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 Sensação natural, a ansiedade é companheira de longa data dos 
humanos. Somos seres sensoriais, percebemos os estímulos que chegam do 
meio externo ao nosso corpo. Acontece que nem todos eles provocam em nós 
pensamentos e emoções positivas. Se notamos um sinal ambiental e sentimos 
apreensão e medo, o resultado pode ser bom. Afinal, está diante de nós uma 
chance de nos livrarmos de perigos que ameaçam nossa vida. O maior 
problema é quando os sinais nem chegaram, mas já estamos intensamente 
temerosos de que algo ruim possa acontecer. 

 É bastante maléfico deixar que a carroça guie o cavalo. A ansiedade 
natural é amiga, a ansiedade desregrada é algoz. Ela provoca um desgaste 
emocional, que pode levar a outras disfunções, como dores articulares. 
Pessoas que sentem muita ansiedade têm mais chance de apresentar 
problemas cardíacos no futuro. 

 O melhor a fazer é aprender sobre a ansiedade e o que ela pode 
acarretar de negativo quando sentida em excesso. Esse conteúdo não tem a 
pretensão de esgotar o tema, mas pode ser um bom começo de aprendizado. 

 

O que é a ansiedade? 

 A ansiedade pode ser definida como um fenômeno do comportamento. 
Segundo pesquisadores clássicos do comportamento humano, a ansiedade se 
compõe de dois elementos básicos: 

• Um estado emocional que se parece com o medo 
• Um estímulo aversivo, ao qual a pessoa responde. Porém, esse 

estímulo não precede ou acompanha esse estado emocional. Ou seja, a 
pessoa sofre por antecipar a ocorrência do estímulo aversivo. 
 

 O que são estímulos aversivos? São agentes, circunstâncias ou 
situações que nos deixam inseguros, amedrontados. Por exemplo, algumas 
pessoas se sentem ansiosas ao terem que arrastar um móvel porque 
“antecipam” a sensação de aversão que sentirão diante do encontro com uma 
barata ou outro inseto. As cobranças no ambiente de trabalho servem 
igualmente como exemplo. Uma resposta negativa a essas cobranças é a 
permanente “previsão” de uma demissão solicitada pelo empregador. 

 Você percebe que nesses dois exemplos os estímulos aversivos não 
faziam parte do contexto? Não havia barata, não havia um chamado para 
assinar a carta de aviso prévio. Mas a sensação ruim de que esses eventos 
podem se tornar realidade é algo vivo experimentado pelo ansioso. 

 A ansiedade foi um traço selecionado naturalmente porque conferia 
vantagens adaptativas. Quando nós, humanos, éramos caçadores-coletores 
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nas savanas africanas, aqueles que percebiam um estado emocional 
associado ao medo e se protegiam de perigos reais, corriam menos riscos de 
morte (Lieberman 2015). Repetindo essa sequência, esses “espertos” 
chegavam à idade reprodutiva e deixavam filhos que talvez herdassem a 
habilidade de sentir ansiedade. Então, a ansiedade tinha uma boa função: nos 
preparar para o enfrentamento de desafios. Precisamos encará-la como normal 
quando estamos lidando com episódios que geram dúvida e expectativa. 

 A ansiedade pode se apresentar em diferentes magnitudes (Batista & 
Sisto 2005). Pode assumir a forma de uma tensão pequena antes de um jogo 
de futebol da seleção brasileira em um campeonato mundial. Mas também 
pode se manifestar como pavor por estar na sala de espera do oncologista que 
vai dar o diagnóstico sobre o exame de um filho. O problema é que hoje em dia 
o grau em que a ansiedade vem sendo experimentada por muitas pessoas tem 
a magnitude de doença mental. Trata-se de um transtorno que diminui a 
qualidade de vida das pessoas. 

