.

 A respiração deve ser o foco de toda a sua atenção. Faça uma respiração lenta e profunda, 
sinta o ar entrando aos poucos em seu corpo até que o seu peito se abra e até onde não conseguir 
mais inspirar. Em seguida, solte o ar vagarosamente pelas narinas. Aos poucos, vá controlando a 
respiração para que você inspire o ar em uma velocidade e solte o ar um pouco mais devagar do 
que inspirou. Mantenha essa respiração constante, no ritmo que lhe for mais agradável e relaxe 
os músculos. 
 Comece o relaxamento pelas extremidades, relaxando os pés, os dedos dos pés, os tor-
nozelos, as pernas. Descontraia cada membro do corpo. Não esqueça a respiração constante. 
Expire um pouco mais devagar do que inspirou. Soltes as mãos, os dedos, os braços, os ombros.
Também as costas, o abdômen e o quadril. Agora vá para a sua face e relaxe cada músculo. Você 
irá sentir como estamos tensos no dia a dia. Como a tensão é espontânea e constante, não nos 
damos conta. Relaxe os olhos, a boca, o queixo e a língua. Continue respirando e concentre-se 
nisso. Esvazie sua mente de qualquer pensamento.

 Se possível, antes de iniciar o relaxamento, coloque uma música ambiente  em baixo volu-
me.	Existem	diversos	sons	específicos	para	relaxamento		–	geralmente	são	sons	da	natureza.
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Você irá hipnotizar a sua mente, entrando em alfa. Quando entramos em alfa, atingimos ondas 
lentas do cérebro. É o mesmo estado que atingimos antes de adormecer.

Técnicas de distração

Questione os pensamentos e os medos

 A distração é outro recurso importante no tratamento da ansiedade. A distração é um exer-
cício fundamental ao homem. Nos distraímos quando fazemos aquilo que gostamos ou quando 
estamos trabalhando em algo. A distração evita o ócio, que é quando os pensamentos catastró-
ficos	invadem	os	pensamentos,	deixando	a	pessoa	ansiosa.	A	energia	da	pessoa	é	toda	voltada	
aos	pensamentos	catastróficos,	deixando-a	ainda	mais	deprimida.	A	energia,	ao	contrário,	deve	
ser utilizada para distrair a mente no momento. É fundamental viver o presente, não voltar ao 
passado e tampouco se preocupar em demasia com o futuro. Portanto, nunca deixe o ócio to-
mar conta, mantenha o controle e busque distrair-se com algo que lhe faça bem. 

 Este é um exercício efetivo, que amplia a consciência sobre aquilo que causa ansiedade. 
Quando algum medo lhe invadir, ou qualquer pensamento desagradável, pergunte a si mesmo 
o que de pior poderia acontecer nessa situação? Como eu enfrentaria? 

 Quando respondemos a estas questões mentalmente, muitas vezes percebemos que está-
vamos exagerando o perigo e que talvez a probabilidade de acontecer seja tão mínima que não 
vale despender tanta energia e tempo com coisas irreais. Ou que, caso acontecesse, teríamos 
sim condições de superar. Para superar, buscamos informações com dados reais sobre como po-
deríamos enfrentar determinada situação.  Dessa forma, é possível prever e controlar um pouco 
a situação com pensamentos mais realistas e bem adaptados.
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Identificar o que gera ansiedade

	 Identificar	aquilo	que	gera	ansiedade	é	o	primeiro	passo	para	lutar	contra	ela.	Muitas	vezes	
a	ansiedade	é	o	conjunto	de	fatores,	mas	deve-se	identificá-los	e	tentar	resolver	um	a	um.	

Situações que geram ansiedade:
-Dívida
-Insegurança no trabalho
-Um ente querido doente
-Crise conjugal

 Logicamente existem inúmeras outras situações capazes de gerar ansiedade em uma pes-
soa, mas o primordial aqui é tentar resolver cada situação. Muitas vezes é necessário aceitar que 
nada podemos fazer a respeito, em outras podemos lutar com persistência para mudar o que for 
possível. Aos poucos, a ansiedade cessará. Resolva uma coisa de cada vez e dê sempre o melhor 
de si.

 Infelizmente não é assim tão fácil qaunto parece. Algumas pessoas ainda sofrem com a an-
siedade crônica, que é formada durante a vida e faz parte da personalidade.

 A ansiedade tem a ver com os pensamentos que envolvem medo – alguns imaginários, ou-
tros reais. Devemos sempre tentar descobrir e entender o que houve em nossa história de vida 
que gerou tal medo: medo de errar, de doenças, de perder alguém ou de rejeição, por exemplo. 
Ao descobrir o que gerou tanta ansiedade, é possível constatar que o que aconteceu no passado 
não tem tanta possibilidade de se repetir. É apenas um excesso de cuidado que estamos tendo. 
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Tratamento do pânico

 Existe um ditado popular que é traduzido em diferentes versões. No Brasil, é o famoso “gato 
escaldado	tem	medo	de	água	fria”.	É	um	ditado	muito	utilizado	para	exemplificar	que	quando	
um indivíduo faz alguma coisa, e sofre com isso, jamais fará algo onde correrá o risco de voltar a 
se sentir da mesma maneira. 

 Quando a pessoa sofre de síndrome do pânico (os sintomas já citados no primeiro capítulo) 
o tratamento é feito, na maioria das vezes, com medicação. É comum o uso de ansiolíticos su-
blinguais (calmantes), já que oferecem uma absorção rápida e efetiva para auxiliar no controle 
da crise de pânico. É principalmente utilizado no início do tratamento, nos primeiros enfrenta-
mentos – ir a lugares onde já teve uma crise, ou viver situações temidas que pudessem desenca-
dear uma crise.

 A psiquiatria descobriu há muitos anos que o antidepressivo também ajuda no tratamento 
contínuo dos indivíduos, o que também favorece a prevenção de novas crises. No entanto, a fase 
inicial do tratamento é a psicoeducação: fundamental para compreender o organismo e apren-
der a lidar com estes sentimentos invasivos e repentinos. É necessário conhecer os sintomas, 
entender como a crise acontece e, acima de tudo, saber o que é possível fazer para manter o 
controle sobre a situação.

Podemos resumir as etapas e objetivos do tratamento em:

1ª etapa: fase educativa para conhecer o pânico;

2ª etapa: desenvolver capacidade de autorregulação emocional através de relaxamento, respi-
ração diafragmática, meditação;

3ª etapa: aumentar a tolerância em relação à excitação interna. É chamada de exposição intero-
ceptiva, alcançada pelos exercícios de exposição gradual às sensações corporais temidas;

4ª etapa: buscar a distração fora de si, quando as sensações dentro de si causarem ansiedade. A 
distração	é	alcançada	observando	tudo	à	volta	a	fim	de	desviar	pensamentos	catastróficos;

5ª etapa: desenvolver vínculos, rede de relacionamentos de apoio para diminuir a vulnerabilida-
de e o desamparo;

6ª etapa: compreender e resolver os fatores estressantes que contribuíram para o aparecimento 
das	crises	(mudanças	de	vida,	perdas,	separações,	problemas	profissionais,	conflitos	familiares,	
dívidas etc). Conhecer o tipo de personalidade e origem, a história de vida e a educação e enten-
der como isso contribui para manter a ansiedade.
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Psicoeducação

  Um dos objetivos do tratamento é deixar de associar as sensações corporais estranhas 
e desagradáveis com perigo eminente. Desde que a psiquiatria descobriu o pânico, nunca se 
soube de algum paciente que tenha morrido exclusivamente disso.

