
Afinal de contas, o que é ansiedade ? 
 

Mas ser ansioso não é normal ? 
 

Ansiedade é uma doença ? 



Ansiedade = falta de confiança na vida 

•  No senso comum, ansiedade é igual a aflição, angústia, nervosismo, 
perturbação do espírito causada pela incerteza. 

•  Em termos técnicos, ansiedade é igual a fenômeno que ora nos 
beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias e da 
intensidade. 

•  Quando normal, a ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação.  
Porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. 

•  A ansiedade torna-se uma doença quando prejudica o funcionamento 
do indivíduo. Quando gera diminuição de produtividade, da 
concentração, do bem-estar, prejuízo nos relacionamentos e na 
qualidade de vida.  



Ansiedade 
•  Na ansiedade patológica, a pessoa se mantém tão focada nos 

acontecimentos futuros, que acaba se desgastando com o que 
nem aconteceu. Desse modo, esquece de viver o presente. 

•  A ansiedade pode ter origem genética.  
•  Pode também decorrer de uma infância em que a pessoa se 

sentia carente, insegura e estava inserida em um ambiente 
problemático, que reforçava o sentimento de que coisas 
desagradáveis sempre estavam por acontecer.  

•  Outra hipótese é o desequilíbrio na quantidade de 
neurotransmissores. 

Priscila Gasparini, psicóloga, Doutora pela USP 



Ansiedade 

•  Alguns elementos ansiogênicos comuns são: situações 
em que a pessoa se sinta julgada, lugares altos, cheios 
ou fechados, falar ou praticar atividades em público, 
falar com pessoas que não conhece ou com autoridades. 

•  “Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. 
Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e 
estressada. Paciência e tolerância a contrariedades estão 
se tornando artigos de luxo”. 

Augusto Cury, no livro Ansiedade: como enfrentar o mal do século. Editora Saraiva, 2013. 



Ansiedade 

•  “Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor 
ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a 
qualidade de vida … 

•  Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um 
problema que afeta a qualidade de vida, mas também a 
velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. 

•  Não precisamos ter tido uma infância doente para sermos 
adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada, 
que adoeceremos”.  

Augusto Cury, no livro Ansiedade: como enfrentar o mal do século. Editora Saraiva, 2013. 



Ansiedade 

•  Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas 
ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. 

•  A pessoa pode se sentir ansiosa a maior parte do 
tempo sem nenhuma razão aparente ou pode ter 
ansiedade apenas às vezes, mas tão intensamente que 
se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode 
ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas 
deixam de fazer coisas simples (como usar o 
elevador), por causa do desconforto que sentem. 



Sintomas de uma ansiedade patológica 
•  Mente inquieta ou agitada 
•  Preocupação excessiva incontrolável (sobre o trabalho, a família, dinheiro, o futuro) 
•  Insatisfação 
•  Cansaço físico exagerado, fadiga constante (já acordar cansado pela manhã) 
•  Sofrer por antecipação 
•  Irritabilidade 
•  Impaciência (tudo tem que ser rápido) 
•  Dificuldade de desfrutar a rotina (tédio) 
•  Dificuldade de lidar com pessoas “lentas” 
•  Baixo limiar para suportar frustrações (pequenos problemas geram grande repercussão) 

•  Dores de cabeça frequentes 
•  Dores musculares, tensão muscular 
•  Déficit de concentração e de memória 



Mas qual é a diferença ? 



Transtorno de Ansiedade Generalizada 

     Ansiedade e preocupações persistentes e excessivas, difíceis de 
controlar, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis 
meses, junto com mais 3 dos seguintes sintomas: 

 
-  Inquietação ou sensação de nervos à flor da pele 
-  Cansaço ou fadiga constantes 
-  Dificuldades de concentração ou “brancos” na mente 
-  Irritabilidade, ficar facilmente aborrecido 
-  Tensão muscular 
-  Insônia 

Critérios diagnósticos do DSM-V 



Transtorno de Pânico 
    Crises súbitas e inesperadas de uma ansiedade desproporcional, que 

começa “do nada” e é acompanhada de 4 desses sintomas: 
•  Palpitações ou coração acelerado 
•  Sudorese 
•  Tremedeiras 
•  Sensação de falta-de-ar ou de sufocamento 
•  Dor ou desconforto no peito 
•  Tonturas, vertigens ou sensação de desmaio 
•  Calafrios ou ondas de calor 
•  Dormência ou formigamento 
•  Medo de morrer 

      As crises se repetem frequentemente, gerando apreensão e medo de ter 
novas crises.  