 É possível medir a magnitude com que a ansiedade é sentida? Sim. 
Desde a década de 50 do século XX, psiquiatras vêm procurando criar 
instrumentos que façam essa medição. A grande maioria desses instrumentos 
são escalas geradas a partir de respostas verbais e comportamentais dos 
pacientes. Essas escalas foram criadas por profissionais ligados a instituições 
clínicas e hospitalares dos Estados Unidos. No Brasil, tem havido pouco 
empenho na criação de escalas. Um dos estudos mais recentes foi uma 
proposta de escala específica para a ansiedade em adolescentes (Batista & 
Sisto 2005). 

 A atenção dos pesquisadores se voltou para a medição do grau de 
ansiedade em humanos justamente por causa da prevalência dos transtornos 
de ansiedade. O levantamento global mais recente, realizado em 2010, aponta 
o registro de cerca de 272 milhões de casos de transtorno de ansiedade 
(Baxter et al. 2014). Essa quantia é resultante de um aumento de 4% em 
relação ao levantamento anterior, que ocorreu em 1990. Infelizmente, o “surto” 
de ansiedade no mundo tem implicações sérias sobre os sistemas de saúde 
pública de muitos países. 

 Os transtornos de ansiedade têm nomes diferentes na literatura médica. 
Os mais comuns são: 

• Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)1 
• Transtorno do Pânico 
• Agorafobia (medo de estar em locais abertos) 
• Fobia social 
• Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 
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 Relação entre medo e ansiedade 

 Tanto o medo quanto a ansiedade são estados mentais dos humanos, 
embora não exclusivos deles. Esses estados surgem a partir de estímulos 
externos ao nosso corpo. Ambas as sensações provocam em nós atitudes de 
defesa. Ao sentir medo e ansiedade, podemos evitar ou fugir de situações 
potencialmente ameaçadoras. Isso é vantajoso, uma vez que contribui para 
nossa sobrevivência.  

 Vamos tratar aqui do medo e da ansiedade quando excessivos, já que 
essas sensações são naturais se sentidas na intensidade condizente com o 
estímulo real e presencial. No caso dos transtornos de ansiedade, o grau das 
duas sensações é desproporcional. 

 De que modo a medicina trata a relação entre medo e ansiedade? O 
setor médico estabeleceu em convenção categorias para todas as doenças 
conhecidas, uma vez que a padronização dos nomes facilita muito a 
comunicação entre os profissionais da saúde. Então, foi criada uma 
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID). Como essa classificação já está na décima edição2, nos referimos a ela 
como CID 10. 

 Tomemos como exemplo o Transtorno de Ansiedade Generalizada 
(TAG). De acordo com o texto da CID 10, esse transtorno afeta pessoas de 
todas as faixas etárias, caracterizando-se por: 

• preocupação excessiva 
• apreensão 
• irritabilidade 
• sentimento de inferioridade.  

Essas sensações permanecem por no mínimo seis meses. A CID 10 também 
informa que os portadores de TAG queixam-se de sintomas físicos associados 
ao medo. Mais à frente, vamos esclarecer quais são esses sintomas.  

 

Instinto básico de fugir ou lutar 

 Imagine que você está andando calmamente na calçada da sua rua. Ao 
passar na frente de um portão, percebe que ele está aberto. Na varanda da 
casa, que fica atrás desse portão, você vê um cachorro. Ele tem uma cabeça 
grande, um olhar penetrante e sua língua está para fora da boca. Antes que 
você possa sequer piscar os olhos, o cachorro começa a rosnar e correr na sua 
direção. O que acontece com seu corpo nesse momento? Muitas coisas, por 
exemplo: 

• coração bate mais rápido e o ritmo da respiração se acelera 
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• sua boca fica seca 
• os músculos das pernas ficam endurecidos 

 É claro que em um momento como esse você não está consciente de 
todas essas mudanças. Está apenas tentando decidir entre: permanecer 
parado, gritar, jogar alguma coisa no cachorro. Ou então, sair correndo o mais 
rápido que puder. 

 

 

O instinto básico de fugir ou lutar pode te salvar de situações difíceis. 