 É importante entender que quanto mais interpretarmos situações normais da vida com pe-
rigo,	mais	intensas	serão	as	nossas	reações	fisiológicas.	Muitas	vezes	são	apenas	interpretações	
equivocadas e exageradas sobre determinadas situações. 

 Com isso, o corpo irá produzir mais adrenalina e a mente, consequentemente, se sentirá 
ansiosa, podendo desencadear uma crise. Portanto, não se deve interpretar as reações do nosso 
corpo	de	maneira	catastrófica.	É	preciso	entender	que	estas	reações	são	normais	e	que	pode-
mos distrair a nossa atenção delas vivendo o presente, estando atento ao que acontece à volta. 
Continuar a fazer o que estava fazendo e parar de prestar atenção apenas no seu corpo. Quan-
do	interpretamos	as	reações	do	corpo	de	maneira	catastrófica,	geramos	uma	retroalimentação	
ruim, uma espécie de bola de neve de ansiedade e reações. 



19 Em busca da superação  - Síndrome do pânico

 Uma	das	provas	de	que	esta	reação	fisiológica	não	é	perigosa	é	que	ela	tem	um	tempo	para	
acabar – cerca de 20 minutos. Mesmo não fazendo nada para se acalmar –  depois do Sistema 
Nervoso Simpático ser ativado – , o  Sistema Nervoso Parassimpático entra em ação para res-
tabelecer	o	equilíbrio,	liberando	endorfina	e	dopamina	já	que	o	cérebro	não	detectou	nenhum	
perigo interno ou externo durante a crise. Isso porque nosso corpo é um sistema e todo sistema 
busca a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Deve-se encarar essa reação de luta ou fuga como um 
dos sistemas intuitivos de proteção do corpo, necessário para garantir a sobrevivência.

 Essa reação de luta ou fuga pode ser ativada sem necessidade, apenas pela nossa imagina-
ção	através	de	pensamentos	catastróficos.	Então,	quando	o	cérebro	percebe	que	é	um	alarme	
falso, ele ativa em seguida o sistema de recuperação – o Sistema Nervoso Parassimpático – para 
trazer a calma e a normalidade. Porém, podemos acelerar o processo de recuperação através de 
medicação ansiolítica ou com a respiração mais lenta e mais profunda. Além, é claro, de buscar 
pensamentos mais realistas.

 O	S.N.	Simpático	é	radical	e	gera	uma	mudança	global	no	corpo.	Ele	fica	ativado	até	termos	
uma reação de defesa ou ao ser detectado que não há perigo. Como a adrenalina e a noradrena-
lina	levam	um	tempo	para	se	dissiparem,	é	normal	que	a	pessoa	ainda	fique	em	estado	de	alerta	
por um tempo, tendo alguns sintomas mais fracos, mesmo depois de passar o perigo. 

 Vamos entender o porquê de algumas reações estranhas no corpo durante a crise: o co-
ração bate mais forte e mais rápido (taquicardia) por ser uma reação natural em situações de 
ameaça; a circulação sanguínea precisa ser mais veloz para melhorar a distribuição de oxigênio 
e	nutrientes	para	os	tecidos	(músculos),	além	de	retirar	substâncias	que	não	são	úteis;	o	fluxo	de	
sangue acaba se concentrando no centro do corpo, nos órgãos vitais e músculos localizados no 
peito e, em decorrência disso, as extremidades do corpo recebem menos sangue. É por isso que 
ficamos	pálidos	e	sentimos	dormências	e	formigamentos	nas	mãos	e	nos	pés.

 A	respiração	rápida	e	superficial	é	normal	na	reação	de	defesa,	pois	os	tecidos e músculos 
precisam absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico. Porém, essa respiração ofegante faz com 
que a pessoa tenha sensações de falta de ar, nó na garganta, pressão e dor no peito. No cérebro 
há um aumento da circulação sanguínea em algumas áreas e diminuição em outras – para man-
ter o estado de alerta – causando tontura, sensações de confusão ou irrealidade. As pupilas dos 
olhos dilatam para que entre mais luz e enxergar melhor o perigo – provocando visões embaça-
das.	A	transpiração	aumenta	como	uma	defesa	para	que	nossa	pele	fique	mais	escorregadia,	o	
que	dificultaria	caso	um	predador	tentasse	nos	pegar.	O	suor	evita	o	aquecimento	corporal,	nos	
resfriando. O metabolismo corporal está muito ativado e gastamos muita energia, por isso pre-
cisamos ter calorões e calafrios, como forma de regular a temperatura corporal. Há uma redução 
na produção de saliva, gerando boca seca. No sistema digestivo, há uma inibição da digestão, 
causando náuseas e peso no estômago. Na bexiga vai haver um relaxamento, causando vontade 
de urinar.

 Vários grupos	de	músculos	ficam	mais	tensos,	pois	preparam-se	para	agir.	Assim,	coxas,	bí-
ceps	(dos	braços)	e	trapézio	(das	costas)	ficam	rígidos	e	podem	causar	dores.	Na	reação	de	luta	
ou fuga, o organismo desenvolve uma atenção seletiva para detectar possíveis ameaças no am-
biente e com isso a pessoa se distrai mais facilmente, não conseguindo se concentrar em tarefas 
cotidianas. Isso explica os problemas de memória.
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 Veja como nosso corpo funciona instintivamente, disposto a enfrentar as situações mais 
diversas e extremas. Carregamos instintos desde os primórdios da humanidade e é por isso que 
precisamos ter a consciência de que com a quantidade de informações disponíveis hoje em dia é 
possível domar estes instintos para alcançar uma vida mais plena e feliz.

 Como são mudanças intensas e globais (embora passageiras) causadas pelo nosso sistema 
de defesa, enquanto a pessoa não receber um diagnóstico preciso ela realmente pode imagi-
nar algo mais grave (estar morrendo ou enlouquecendo). Se acreditarmos que o corpo humano 
é uma “máquina” perfeita, até mesmo superior aos computadores, seria um contra-senso que 
uma	reação	de	defesa	tão	sofisticada	nos	causasse	mal.	Acontece	que	estamos	usando	mal	nos-
so sistema de defesa por não conhecer o “inimigo”. É como se colocássemos um grande exérci-
to, muito equipado, para combater um pequeno exército mal equipado.

 O mais interessante é constatar que por mais que possamos errar na avaliação da ameaça, 
o sistema de recuperação entrará em ação o mais rápido possível. Dependendo da nossa atitu-
de, ou mesmo que não façamos nada, esse sistema entrará em ação espontaneamente depois 
de um curto espaço de tempo por constatar que não há necessidade desta reação, justamente 
por não haver um perigo real. Também para poupar energia, já que a reação de defesa causa es-
gotamento e o próprio corpo se cansa de manter o sistema ativado, principalmente quando não 
há necessidade.