       O medo de “que possa ser uma ataque cardíaco” conduz a alterações do 
comportamento, tais como aferições recorrentes da pressão arterial, 
evitação de locais que possam desencadear crises ou de exercícios físicos.  

Critérios diagnósticos do DSM-V 









Mas qual a importância disso afinal ? 
   Os transtornos de ansiedade são muito comuns na população, 

acometem ambos os sexos e todas as faixas etárias. Geralmente não 
são diagnosticados pelos médicos de atenção básica. Quando não 
identificados, conduzem à cronificação e a diversos prejuízos: 

-  Dificuldades nos relacionamentos interpessoais 
-  Dificuldades conjugais 
-  Menor nível de escolaridade 
-  Menor ascensão profissional 
-  Faltas excessivas à escola ou ao trabalho 
-  Utilização exagerada dos serviços médicos e de exames 
-  Automedicação e polifarmácia 
-  Alcoolismo, drogadição 
-  20% dos pacientes com Transtorno do Pânico cometem suicídio 



Mas qual a importância disso afinal ? 

   Mas quando  identificados e adequadamente tratados, conduzem a: 
 

-  Recuperação da qualidade de vida 
-  Recuperação da sensação de bem-estar 
-  Maior segurança de enfrentar a vida 
-  Desaparecimento do medo de morrer 
-  Desaparecimento do medo do futuro 
-  Menos visitas a médicos, emergências e pronto-socorros 
-  Passa-se a viver o hoje e a aproveitá-lo com plenitude 



Como tratar a ansiedade 

1. Reconhecendo a ansiedade como sendo um problema 
2. Deixando de achar que “ansiedade é normal”  
3. Lendo, estudando e compreendendo o assunto 
4. Abandonando a automedicação  
5. Buscando auxílio profissional capacitado 
6. Não parando os medicamentos quando se sentir melhor 
7. Evitando remédios “faixa preta”. Eles viciam, 

conduzem a déficits cognitivos na velhice e, 
sobretudo, não tratam a ansiedade.  



Como tratar a ansiedade 

•  Todos precisamos da ansiedade, portanto, nenhum 
tratamento pode “zerar” sua ansiedade. O objetivo do 
tratamento é resgatar a funcionalidade e o bem-estar. 

•  Só trata ansiedade quem dorme bem. Portanto, 
privilegie seu sono. Tenha rotinas e respeite-as. 

•  Medicamentos são essenciais para o alívio dos 
sintomas e para o controle da doença. Portanto, a 
resistência em tomar remédios só prejudica e adia a 
melhora.  



Como tratar a ansiedade 

•  Medicação – atua nos neurotransmissores, 
restabelecendo o equilíbrio químico cerebral. 

•  Psicoterapia, hipnose e tratamentos complementares 
como aurículo-terapia,  acumpuntura e yoga. 

•  Meditação e controle da respiração diariamente. 
•  Prática regular de atividade física – mínimo 3x por 

semana. 



Exercícios 

•  A prática de exercícios físicos aumenta o nível de 
neurotransmissores, como a noradrenalina, a serotonina e 
a dopamina, que produzem uma sensação de relaxamento 
e bem-estar. 

•  Estudos afirmam que, assim que o indivíduo começa a 
praticar um exercício físico, o sistema nervoso central já 
libera, na corrente sanguínea, substâncias que ajudam a 
acabar com o mau humor de qualquer um. A certa altura, 
essa produção atinge um determinado patamar, que torna a 
sensação de relaxamento e bem-estar perceptível. O 
melhor de tudo é que essa sensação prazerosa tende a 
permanecer mesmo depois de terminado o exercício. 



Benefícios da Atividade Física 

•  Aumenta a boa disposição, o bom humor, diminui a 
irritabilidade e aumenta a produção de neurotransmissores 
naturalmente. 

•  Emagrece, combatendo a obesidade 
•  Melhora a circulação sanguínea 
•  Aumenta o metabolismo 
•  Fortalece o sistema imune 
•  Diminui o risco de doenças cardíacas 
•  Aumenta a resistência dos ossos 
•  Melhora a coordenação motora e o equilíbrio 



 Aprendendo a respirar 