  

 A verdade é que qualquer que seja a atitude que você tome, seu corpo 
precisa estar preparado para ela. Essa preparação depende de mudanças nos 
sistemas circulatório, respiratório e muscular. Quem coordena as alterações? 
Hormônios como o cortisol. Ele estimula as glândulas adrenais, que têm um 
formato parecido com uma pirâmide e ficam sobre os rins. As glândulas 
adrenais produzirem adrenalina. É por essa razão que associamos o termo 
adrenalina a situações de grande excitamento e audácia. 

 Os fisiologistas dão o nome de instinto básico de fugir ou lutar a esse 
conjunto de alterações causado por uma descarga de adrenalina no sangue. 
Você sabe por experiência própria que tanto o coração quanto o pulmão 
voltarão ao normal depois de alguns minutos. Isso acontece porque outros 
hormônios entram em cena e fazem o trabalho deles. 

 O que os transtornos de ansiedade têm a ver com o instinto básico de 
fugir ou lutar? Portadores de transtornos de ansiedade têm níveis mais altos do 
hormônio cortisol circulando no sangue. Mesmo que essas pessoas não 
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estejam levando sustos a todo momento, elas têm pensamentos negativos. 
Esses pensamentos levam a emoções estressantes, como medo. Uma cadeia 
de sensações desagradáveis faz com que o corpo interprete os sinais assim: 
“Preciso estar preparado para fugir ou lutar... e devo estar preparado o tempo 
todo”. 

 Como saber se o nível de cortisol que seu corpo produz está normal ou 
elevado? Um médico pode solicitar um exame clínico para investigar essa 
questão. No entanto, fique alerta para os sinais que o corpo dá de que o 
cortisol está sendo liberado exageradamente. Aqui estão alguns sinais: 

• humor que muda repentinamente, ou seja, você acha graça em algo, 
mas basta um acontecimento pequeno, mas desagradável, para você 
ficar irritada 

• aparecem espinhas no rosto com mais frequência, mas você já deixou a 
adolescência para trás há bem tempo 

• você está ganhando uns quilinhos a mais sem que esteja aumentando a 
ingestão de comida. 

  

O que pode causar transtornos de ansiedade? 

 As razões que levam uma pessoa a desenvolver um transtorno de 
ansiedade são muitas. Mas, não há dúvida de que os fatores sociais, os quais 
contribuem para que mais e mais pessoas apresentem transtornos de 
ansiedade, aumentaram muito no mundo todo. 

 Nas sociedades contemporâneas, especialmente nos grandes centros 
urbanos de todos os continentes, um alto grau de competição virou uma 
situação comum. Quantas pessoas vivenciam diariamente uma rotina de 
pressão para que sejam competentes em tudo o que fazem? Cobranças, 
dificuldades financeiras, imprevisibilidade sobre o futuro. Além disso, no 
ambiente de trabalho temos nossas expectativas frustradas inúmeras vezes. 
Sem contar que esse meio nos leva a experimentar uma socialização que em 
diversos momentos nos parece forçada. Enfim, essas experiências podem ser 
consideradas agentes ansiogênicos. Significa que elas têm o potencial de gerar 
ansiedade. 
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O estilo de vida que levamos atualmente carrega muitos agentes ansiogênicos. 

  

 De modo geral, as causas podem ser agrupadas em três grupos de 
fatores: biológicos, psicológicos e sociais (Shri 2010). Na tabela abaixo, estão 
listados alguns exemplos de causas para cada um dos três grupos. 

 

Causas do surgimento dos transtornos de ansiedade. 