 Como	explicar	o	porquê	de	as	pessoas	que	têm	uma	crise	de	pânico	ficarem	tão	apavoradas	
se na realidade não há nada de perigoso? É que quem experimenta ataques de pânico tem medo 
das próprias reações de luta ou fuga que aparecem de forma brusca, intensa e inesperadas, in-
terpretando	como	perigosas	e	se	desesperando	por	não	saber	o	que	fazer	diante	delas,	ficando	
inclusive traumatizadas com a crise.

 Por não entender essas reações e pela incerteza diante do futuro, o cérebro passa a procu-
rar o perigo dentro da pessoa, uma vez que não está fora. Aí nossa mente cria hipóteses catas-
tróficas:	“vou	morrer”,	“vou	desmaiar”,	“vou	perder	o	controle”,	“vou	enlouquecer”.	Essas	inter-
pretações dos sintomas causam mais apavoramento, um medo de sentir medo. Assim, o medo 
produz mais sintomas (por aumentar a produção de adrenalina) que produzem mais medo e 
depois mais sintomas, formando um círculo vicioso.

Mas porque essas reações começam “do nada”?

 É porque essas reações não são produzidas apenas em situações de perigo, mas também 
por estresse (agudo ou crônico), hiperventilação (respiração rápida, curta e ofegante) e mudan-
ças naturais no corpo (desequilíbrio natural temporário). Estando mais estressado, produzimos 
mais adrenalina, que se mantém por um tempo em nosso corpo, mesmo depois de desaparecer 
aquilo que gerou o estresse. Se outros fatores surgirem gerando mais ansiedade, os sintomas 
serão disparados.

 Mudanças naturais do corpo podem contribuir no aparecimento das crises, devido à hiper-
sensibilidade	da	pessoa	a	mudanças	fisiológicas	como:	hormonais,	alterações	da	pressão	sanguí-
nea, excesso de calor, certos alimentos estimulantes (café) ou alimentos indigestos. O problema 
é	a	pessoa	se	importar	demais	com	eles	e	ficar	constantemente	monitorando-os.
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Quando tenho pânico, acho que vou enlouquecer!

 Ao sentir os sintomas da reação de luta ou fuga, a pessoa acha que está enlouquecendo, 
pois a crise causa uma certa despersonalização – a pessoa sente-se distanciada de si mesma, 
parecendo que não é ela, parece se ver de fora – ou certa desrealização – a realidade parece es-
tranha, um sonho.

 Na	 classificação	dos	 transtornos	mentais	 e	 de	 comportamentos,	 o	 pânico	 é	 classificado	
como neurótico, fazendo parte dos transtornos ansiosos. Nesses transtornos a pessoa reconhe-
ce que o que acontece com ela não é normal e busca ajuda. Continua orientada para a realidade, 
ou seja, não tem nada a ver com loucura.

 Na loucura, a pessoa está fora da realidade por ter delírios (pensamentos fora da realidade) 
e alucinações (auditivas ou visuais, em que a pessoa escuta ou vê o que não existe). O tipo mais 
comum de loucura é a esquizofrenia, onde são comuns delírios de perseguição, por exemplo. Há 
também alucinações auditivas, que são vozes dentro da cabeça da pessoa que lhe avisam sobre 
perseguições ou mandam fugir ou agredir.

 A	esquizofrenia	tem	causa	genética	(além	de	outros	fatores)	e	os	sintomas	afloram	de	for-
ma gradual, surgindo no início da vida adulta. Desta forma, ninguém enlouquece de repente 
sem nunca apresentar certos sintomas. A esquizofrenia normalmente evolui da personalidade 
esquizóide (pessoa lunática, esquisita, sem amigos, sem relacionamentos íntimos).

 No transtorno bipolar também podem ocorrer surtos psicóticos em euforia extrema (mania 
grave), com delírios de grandeza (achar que é Jesus Cristo) ou na depressão grave, com delírios 
de culpa absurdos e vozes que mandam a pessoa se matar. Também o transtorno bipolar não 
aparece de uma hora para outra e há origem genética.

	 As	pessoas	acham	que	na	crise	a	ansiedade	vai	crescer	indefinidamente	até	a	perda	total	
do	autocontrole.	Com	isso,	ficarão	paralisadas	ou	perderão	o	controle	das	funções	fisiológicas	
em público (urinar ou defecar). Se estão dirigindo, poderão perder o controle da direção ou até 
abandonar o carro em via pública movimentada e sair correndo.

 Acontece que quando a pessoa está com muito medo (vulnerável ou desamparada), ela 
busca proteção e não faz nada que possa piorar a situação. Mesmo em situação tão extrema, 
a pessoa ainda é capaz de pensar e agir buscando segurança. Muitas vezes, quer pedir socorro, 
mas não quer demonstrar tanta fragilidade e por isso luta para não demonstrar, com receio de 
não ser acolhida. Desta forma, muita gente não percebe a crise a não ser que a pessoa peça aju-
da. Essas reações assustam, mas não prejudicam ninguém, pois o sistema de restauração entra-
rá em ação em um curto espaço de tempo.

Quando tenho pânico acho que vou perder o controle
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 É muito difícil a pessoa desmaiar só por ansiedade. Isso é mais provável acontecer em al-
guns quadros clínicos como hipoglicemia (baixo nível de glicose no sangue) e pressão arterial 
que gera a sensação de desmaio, mas que nem sempre chegam a acontecer.

 O desmaio pode ocorrer porque pouco sangue chega ao cérebro por falta de força arterial 
para levar o sangue no sentido contrário à ação da gravidade (por estarmos em pé). Aí, quando o 
desmaio ocorre, a pessoa cai e isso facilita a ida do sangue ao cérebro, permitindo também que 
a pessoa retome a consciência e acorde rapidamente, recuperando os sentidos. No pânico não 
acontece desta forma, pois a pressão arterial sobe e a circulação sanguínea no cérebro aumenta, 
impossibilitando as condições necessárias para que ocorram desmaios.

Quando tenho pânico acho que vou desmaiar

Quando tenho pânico acho que vou ter um ataque cardíaco

 As sensações de coração acelerado, dor no peito e dormência que acontecem no pânico 
levam as pessoas a acharem que estão tendo um infarto. Porém, a reação de luta ou fuga nada 
tem a ver com as reações das doenças cardíacas, pois elas só acontecem se houver um conjunto 
de fatores de risco como genética familiar, sedentarismo, ser fumante, obeso, hipertenso ou 
às vezes ser uma pessoa competitiva demais, que quer dar sempre conta de tudo e que guarda 
tudo o que sente. Essa pessoa pode, de repente, explodir como uma panela de pressão – estas 
podem ser pessoas obsessivas – e a medicina psicossomática descreve este tipo de personalida-
de como “tipo p”.

 Apesar dos sintomas de ataque cardíaco serem parecidos (dores no peito, falta de ar, sudo-
rese e palpitações), não passam logo como acontece no pânico. Também as dores no peito são 
bem mais fortes do que no pânico. Além disso, os problemas reais do coração são facilmente de-
tectados por exames como o de sangue, eletrocardiograma, ecocardiograma, exame de esteira 
e exame clínico.

