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      Porque a ansiedade excessiva, sem tratamento, é um fator de 
risco para o desenvolvimento de infarto do coração, aumentando 
em 73% a chance de desenvolver “a doença das artérias entupidas”.  

        Porque a presença de transtornos de humor e de ansiedade na 
adolescência aumenta a chance de desenvolver artrite, doenças do 
sistema digestivo e doenças de pele. 



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



Qual a importância disso afinal?
    Mas sobretudo, porque, além de todos esses prejuízos descritos 

anteriormente, está cada vez mais evidente que pessoas com 
preocupações persistentes de ter ou de adquirir um doença séria 
têm mais risco de desenvolver as doenças que elas tanto temem.  

Você costuma se preocupar muito com a sua saúde? 
Você acha que há alguma coisa errada com o seu corpo? 
Você costuma ficar alerta aos sinais produzidos pelo seu corpo?  
Você costuma sofrer com dores crônicas persistentes? 
Você tem medo de doenças? 
Você se preocupa com a sua saúde mais do que as outras pessoas? 
Você se preocupa com a possibilidade de ter uma doença séria? 
Você se sente incomodado por muitos sintomas diferentes?  

Teste de Whiteley para hipocondria. Pilowsky I. British Journal of Psychiatry 1967: 113:89-93. 



Qual a importância disso afinal?

        Caso você tenha respondido sim a algumas dessas perguntas, 
é possível que você tenha um tipo de ansiedade chamado 
Transtorno de Ansiedade de Doença.                         

        É uma condição caracterizada pela preocupação persistente 
de ter ou de adquirir uma doença séria. Os pacientes geralmente 
fazem uma interpretação errada dos sintomas corporais e 
buscam atendimento médico diversas vezes, mesmo na ausência 
de uma patologia física.                                                                              

    Como resultado, as pessoas com ansiedade de doença ficam 
cronicamente “ativadas” e “alertas” para detectar ou evitar 
doenças.   
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     Esse estudo realizado na Noruega e publicado em 
agosto de 2016 acompanhou 7052 pessoas por até 12 
anos. Na entrada do estudo, os indivíduos não tinham 
qualquer doença cardíaca. 
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      Todos os indivíduos foram submetidos a um questionário que abordava 
àquelas perguntas sobre a ansiedade de ter ou de adquirir uma doença séria. 
Trata-se do índice de Whiteley para detecção de hipocondria.     

      Aqueles com escores mais elevados nesse teste, tiveram um risco 73% 
maior de desenvolver doença isquêmica do coração quando comparados aos 
indivíduos sem ansiedade. Porquê?  

        Embora as pessoas com ansiedade se preocupem mais em adoecer, elas 
não cultivam hábitos saudáveis. Ficou evidente que as pessoas mais ansiosas: 

- São mais sedentárias (por medo de forcejar???) 

- Tem mais diabetes 

- Tem mais familiares de 1º grau com infarto antes dos 60 anos 

- São mais obesos 

- Tem o HDL-colesterol (o bom colesterol) mais baixo 

- Fumam mais (o cigarro seria um tranquilizante que alivia a tensão???)
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     No eixo vertical, está o risco relativo de desenvolver doença 
isquêmica do coração. No eixo horizontal, está a pontuação no 
escore de ansiedade. Percebam que quanto maior a ansiedade 
de doença, ou seja, quanto maior a hipocondria, maior o risco 
de ficar realmente doente do coração.  
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CONCLUSÃO: a ansiedade é um fator de risco independente 
para o desenvolvimento de doença isquêmica do coração e para 
morrer do coração. O ato de monitorar os sintomas corporais 
continuamente e de fazer check-ups frequentes não diminui a 
chance de ficar doente. Pelo contrário, a atenção exagerada e 
persistente aos sintomas contribui para o aparecimento da doença. 
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     Esse estudo realizado nos Estados Unidos e publicado em outubro de 
2016 avaliou 6483 adolescentes de 13 a 18 anos. Demonstrou que a 
presença de uma doença emocional é um fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças físicas. E que doenças físicas sérias são um 
fator de risco para o aparecimento de transtornos emocionais.  
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          A presença de transtornos afetivos do humor na adolescência está associada a maior incidência 
de artrite e doenças do sistema digestivo na vida adulta. Já a presença de transtornos de ansiedade, tem 
relação com o desenvolvimento de doenças de pele.  
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          A presença de doenças cardíacas na adolescência está associada a uma maior incidência de 
transtornos de ansiedade e de qualquer doença mental na vida adulta. Já a presença de epilepsia, tem 
relação com o desenvolvimento de anorexia ou bulimia nervosas, além de compulsão alimentar. 



Mas qual a importância disso afinal?

   Porque os transtornos de ansiedade, quando identificados e 
adequadamente tratados, conduzem não somente 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 

     Mas, sobretudo, porque a ansiedade bem tratada reduz o risco do 
aparecimento de doenças físicas. 



Mas 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. 



CONCLUSÃO: Busque tratamento para a sua ansiedade 
e confie mais em seu coração. Não existe uma pessoa 
sequer que seja “só um coração” ou “só emoção”. Tudo 
está conectado e ambos os pontos de vista devem ser 
abordados quando estamos diante de um paciente.   