Biológicos Psicológicos Sociais 

Herança genética 

Mal funcionamento do 

sistema nervoso 

Abuso de substâncias 

químicas 

Nutrição deficiente 

Traço da personalidade 

Conflito interno e externo 

Crises do 

desenvolvimento 

Experiências traumáticas 

Suporte social ausente ou 

deficiente 

Trabalho estressante 

 

 Muitas vezes o transtorno de ansiedade surge pela ação isolada de um 
fator. Por exemplo, vivenciar uma situação traumática, como perder 
inesperadamente um parente querido ou o emprego. Outras vezes, o 
transtorno se desenvolve pela combinação de mais de um fator. Por exemplo, 
um fator que está na categoria biológica (Herança genética) combinado com 
um fator que está na categoria social (Trabalho estressante). 

 A maioria dos fatores ainda precisa receber a atenção de pesquisadores. 
Alguns fatores são mais abordados porque muitas vezes esse fator incide 
sobre uma quantidade imensa de pessoas. Outras vezes, o fator está 
associado a circunstâncias mais fáceis de serem medidas e analisadas. Logo 
abaixo detalhamos alguns fatores causadores de transtornos de ansiedade. 
Para alguns deles usamos exemplos de estudos através dos quais os fatores 
foram avaliados: 
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Herança genética 

 Já se sabe que a herança genética tem uma importância alta no 
desenvolvimento de transtornos mentais, inclusive de transtornos de 
ansiedade. Filhos de portadores de transtornos de ansiedade têm mais 
possibilidade de desenvolver um transtorno semelhante do que filhos de pais 
que não têm o problema. Porém, o momento em que cada um de nós saberá 
se herdou ou não genes responsáveis pelo desenvolvimento de transtornos de 
ansiedade, ainda vai levar muito tempo para nos alcançar. Esse tipo de 
conhecimento depende de avanços na definição do papel de diferentes genes 
ligados a funções cerebrais. 

 

Mal funcionamento do sistema nervoso 

 Existem pessoas que nascem com algum defeito genético que não foi 
herdado. Alguma modificação no material genético, fenômeno chamado de 
mutação, que durante o desenvolvimento fetal, levará o sistema nervoso a 
funcionar de maneira deficiente no futuro. 

 As células do nosso sistema nervoso, os neurônios, produzem 
substâncias, que são reconhecidas por outros neurônios. Essas substâncias 
são chamadas de neurotransmissores. A serotonina é um neurotransmissor. O 
nível de serotonina produzido pelos neurônios é responsável por regular, entre 
outras coisas, nosso humor. Se um acidente genético faz com que os 
neurônios produzam serotonina em níveis mais baixos do que os ideais, 
aparecem consequências indesejadas. Uma delas é sentir medo, mostrar 
apreensão, mesmo que não existam motivos aparentes para isso. Então, está 
aqui um exemplo de transtorno de ansiedade causado por mal funcionamento 
fisiológico. Exames médicos podem detectar sinais de que um ou mais 
neurotransmissor não está sendo produzido de forma adequada. 

 

Abuso de substâncias químicas 

 O alcoolismo pode fazer com que as pessoas apresentem transtornos de 
ansiedade? Sim, o álcool é uma substância química que, se ingerida com 
frequência, pode causar não só malefícios físicos, mas também mentais. 
Estudos realizados na década de 80 indicam que entre 50% a 80% dos casos 
investigados, o transtorno de pânico começa depois que o paciente desenvolve 
dificuldade em controlar o uso do álcool (Breier et al. 1986; Johanessen et al. 
1989). 
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Estudos mostram que abuso de bebidas alcoólicas pode provocar transtorno de pânico 

 

 

Conflito interno e externo 

 Enfim, nós não sabemos se herdamos uma carga genética favorecedora 
de transtorno de ansiedade. Também desconhecemos com que precisão 
nossos próprios neurotransmissores operam. Mas não é por causa desses 
mistérios que os pesquisadores deixam de realizar suas investigações. 
Questões que chamam a atenção dos psicólogos: Qual o motivo de existir 
atualmente tantos adolescentes com transtornos de ansiedade? Será que o 
estilo dos pais desses adolescentes tem algum papel nessa condição? 