Sobre a respiração errada (hiperventilação)

 Na respiração normal, ao inspirarmos o sangue leva o oxigênio que entrou nos pulmões 
às células de todo o corpo, para que  realizem as reações de produção de energia.  O resultado 
das reações de produção de energia – que é o gás carbônico – é devolvido ao sangue e sai pelos 
pulmões na expiração. Na respiração normal há equilíbrio entre  as taxas de oxigênio e gás car-
bônico. Para isso, precisamos respirar de forma lenta e profunda (geralmente pelo nariz) quando 
não estamos fazendo atividade física. Nesses casos, com o corpo parado, respiramos de 10 a 14 
vezes por minuto. Por outro lado, quem está praticando exercícios físicos tem uma respiração 
acelerada	e	superficial.	Quem	respirar	assim,	sem	estar	fazendo	atividade	física	–	principalmen-
te respirando só pela boca – estará hiperventilando.

 Ao	respirar	rápido	superficialmente	colocamos	muito	oxigênio	para	dentro	do	pulmão	sem	
necessidade e eliminamos, consequentemente, muito gás carbônico de forma indevida, fazen-
do com que vários sintomas desagradáveis do pânico apareçam. Tudo em decorrência de um 
desequilíbrio	fisiológico.	
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Neste momento, para retomar o equilíbrio, precisamos soltar o ar bem devagar, com as mãos 
em concha entre o nariz e a boca – formando uma espécie de máscara usada para evitar conta-
minação por vias aéreas. Também pode-se respirar em um saquinho plástico. Com isso, o gás 
carbônico que está em falta é retido, impossibilitando a entrada de ar novo. Assim, não aumen-
tamos o oxigênio que já está em excesso e evitamos a sobrecarga. Depois, deixa-se de respirar 
com a ajuda das mãos ou sacola e passa-se a respirar apenas de forma lenta e profunda. Lem-
brando que quando respiramos de forma lenta, o ar sai mais devagar do que na inspiração e, 
com isso, retemos um pouco o gás carbônico antes de liberá-lo, fazendo com que o Sistema de 
Recuperação seja ativado.

 Resumindo, através da hiperventilação e da ação da adrenalina há uma redução de oxigê-
nio em algumas partes do corpo e aumento em outras, gerando sintomas como tontura, confu-
são, falta de ar, visão embaçada e sensação de irrealidade. Nas extremidades do nosso corpo há 
redução da circulação sanguínea e de oxigênio, fazendo com que o coração precise bater mais 
rápido e forte para conseguir bombear sangue pelo corpo todo – pois alguns vasos sanguíneos 
são mais estreitos. Devido a isso, surgem sintomas como dormência, formigamento nas extre-
midades,	mãos	frias	e	suadas,	enrijecimento	muscular	–	ficando	com	as	mãos	contorcidas	e	rígi-
das.

 Hiperventilar pode produzir falta de ar, sufocamento, além de nó na garganta (engasgo). 
Há muita tensão na musculatura peitoral e da garganta. Essa tensão no peito provoca sensação 
de pressão e até dores.

 Hiper respirar é um trabalho físico para o corpo, aquece o corpo e por isso precisamos trans-
pirar para conseguir o resfriamento necessário ao equilíbrio da temperatura corporal.

	 Após	uma	primeira	crise	inesperada	de	pânico,	a	pessoa	fica	muito	assustada	e	traumati-
zada. A crise é fortemente registrada na memória, sendo relembrada com facilidade. Alguns es-
tímulos podem trazer à tona o medo vivenciado por associações que a mente faz,  chamada de 
memória pareada. Se uma pessoa teve uma primeira crise em um dia de vento, cada vez que es-
tiver ventando o estímulo traz a lembrança e automaticamente nosso corpo produz adrenalina. 
Então	a	pessoa	pensa:	“acho	que	vou	entrar	em	pânico”.	Quanto	mais	fica	atenta	às	sensações	
ruins	que	vão	aumentando,	mais	preocupada	a	pessoa	fica.	Dessa	forma,	o	monitoramento	in-
terno passa a ser mais intenso. Esse é o estágio da Ansiedade Antecipatória – 1o estágio do ciclo.

 Mantendo os pensamentos	catastróficos	sobre	o	que	pode	vir	a	acontecer,	surge	a	temida	
crise de pânico – 2o estágio do ciclo. Assim, a pessoa reforça a crença de que as crises são incon-
troláveis e que elas vêm das sensações corporais.

 A solução encontrada para o momento da crise é fugir do local ou da situação que provo-
cou a crise. Buscando um alívio, o corpo vai normalizando e voltando à calma. É o estágio de 
Fuga	e	Alívio.	A	fuga	reforça	o	pânico,	pois	cada	vez	que	a	pessoa	ficar	exposta	a	uma	situação	
semelhante vai procurar fugir. A pessoa imagina que fracassará se tentar lidar com a situação. O 
medo é tão forte que ela prefere fugir para conseguir manter o controle. Fica com uma imagem 
catastrófica		de	coisas	terríveis	que	poderiam	ter	acontecido	se	não	fugisse	a	tempo.

Ciclos do pânico
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Guardando	essas	imagens	catastróficas, mantém uma ansiedade antecipatória do que poderia 
acontecer se enfrentasse a situação. É possível perceber como pensamentos assustadores po-
dem aumentar as sensações físicas de ansiedade. Dar muita atenção a essas sensações e anteci-
par o aumento de sintomas desconfortáveis farão com que se amedronte mais.

 O estágio	final	do	pânico	é	o	da	Desmoralização.	A	pessoa	pode	criar	expectativa	de	enfren-
tar essas situações temidas sem sentir nenhuma ansiedade, o que é quase impossível. Assim, o 
indivíduo acaba tendo um pensamento extremista: “não posso sentir nenhuma ansiedade ao 
enfrentar situações temidas”. Não aceitando que é normal sentir certa ansiedade, a pessoa não 
tenta	enfrentar	para	se	acostumar	e	fica	mais	impotente	diante	dessas	sensações	por	fugir	delas.	
Se ela se cobrar que deve dar conta de fazer tudo como antes, também estará sendo extremista.  
Por isso se sentirá fracassada e desmoralizada, até mesmo porque não conseguirá dar conta de 
tarefas simples do cotidiano. Ocorre aí um descrédito em relação a si mesmo e um pessimismo 
em relação ao futuro. Com isso, mais pensamentos extremistas surgem: “ninguém tem um pro-
blema igual ao meu”, “nunca vou melhorar”.

 Com o tempo, devido ao processo de retroalimentação, a desmoralização gera mais ansie-
dade antecipatória, levando a mais crises. Se a pessoa foge para ter um alívio, gera mais desmo-
ralização. E é por isso que o efeito “bola de neve” – como citado anteriormente, se dá.

Habilidades de manejo

 É importante ressaltar que as estratégias descritas aqui não eliminam a ansiedade normal 
que todos temos devido às preocupações cotidianas do mundo atual. A estratégia principal tem 
a ver com o enfrentamento planejado e seguro de situações em que poderiam acontecer as cri-
ses de pânico. Por outro lado, quanto mais tentar adiar o enfrentamento, mais medo sentirá de 
ocorrer novas crises.