 Foi o que se propôs a responder uma aluna de mestrado do Rio Grande 
do Sul. Ela pediu a 467 estudantes do ensino médio de escolas públicas e 
particulares de Porto Alegre que respondessem um questionário (Bardagi 
2002). Através da análise das respostas nos questionários, a pesquisadora 
pôde definir: 

• a ausência de transtorno ou o grau de transtorno de ansiedade 
desenvolvido pelo adolescente 

• o estilo dos pais do adolescente, segundo o modo como ele/ela percebia 
ações e comportamentos dos pais em relação ao(s) filho(s). 

 Assim, esse estudo mostrou que adolescentes filhos de pais com estilo 
autoritário e com estilo negligente apresentam graus mais elevados de 
transtorno de ansiedade. O que significa ser pai com estilo autoritário? 
Segundo essa pesquisa, é exigir muito do filho e dar nenhuma ou pouca 
resposta aos pedidos dele. O que significa ser pai com estilo negligente? É 
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exigir nada ou bem pouco do filho, além de dar nenhuma ou pouca resposta 
aos pedidos dele. Portanto, esse estudo é um exemplo de que um fator 
psicológico (nesse caso conflito externo) causa transtorno de ansiedade. E isso 
independe do fato de um fator biológico ou um fator social estar presente no 
contexto. 

 

Sintomas dos transtornos de ansiedade 

 Os transtornos de ansiedade provocam sintomas variados. A lista longa 
de sintomas levou à organização em categorias: físicos (ligados ao 
funcionamento do corpo), cognitivos (relacionados ao processamento de 
informações) e somáticos (associados a um ou mais sistema do corpo). 

 Os sintomas físicos descritos por pessoas ansiosas são vários. A CID 10 
lista 18 sintomas físicos. Os mais comuns são (Zamignani & Banaco 2005): 

• Aceleração dos batimentos cardíacos 
• Suor excessivo nas mãos 
• Tremores 
• Falta de ar 
• Sensação de formigamento. 

 Os sintomas cognitivos podem se expressar como: 

• Percepção frequente de falhas e limitações 
• Medo de ficar sozinho 
• Medo da morte 
• Medo de perder o controle 

 Já os sintomas somáticos podem ser, por exemplo: 

• Dores nos ossos e nos músculos sem nenhuma causa aparente 
• Perturbações no sono 
• Dores de cabeça 

 

Ansiedade x depressão 

 A ansiedade pode se apresentar como um fenômeno isolado. Porém, ela 
também pode se manifestar junto com outro distúrbio: a depressão. Essa é 
outra doença mental que também está associada a sensações de medo. 

 Os sintomas da depressão variam entre os pacientes. A tristeza 
prolongada nem sempre é o sintoma mais predominante. Muitos pacientes têm 
com mais frequência sensações associadas mais à raiva do que ao desânimo. 

 A ideia de que a depressão acontece em razão da produção maior ou 
menor de um determinado neurotransmissor é bastante simplista. Os mais 
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diferentes neurotransmissores - por exemplo, serotonina, glutamato e 
dopamina - interagem entre si. São essas interações complexas que vão 
determinar se uma pessoa se interessa por algo, se se sente motivada3. 

 Estima-se que cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sejam 
vítimas da depressão. Em mulheres, ela pode ocorrer com mais frequência 
após o parto. Também ocorre em mulheres que são vítimas de violência por 
parte de seus companheiros e em pessoas idosas, sejam homens ou mulheres. 
A depressão é alvo de interesse dos pesquisadores, pois já está estabelecido 
que os portadores apresentam diminuição da capacidade de aprendizagem. 

 A ansiedade e a depressão podem ocorrer juntas. Se elas ocorrem, por 
exemplo, em estudantes de medicina, a aprendizagem deles diminui. Se esses 
distúrbios não são tratados, eles podem se agravar. Assim, em um futuro 
próximo a sociedade estaria convivendo com médicos residentes ou médicos 
profissionais não muito eficientes. Por essa razão, estuda-se o perfil de 
estudantes de medicina, como o dos matriculados na Faculdade 
Pernambucana de Saúde. Uma pesquisa foi realizada nessa instituição em 
2012, na qual participaram 234 estudantes. O estudo revelou que 25,6% dos 
estudantes já tinham usado algum medicamento para conter a ansiedade e 
11,5% deles para conter a depressão (Vasconcelos et al. 2015).  