  1)  Aceite sua ansiedade e pânico
 Aceitar as sensações físicas ao sentir a ansiedade generalizada pode parecer contraditório, 
no entanto, representa muito na habilidade de manejo do pânico. Lutar contra as sensações irá 
aumentá-las. Apenas enquanto ao aceitá-las você é capaz de aplicar outras técnicas de relaxa-
mento simultaneamente até que as sensações sejam amenizadas. Aceitando a situação as sen-
sações físicas enfraquecerão até desaparecerem. Lutar contra isso irá apenas despender mais 
energia e tensão. Não lute contra as sensações.

 2) Observe e contemple o ambiente
	 Evite	ficar	olhando	para	dentro	de	si,	monitorando	e	se	preocupando	com	as	sensações	de-
sagradáveis. Olhe para fora, observe tudo ao seu redor, cada detalhe. Envolva-se com os aconte-
cimentos externos, com o que há de bonito, divertido, diferente. Quanto mais puder se desligar 
da	experiência	interna	e	se	ligar	nos	acontecimentos	externos,	melhor	ficará.	A	ansiedade	estará	
com você, ao seu lado, mas não olhe para ela. Não viva a ansiedade de corpo e alma, não seja 
exclusivamente sua ansiedade.

 3) Continue fazendo o que é necessário, mesmo sentindo-se ansioso
  Você pode diminuir a quantidade de coisas que faz e a rapidez com que as exerce, mas 
continue ativo. É como estar remando contra a correnteza: ela atrapalha, segura, mas ainda é 
possível	continuar	seguindo	em	frente,	mesmo	com	dificuldade.	
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Não se apavore abandonando tudo para fugir da situação. Se fugir, a ansiedade diminui momen-
taneamente, porém, o medo irá aumentar. Da próxima vez que tiver que enfrentar a situação 
você	ficará	ainda	mais	ansioso.	Além	disso,	fugir	gera	desmoralização,	sentimento	de	fracasso.	
Enfrentando a situação, o sistema de recuperação (Sistema Nervoso Parassimpático) logo en-
trará em ação, acalmando e trazendo tranquilidade novamente. O Sistema Nervoso Parassim-
pático é acionado logo que o cérebro percebe que foi apenas um alarme falso.

 4) Respire de forma lenta e profunda, soltando o ar mais devagar do que inspirou
 Respire de forma tranquila, inspirando pelo nariz e expirando demoradamente pela boca. 
Imagine que você tem uma vela acesa à sua frente e que você deve soltar o ar pela boca sem 
apagá-la. A expiração deve ser o dobro do tempo da inspiração. Como o tórax está tenso, é ne-
cessário fazer a respiração diafragmática ou abdominal. Quando o ar entra a barriga estufa e 
quando o ar sai a barriga murcha, como se fosse uma bexiga. Assim é a respiração ensinada no 
Yoga. Como já dito antes, esse tipo de respiração ativa o sistema de recuperação (S. N. Paras-
simpático).

 5) Identifique seus pensamentos quando se sentir muito ansioso e questione-os
 Ao perguntar a si mesmo o que passa pela sua cabeça quando estiver se sentindo muito 
ansioso, é provável que você descubra que está fazendo apenas suposições. Suposições sobre 
o que pode acontecer de pior no futuro ou apenas de situações imaginárias. Com o tempo você 
descobrirá	que	não	é	nada	grave,	que	está	tendo	pensamentos	catastróficos	e	que	está	esque-
cendo de que é possível superar o mal-estar, o pavor ou o medo. Provavelmente você já teve pelo 
menos uma crise anteriormente e na realidade nunca aconteceu nada grave como você pensou. 
Então, pergunte-se: “Eu tenho provas de que isso pode acontecer?”, “O que os especialistas já
explicaram sobre esse assunto?”. Assim, você concluirá que não estava diante de um inimigo 
perigoso, mas sim de um visitante de hábitos estranhos que provoca um alvoroço generalizado. 
Com o tempo você aprende a compreender o visitante indesejado, sabendo aceitá-lo e sabendo 
lidar com ele.

 6) Aceite que a ansiedade não vai desaparecer por completo e não se preocupe com 
quando ela voltará
 A ansiedade e o estresse fazem parte da vida moderna e são necessários para garantir nos-
sa sobrevivência e para adaptação a situações novas. É o nosso Ministério da Defesa. Não po-
demos descartá-los, assim como nenhum país deve abrir mão das defesas (exército, marinha e 
aeronáutica). Ela pode acontecer no futuro e você já está aprendendo que não é um “bicho de 
sete cabeças”. Apesar de ser bem desagradável, é administrável.

 A nossa respiração acontece naturalmente de maneira involuntária e inconsciente, mas 
também	é	influenciada	por	nossa	vontade.	Ao	aprender	a	respirar	de	maneira	eficiente,	torna-
se possível ativar o Sistema Reparador, responsável em nos acalmar. Por isso é tão importante 
saber como lidar com a respiração para controlar o pânico. Porém, ao sermos acometidos por 
uma crise de pânico, talvez seja muito difícil controlar a respiração, já que acontece de maneira 
inconsciente e espontânea. Para superar o medo das sensações apavorantes do pânico, é neces-
sário já estar habituado.

Treino respiratório
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 Para praticar o treino respiratório iremos, inicialmente, provocar uma hiperventilação. Des-
ta forma, ao sermos hiperventilados inconscientemente na crise de pânico, saberemos como 
reverter a respiração espontânea. Seguindo as instruções logo abaixo e através de algum treino, 
você	aprenderá	a	respirar	de	maneira	eficiente	para	ativar	o	Sistema	Reparador	(S.N.	Parassim-
pático).

I) O treino começa com respiração rápida e curta só pela boca por 1 minuto. Isso provocará a re-
ação de luta ou fuga.

II) Em seguida, por 30 segundos, respirar de forma lenta e profunda, inspirando pelo nariz e ex-
pirando pela boca, deixando o ar sair lentamente. Essa respiração precisa ser feita dentro das 
mãos, formando uma concha na frente da boca e do nariz. Este método equilibra a taxa de oxi-
gênio e gás carbônico, pois retém o gás carbônico que sai em excesso e não permite a entrada 
de muito oxigênio novo. Assim, ao alcançarmos algum relaxamento, ativamos o S.N. Parassim-
pático.

III) Por último, deve ser feita a respiração diafragmática por 2 a 3 minutos. Para isso, deve-se 
deitar de barriga para cima ou sentar-se confortavelmente, de preferência com a coluna reta:

a) Inspire lentamente pelo nariz contando até três, fazendo a barriga estufar, como se fosse uma 
bexiga se enchendo de ar.
b) Prenda a respiração, contando até três.
c) Solte o ar lentamente pela boca, contando até seis, fazendo com que a barriga vá encolhendo 
devagar, como se fosse uma bexiga murchando.
Observação: se estivermos deitado e colocarmos um pequeno livro em cima da barriga, é possí-
vel sentir o livro subir ao inspirarmos (entrar o ar) e descer ao expirarmos (sair o ar).

Conclusões do treino

 A hiperventilação provoca sensações parecidas com o pânico, que são reações esperadas 
de defesa do nosso corpo. Na segunda parte, a respiração profunda e lenta dentro das mãos em 
concha reduz a intensidade das sensações desagradáveis. Na terceira parte, a respiração abdo-
minal relaxa o tórax e facilita a entrada e saída de ar. Essa respiração lenta e profunda pode ser 
usada em qualquer lugar e a qualquer hora.