 Pesquisadores suecos também investigaram a ansiedade ligada à 
depressão. No entanto, eles perceberam que essas duas doenças se 
relacionam entre si e também com a insônia (Jansson-Fröjmark & Lindblom 
2007). Como o estudo foi conduzido? Os pesquisadores incentivaram 
indivíduos de uma cidade sueca de 27.000 habitantes a responderem dois 
questionários. O segundo questionário foi solicitado um ano após o primeiro ter 
sido respondido. Curiosamente, 55% das 1.498 pessoas que responderam os 
dois questionários eram mulheres na faixa de 40 anos. 

 Os resultados desse estudo mostraram que há uma via de mão dupla 
entre esses três problemas de saúde. Entre ansiedade e depressão, a 
ansiedade tinha maiores chances de provocar insônia no futuro. Ao mesmo 
tempo, a insônia apresentou mais poder de desencadear depressão do que 
ansiedade no futuro. No entanto, os pesquisadores alertam para o fato da 
associação entre esses três distúrbios não ser uma relação de causa-efeito. 
Significa que ansiedade e depressão não causam insônia. E insônia não pode 
ser considerada uma causa, nem de ansiedade, nem de depressão. Esse 
estudo sugere apenas que existe uma relação complexa entre os três males e 
que qualquer um desses distúrbios pode ter um efeito sobre os outros dois. 

 Tanto a ansiedade quanto a depressão são tratadas, na grande maioria 
das vezes, com medicamentos. Os remédios indicados para tratar transtornos 
de ansiedade estão em uma classe ampla chamada ansiolíticos. Esse termo 
significa: aquele que reduz a tensão. Mais à frente você encontra mais 
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informações sobre os ansiolíticos. Já para tratar a depressão, os remédios 
indicados são os que pertencem à classe dos antidepressivos. Encontramos no 
mercado muitos nomes para ansiolíticos e antidepressivos. Todos eles são 
obrigatoriamente adquiridos mediante apresentação de receita médica. Além 
disso, a administração deles deve ser acompanhada pelo médico, pois esse é 
responsável por estabelecer a dosagem, que pode variar de acordo com a 
evolução dessas doenças. 

 Uma linha medicamentos com forma de atuação diferente dos 
ansiolíticos e antidepressivos ainda está sob investigação. Os cientistas se 
debruçam sobre o desafio de criar substâncias que possam agir no sistema 
endocanabinoide e aliviar os sintomas da ansiedade e da depressão. O 
sistema endocanabinoide é um conjunto de elementos que produz e reconhece 
substâncias capazes de promover sensações agradáveis (Saito et al. 2010). Já 
se sabe que áreas importantes do cérebro envolvidas em problemas 
psiquiátricos, como o córtex pré-frontal, apresentam sistemas 
endocanabinoides. As substâncias entregues por esses sistemas são também 
neurotransmissores, embora sejam diferentes dos neurotransmissores 
convencionais que foram citados acima: serotonina, adrenalina, etc. 

 A primeira substância descrita como um neurotransmissor 
endocanabinoide recebeu o apelido de anandamina. No idioma sânscrito, 
ananda significa felicidade. Os mais diferentes endocanabinoides naturais 
produzidos dentro de nós se ligam a porções específicas da membrana dos 
neurônios, que são os receptores. A ligação da substância com o receptor 
desencadeia sensações de bem-estar. Porém, os endocanabinoides não são 
estocados em pequenas bolsas e liberados prontamente, como acontece com 
os neurotransmissores tradicionais. Os endocanabinoides são produzidos 
somente quando é disparado um sinal de que eles estão sendo necessários. 
Então, fabricar substâncias semelhantes aos endocanabionoides, que sejam 
eficazes na diminuição de estados ansiosos e depressivos, causando o mínimo 
de efeitos indesejados, é a meta de muitos farmacologistas. 