Como a interpretação catastrófica das sensações corporais espontâneas geram a 
crise de pânico

 As sensações corporais se referem a tudo aquilo que percebemos no corpo: suor, coração 
acelerado, dor no peito, tontura. Elas são interpretadas por pensamentos automáticos, ou seja, 
são	os	pensamentos	que	surgem	espontaneamente.	São	rápidos	e	geram	conclusões	superfi-
ciais (econômicas) e por isso tendem a ser distorcidos da realidade – como pensar, por exemplo: 
“Vou	ter	um	ataque	cardíaco!”.	Os	pensamentos	automáticos	exercem	grande	influência	sobre	
a forma como vivemos, assim como nas sensações que seguirão acontecendo dentro de nós. 
Controlá-los é essencial.
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 Os pensamentos geram as emoções, que geram o comportamento. Assim, ao interpretar 
que as sensações corporais estranhas e desagradáveis são perigosas, o corpo produz mais adre-
nalina,	trazendo	ainda	mais	emoções	do	medo.	O	medo	influencia	o	comportamento,	como	por	
exemplo, a pessoa apavorada que opta por fugir em determinadas situações.

 Ficar monitorando as sensações corporais constantemente faz com que a pessoa dê im-
portância excessiva a isso, preocupando-se demais e apavorando-se com alterações normais do 
nosso corpo. Enquanto outra pessoa, sem tendência ao pânico, não estaria interpretando essas 
sensações	como	perigosas	e	tampouco	ficaria	tão	apavorada.

Para corrigir as interpretações catastróficas uma das estratégias
é fazer uma folha de registro onde se coloca:

1) sensação inicial que lhe preocupou 

2) pensamento=interpretação feita 

3) emoção que surgiu a partir disso 

4) qual a atitude tomada=comportamento.

  Assim	ficará	mais	claro	como	identificar	cada	acontecimento	e	como	ele pode ter contribu-
ído para as experiências desagradáveis e crescentes de apavoramento. É importante, daqui para 
frente, basear suas conclusões em provas reais e não apenas naquilo que acha ou ouviu falar.

	 Para	modificar	pensamentos	é	primeiramente	necessário	registrá-los.	É	importante	carre-
gar consigo uma folha de registro ou bloco de notas. Deve-se criar um Diário de Pensamentos 
Disfuncionais (distorcidos). Após registrá-los, seremos capazes de investigar para concluir se é 
de fato real. O objetivo é um dia conseguir fazer o processo mentalmente de forma automática. 
Cada vez que perceber uma mudança importante nas sensações corporais (emoção), deve regis-
trar: 
 - qual foi o momento e a situação em que essas mudanças foram percebidas;
 - qual foi o pensamento automático que apareceu na mente naquele momento (a explica-
ção que a pessoa deu a si mesma sobre o que está acontecendo); 
 - criar uma resposta alternativa, uma explicação mais realista, onde se corrigem as distor-
ções feitas.

 Para conseguir ter pensamentos mais realistas e menos distorcidos, podemos usar o Ques-
tionamento	Socrático,	que	é	um	tipo	de	questionamento	eficaz	e	conclusivo.	Pelo		Questiona-
mento Socrático a pessoa questionada consegue chegar a conclusões realistas e solucionadoras 
por	si	mesma	através	de	perguntas	lógicas	indiretas.	Assim,	a	pessoa	consegue	redefinir	o	pro-
blema,	vendo-o	de	maneira	alternativa.	Confira	alguns	exemplos	de	perguntas:

Treino de modificação de pensamento
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 Provas de que esse pensamento é verdadeiro? Provas de que é falso?
 Que conselho diria a um amigo que estivesse passando pela mesma situação e pensando
 da mesma maneira?
 O que uma pessoa que você admira lhe diria sobre esse pensamento?
 Se o pensamento for verdadeiro, o que de pior poderia acontecer e como você
 superaria  isso?
 Poderia ter um desfecho mais favorável? Qual o desfecho mais provável?
 Se o pensamento for verdadeiro e acontecer o que você imagina, isso poderia lhe
 trazer algum ganho ou aprendizado?
 O que esse tipo de pensamento mostra sobre seu jeito de ser?
 Como poderia pensar e agir de forma diferente?

 Os pensamentos automáticos são processos mentais abstratos e não são realidades con-
cretas. São alertas bem intencionados que visam nos proteger quando se tratam de ansiedade. 
Porém, não podemos dar excessiva importância a eles a ponto de tornar-se prisioneiro do pen-
samento assustador. Temos o direito e devemos desviar pensamentos inoportunos questionan-
do-os para que sejam mais realistas, bem adaptados, estruturados e funcionais.

 Exercícios de exposição para se habituar às sensações ruins

 Nosso	cérebro	normalmente	faz	associações	de	reflexos	e	ficamos	condicionados.Se co-
meçamos a sentir algo em função de uma situação, isso desencadeia, em seguida, outra reação 
em função da associação. Por exemplo, estar em lugares fechados causa falta de ar a determi-
nada pessoa. Isso porque quando era criança o irmão a trancava em um lugar fechado durante 
as brincadeiras. Como não conseguia sair, a situação sempre gerou ansiedade extrema e falta de 
ar. Essa pessoa, inconscientemente, associa lugares fechados à memória de ansiedade e falta de 
ar da infância. Talvez por uma espécie de trauma.

 Também somos capazes de desfazer estas associações. Para isso, temos que nos expor 
gradualmente e repetidamente às situações que causam medo. Com o tempo o indivíduo vai se 
habituando às sensações de ansiedade e elimina a tendência de elas crescerem e se transforma-
rem em pânico.

 Devemos nos lembrar que pensamentos desagradáveis todos nós temos, mas precisamos 
não confundi-los com a realidade. Quem tem pânico precisa usar a razão para concluir que nun-
ca perdeu o controle das reações do corpo, além de que nunca aconteceu o pior, ou seja, as cri-
ses	não	são	perigosas.	Porém,	a	pessoa	deve	fica	atenta	para	perceber	como	simples	reações	de	
defesa	se	transformam	em	uma	espiral	crescente	de	medo	pela	 interpretação	catastrófica	da	
situação.
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 Exemplos de exercícios de exposição às sensações desagradáveis
 para conseguir habituação:

 Sacudir a cabeça de um lado para o outro por 30 segundos

 Correr parado no lugar por 1 minuto

 Prender a respiração por pelo menos 30 segundos

	 Respirar	através	de	um	canudo	fino	por	2	minutos

	 Olhar	fixamente	para	uma	luz	fluorescente	e	depois	tentar	ler

 Rodar em torno de si mesmo, olhando para o dedo indicador apontado para o teto

 Desta forma, criar sensações desagradáveis e suportá-las para se habituar faz com que a 
pessoa se torne menos sensível, se fortalecendo e aguentando melhor os desconfortos. É como 
“se calejar”, se acostumar.

 Quando conseguimos alcançar um bom estado de relaxamento, acontece uma reação de 
recuperação	(parassimpático):	o	consumo	de	oxigênio	fica	reduzido,	a	respiração	fica	mais	lenta	
e profunda, o batimento cardíaco diminui, os vasos sanguíneos dilatam e a pressão diminui e a 
temperatura corporal normaliza. O relaxamento pode ser sentado, mas de preferência deve ser 
deitado, com a luz apagada (ou meia luz), de barriga para cima e sem travesseiro.