 Outro aspecto compartilhado pelos transtornos de ansiedade e a 
depressão é que eles podem ter os sintomas diminuídos e até extintos com a 
ajuda de psicoterapias. Através de conversas com o psicoterapeuta, portadores 
de dificuldades emocionais aprendem a avaliar os pensamentos e as 
sensações que esses pensamentos produzem.  

 

Quando procurar um médico? 

 O foco da comunidade médica é aquela ansiedade considerada como 
fenômeno clínico. Ou seja, aquela ansiedade que está sendo sentida em uma 
magnitude tal que pode fazer com que a pessoa: 
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• Limite ou cesse suas atividades rotineiras, como estudar, trabalhar e 
conviver socialmente 

• Perceba em si um grau significativo de sofrimento emocional 
• Dispenda muito tempo diariamente tentando evitar ou fugir de 

circunstâncias que promovam ansiedade 

 Ao vivenciar diariamente situações como essas, é necessário buscar 
ajuda médica. Fenômenos como esses listados acima, quando ocorrem com 
frequência média ou alta, são definidores de transtornos de ansiedade 
(Zamignani & Banaco 2005). A resposta comportamental que mais caracteriza 
o paciente portador de transtorno de ansiedade é chamada esquiva fóbica. A 
palavra fobia deriva do grego phóbos, que significa medo exagerado. Ao prever 
a ocorrência de uma situação associada à sensação de ser ameaçado, o 
paciente procura se esquivar do evento. Então, ele/ela passa rotineiramente a 
evitar a situação ou adiar indefinidamente seu envolvimento. 

 O profissional que avalia se uma pessoa sofre ou não de transtorno de 
ansiedade tem formação médica (clínico geral, psiquiatra, neurologista) ou 
humanística (psicólogo, terapeuta ocupacional). Esse profissional pode usar a 
CID 10 para fazer a avaliação. Assim, por exemplo, dos 18 sintomas físicos 
listados na CID 10, o paciente deve apresentar no mínimo seis para ser 
enquadrado como portador de transtorno de ansiedade (Batista & Sisto 2005). 

 

Profissionais da área médica se baseiam nos sintomas físicos para diagnosticar 
transtornos de ansiedade. 
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Como tratar os transtornos de ansiedade? 

 Podemos dividir o tratamento dos transtornos de ansiedade em três 
grandes grupos de protocolos: medicamentoso, não medicamentoso e misto. A 
proposta medicamentosa é quase que inteiramente baseada em produtos da 
indústria farmacêutica. Já as técnicas que não envolvem medicamentos são 
mais diversificadas: 

• Psicoterapia 
• Intervenção com opções de atividade física 
• Acupuntura 
• Essências florais de Bach 

 

 O terceiro grupo inclui técnicas que incluem os medicamentos 
farmacêuticos e também um ou mais protocolos não medicamentosos. Essas 
terapias podem estar focadas em intervenções na dinâmica corporal, mental ou 
em ambas. 

 

Protocolo medicamentoso 

 A grande maioria dos pacientes com transtorno de ansiedade é tratada 
com medicamentos, aqueles conhecidos como ansiolíticos. Esses 
medicamentos atuam sobre o sistema nervoso central. Já que eles causam 
efeitos colaterais indesejados e dependência química, é extremamente 
importante que o uso deles seja feito somente sob recomendação de um 
médico especialista em saúde mental. Além disso, esse médico precisa 
monitorar o tratamento, fazendo questionamentos periódicos ao paciente e 
alterando a dose do medicamento se necessário. 

 De modo geral, são três classes de ansiolíticos usados atualmente para 
o tratamento de transtornos de ansiedade: benzodiazepínicos, antidepressivos 
e anti-histamínicos (Braga et al. 2010). 