 É necessário usar algum som suave, contínuo e monótono para se concentrar e desviar os 
pensamentos	invasivos,	pois	uma	das	dificuldades	de	se	relaxar	é	não	conseguir	parar	de	pensar.	
Por isso, um dos objetivos de relaxar é também meditar, ou seja, deixar a mente vazia, em si-
lêncio. Para isso, pode-se concentrar em um som de ventilador, ar-condicionado, fonte de água, 
chuva, vento, sons de pássaros, sons de ondas do mar e rios da serra. Esses sons hipnotizam nos-
so cérebro, ajudando-nos a entrar em “alfa”– ondas do cérebro lentas e suaves. Como os pensa-
mentos são invasivos, virão automaticamente em nossa mente e temos que interrompê-los, ig-
norá-los, “virando as costas” – como se não quiséssemos conversar com nós mesmos. Para isso, 
temos que focar atenção na respiração, no relaxamento muscular e no som que escolhemos.

 Passos para o relaxamento muscular:
1)	Deitar	de	barriga	para	cima	e	ficar	o	mais	confortável	que	puder.	Inicialmente	erguer	um	dos	
braços e tensioná-lo, apertando a mão bem forte e contando até 10. Logo em seguida soltar o 
braço deixando cair sobre o colchão. Fazer o mesmo com o outro braço. Depois, erguer uma 
das pernas até a altura que puder e tensioná-la (esticando ou contraindo), contando até 10 para 
depois soltá-la, deixando cair sobre o colchão. Fazer o mesmo com a outra perna. Em seguida, 
contrair	os	ombros,	contando	até	10	e	soltando	em	seguida.	Por	fim,	fazer	o	mesmo	com	o	rosto	
(contrair todos os músculos da face, contar até 10 e soltar em seguida). Quando se solta deter-
minada	parte	do	corpo,	essa	parte	fica	pesada	e	mais	relaxada,	como	se	estivesse	”derretendo”.

2) Respirar fundo soltando o ar duas vezes mais devagar do que inspirou (de preferência fazer a 
respiração abdominal). Ao soltar o ar, ir soltando os músculos do corpo parte por parte. Começar 
concentrando-se nos pés. Quando solta o ar, relaxam-se os pés e as pernas.

Treino de relaxamento muscular
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 Após aprender a manejar a ansiedade e adquirir recursos para superar o pânico, é neces-
sário se expor às situações que poderiam desencadear uma crise, para exercitar as estratégias 
aprendidas. 

Para isso deve ser feito um planejamento:
1) Listar todas as situações que geram medo de ter crises;
2) Dar uma nota de 0 a 10 correspondente ao grau de medo (0 = mínimo e  10 = máximo) de cada 
item;
3) Colocar por ordem do que causa menor medo para o que causa maior medo;
4) Começar pelo mais fácil (o que causa menor medo), dividindo o primeiro objetivo em vários 
passos.

Expor-se à situações temidas de forma gradual, planejada e persistente

 Depois os braços e mãos. Soltar os ombros e a nuca. Afastar os dentes. Relaxar a testa e em 
torno dos olhos. Ou seja, parte por parte, dos pés à cabeça. Sempre ignorando os pensamentos 
(desviando) e focando no som que foi escolhido, na respiração e no relaxamento dos músculos 
do corpo.

Exemplo: vamos supor que a situação que causa um menor medo de ter crise seja andar de ôni-
bus. Dividiremos a tarefa (exercício de exposição) em vários passos, para fazer de forma bem 
suave:

1o Fazer um mapa do trajeto do ônibus;

2o Pegar o ônibus	junto	com	uma	pessoa	de	confiança,	pelo	trajeto	mapeado,	em	horário	tran-
quilo;

3o Pegar o mesmo ônibus, com a mesma pessoa, em horário de rush;

4o Pegar o mesmo ônibus, em horário tranquilo, estando sozinho, sendo que o amigo estará no 
ônibus da mesma linha que vem logo atrás;

5o Pegar o mesmo ônibus sozinho, em horário de rush, sendo que o amigo está no ônibus de trás

6o O amigo sai na	frente	com	um	ônibus	e	lhe	espera	vir	com	outro	ônibus	no	ponto	final.

	 É	necessário	identificar	e	modificar	o	que	mantém	a	ansiedade.	Deve-se	fazer	mais	o	que	
gosta e diminuir o que faz mal. Concretizar objetivos, mudar crenças irracionais (padrões de 
pensamentos distorcidos) e treinar assertividade. Somos condicionados socialmente a buscar 
prazer e a evitar desconfortos. Podemos escolher agir de forma a ter prazer imediato. Isso pode 
nos prejudicar por não nos ajudar a atingir uma meta maior – deixando a pessoa com sensação 
de fracasso. Ou podemos optar em aguentar o desconforto, enfrentando o que é difícil, para 
poder resolver um problema e assim conseguir evoluir. Para isso, temos de ser persistentes, pois 
o	resultado	virá	a	longo	prazo.	Embora	sejamos	movidos	por	desejos,	a	realização	só	se	justifica	
de forma racional e responsável, assumindo as consequências das escolhas.

Questões existenciais
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 Crenças irracionais são formas irrealistas de interpretar os acontecimentos e as nossas 
ações, formadas principalmente na infância. Albert Ellis, terapeuta americano que criou a Tera-
pia Racional Emotiva Comportamental, descreveu 11 crenças irracionais diferentes, como sendo 
as causas dos sentimentos ruins e comportamentos problemáticos. No caso do excesso de an-
siedade, três crenças estão presentes:

1) A ideia de que qualquer ser humano sente necessidade de ser amado ou aprovado por qual-
quer	outra	pessoa	significativa	do	seu	meio	social;

2) A ideia de que se deva ser absolutamente competente, adequado e realizador

3) A ideia de que	é	terrível	e	catastrófico	quando	as	coisas	não	são	como	gostaríamos.

Mudando as crenças irracionais

Discussão da crença = ser amado

	 Obter	amor	e	aprovação	pode	não	ser	suficiente,	pois	virão	outras	preocupações.	Os	outros	
podem nos ver de maneira errada e tendenciosa, ser indiferentes ou ainda nos rejeitar, mesmo 
que tenhamos valor. O gasto de energia para agradar os outros pode fazer com que reste pouca 
energia para objetivos mais importantes.

 Pensar que você deseja amor, mas não precisa dele para sobreviver. É desagradável não 
receber	amor,	mas	não	é	catastrófico.	É	mais	prazeroso	ser	amado	e	aprovado	por	realizar	os	
próprios objetivos e não só por realizar objetivos alheios. A necessidade de ser amado incondi-
cionalmente sustenta uma autoestima frágil. Uma autoestima forte deriva do comprometimen-
to em seguir os próprios objetivos e não só em buscar aprovações alheias.

 A maneira mais garantida de ganhar amor é dando amor. Porém, nem todas as pessoas vão 
nos aprovar ou aceitar e não seremos sempre aprovados pela mesma pessoa importante para 
nós.  Para atingir os próprios objetivos, precisamos ser assertivos, fazendo mais do que quere-
mos, aquilo que realmente é necessário e adequado – mesmo que essa atitude não seja aprova-
da pelos outros. Ao fazer o que desejamos, podemos acabar desagradando quem é importante 
para	nós,	mas	isso	não	significa	que	estamos	fazendo	mal	à	pessoa.	

 Ter um comportamento assertivo ajuda a controlar a ansiedade, evitando o estresse e pre-
venindo	o	pânico.	Assertividade	é	uma	forma	de	afirmação	pessoal,	por	expressão	direta,	hones-
ta e adequada dos sentimentos e comportamentos correspondentes.

Comportamentos assertivos podem ser:
1) Positivos: elogiar e agradecer elogios;
2)	Afirmação	pessoal:	lutar	pelos	direitos,	dizer	não	e	solicitar	mudança.

 Quanto mais a pessoa desenvolve atitudes que lhe permitam ter liberdade de escolha, mais 
será	capaz	de	fazer	escolhas	saudáveis.	É	importante	não	ficar	remoendo	pensamentos	de	ar-
rependimento ou culpa em relação a decisões tomadas no passado. Em cada momento da vida 
fazemos o que damos conta de fazer naquele momento, sempre o melhor possível, não o ideal. 
Aliás,	como	tudo	tem	dois	lados,	para	qualquer	escolha	que	fizermos	iremos	nos	arrepender	de	
algo, pois perderemos alguma coisa (teremos alguma desvantagem) e ao mesmo tempo ganha-
mos outra coisa.
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 É emocionalmente honesto na expressão de sentimentos negativos (crítica), conseguindo 
 controlar a forma de expressão;

 Procura atingir seus objetivos, preservando a relação;

 É persistente para buscar os objetivos, além de se autoavaliar (autocriticar);

 Consegue discordar das pessoas;

 Defende seus direitos, respeitando os direitos alheios; 

 Valoriza-se sem ferir o outro;

 Não se submete as opiniões alheias, faz suas próprias escolhas; 

	 É	respeitado,	fica	satisfeito	consigo,	gera	uma	imagem	positiva	de	si;

	 É	firme	e	sereno,	sabe	pedir.

Características de uma pessoa assertiva:

1)	Identificar	o	que	mais	incomoda;

2) Escolher o momento adequado para falar;

3) Primeiro levantar os aspectos positivos do outro (elogiar);

4) Dizer ao outro o que ele  faz que lhe incomoda, falando como se sentiu na situação: “eu me 
senti decepcionado”;

5) Escutar o que o outro tem a dizer; 

6) Pedir uma mudança;

7) Perguntar como o outro pensa em solucionar o problema e o que sugere que seja feito.

 Ao se comportar de maneira assertiva a pessoa evita passar por desentendimentos, passar 
raiva, se sobrecarregar. Esta é uma forma de prevenir crises.

Passos para conseguir uma comunicação assertiva (e evitar desentendimentos):

 Crença : “para se ter valor, é necessário ser competente e bem sucedido em todos os as-
pectos da vida”. É importante questionar se é possível ser competente em todos os aspectos da 
vida. A vida tem vários setores, é mais provável que sejamos melhores onde tivermos mais apti-
dões.

 A busca incessante de perfeição ou sucesso de forma extremista (lógica do tudo ou nada, 
“ou sou 100% ou não valho nada”) pode fazer passar dos limites da resistência física e desenvol-
ver doenças devido ao estado de tensão constante ou não permitir que seja realmente feliz (ter 
paz).

 É comum a comparação com pessoas com as quais convivemos, buscando a valorização, 
ser um dos melhores, querer alcançar o sucesso. Pode acabar sendo guiada pelas expectativas 
dos outros, tentando alcançar metas inatingíveis e se esgotando.

Discussão da crença =  ser perfeito
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 Essa crença se aplica às pessoas que têm pânico. Elas acham insuportável sentir qualquer 
sensação de ansiedade de tal forma que se revoltam e se aborrecem demais com os sintomas. A 
questão é que nem sempre podemos fazer o que queremos, pois, não depende só de nós. Nem 
sempre as coisas acontecem como planejamos ou no tempo ideal que esperamos. Por circuns-
tâncias externas ou internas, aquilo que desejamos pode não se tornar realidade. A realidade nos 
impõe	alguns	limites	e	podemos	nos	sentir	injustiçados	ou	ficar	paralisados	diante	da	dificuldade	
de aceitar as coisas como são.
	 É	normal	ficar	frustrado	quando	as	coisas	não	são	como	queremos,	mas	ficar	muito	depri-
mido ou irritado é irracional. Devemos questionar porque as coisas têm que ser diferentes do 
que são? Querer que tudo ocorra conforme nossas necessidades é uma ideia utópica. 

 Ficar inconsolável diante de situações adversas não vai ajudar a transformar a realidade. 
Quanto	mais	abalada	a	pessoa	ficar,	menor	é	a	capacidade	de	reverter	a	situação	e	alcançar	o	
que se deseja.

 Sempre temos que usar a razão para discernir o que pode ser mudado ou não. Precisamos 
ser estratégicos e persistentes para mudar o que é possível, mas as coisas que não podemos mu-
dar devem ser aceitas, nos resignando – que é a atitude mais saudável. Se a pessoa encarar as 
preferências	como	necessidades	urgentes,	ficará	facilmente	frustrada	e	infeliz.	Deve-se	pensar	
se não está exagerando na avaliação negativa do que está acontecendo. Será que a pessoa não 
está vendo como terrível e insuportável algo que é apenas desagradável?

 Pensar no que se pode aprender com a situação. Perceber o quanto se gasta de energia 
quando	esperamos	que	aconteça	o	que	julgamos	ser	certo	ou	justo.	Precisamos	adquirir	flexibi-
lidade, jogo de cintura para driblar as adversidades e não se abalar tanto com elas.

Discussão da crença = não aceitar que as coisas sejam como são

É mais racional pensar em fazer o melhor, mas não melhor do que os outros. É melhor fazer algo 
bem feito, pelo prazer de fazer do que apenas para agradar alguém. Focalizar a atenção também 
no processo de fazer, e não apenas no resultado.

 Se a pessoa trata o pânico apenas com medicação, está mais sujeita a recaídas, mas isso 
também pode acontecer para quem faz o tratamento também com psicoterapia. Isso pode 
acontecer porque algum fator veio a contribuir para a piora: alguma grande mudança, estresse, 
conflitos	conjugais	ou	profissionais	e	problemas	de	saúde.

De qualquer forma, deve-se questionar:

 O que aconteceu para que eu piorasse?

  Será que deixei de fazer as coisas que aprendi para superar o pânico?

 Será que estou mais intolerante com o que acontece comigo ou com as sensações de ansie-
dade que se manifestam em meu corpo?

Prevenção de recaídas
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 É preciso ter em mente que as crises de pânico podem ser superadas. Neste livro, você ad-
quiriu algumas ferramentas importantes para combater esse problema emocional. Além dessas 
técnicas de respiração e auto-controle, procure terapias complementares e busque apoio no 
círculo de amigos e familiares. Não desista de ter uma vida melhor.

Considerações finais

 Será que estou deixando de fazer o que gosto e me obrigando a fazer o que não gosto?

 Deixei de fazer a respiração diafragmática (abdominal)?

	 Voltei	a	pensar	de	forma	mais	catastrófica?
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