 

Benzodiazepínicos 

 São os ansiolíticos mais eficientes e por bastante tempo consistiram na 
única opção. Quase sempre são prescritos quando o paciente é diagnosticado 
com TAG, fobia social ou transtorno do pânico. São encontrados sob os nomes 
comerciais: Valium, Diazepam, Rivotril, Lexotan e outros. 
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Antidepressivos 

 Esse tipo de fármaco abrange uma variedade enorme de medicamentos, 
os quais estão organizados em classes. A comunidade médica já aprendeu que 
diferentes classes de antidepressivos, apesar de primariamente destinados a 
tratar a depressão, funcionam bem nos casos de transtornos de ansiedade. É o 
caso dos antidepressivos tricíclicos. Eles agem aumentando a oferta de 
noradrenalina, um neurotransmissor que provoca efeitos contrários aos 
provocados pela adrenalina. Os da classe de nome Inibidores Seletivos da 
Recaptação da Serotonina (ISRS) são drogas relativamente bem toleradas. 
Algumas delas são sertralina, fluoxetina e citalopram. Elas atuam no sentido de 
fazer com que a serotonina, o hormônio que provoca sensações agradáveis, 
fique disponível nas terminações nervosas por mais tempo. 

 O tratamento dos transtornos de ansiedade com antidepressivos é 
comum. Mas não é por isso que devemos considerar essa abordagem como a 
mais adequada para todas as pessoas. Uma pesquisa publicada em 2016 no 
Jornal Britânico de Psiquiatria mostra um resultado interessante: os 
antidepressivos agem de forma eficaz e essa eficácia não depende da 
intensidade do distúrbio (De Vries et al. 2016). Então, os antidepressivos 
podem funcionar bem no combate aos transtornos de ansiedade, mas também 
não tão bem, seja em casos mais moderados ou em casos mais graves. 

 

Anti-histamínicos 

 Alguns medicamentos anti-histamínicos, que foram desenvolvidos para o 
tratamento de alergias, têm um efeito sedativo. Eles aumentam a sonolência no 
paciente. Embora a hidroxizina, por exemplo, seja citada como um 
medicamento interessante para o tratamento de transtornos da ansiedade, ela 
não é a primeira opção dos psiquiatras4. 

 

 

Protocolo não medicamentoso 

 Vamos imaginar um transtorno de ansiedade de nível leve. A intensidade 
e frequência das sensações negativas parecem indicar que a necessidade de 
intervenção imediata com medicamento pode ser descartada. Então, a 
psicoterapia é a melhor escolha. Esse é um tratamento que aborda a causa 
dos transtornos, ao contrário da administração de medicamentos, que lida 
apenas com os sintomas dos transtornos. Na psicoterapia, o paciente se reúne 
(ou faz videoconferência à distância) com um profissional da área de 
Psicologia. Durante as conversas, o paciente fala sobre suas emoções, sobre 
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como ele/ela interpreta os eventos e as atitudes das pessoas com as quais 
convive. 

 Assim como em qualquer área do conhecimento humano, na Psicologia 
existem correntes de pensamento que influenciam a maneira como o 
psicoterapeuta atua durante as sessões. As principais linhas de tratamento 
psicoterápico são: 

 

Comportamental ou Analítico-comportamental 

 Essa linha nasceu a partir de uma corrente filosófica chamada 
Behavorismo Radical, que se baseia na avaliação do comportamento através 
de experimentos em laboratório. Um terapeuta que atende em uma clínica 
usando essa linha terapêutica enxerga a personalidade do paciente como 
resultado da influência do ambiente em que ele vive. 

 A terapia comportamental tem técnicas variadas baseadas em pesquisas 
científicas. Uma delas é a dessensibilização do paciente através do convívio 
com um ou mais fatores que lhe provocam ansiedade. A exposição do paciente 
a um agente ansiogênico específico é feita de forma gradual. O objetivo é que 
o paciente se habitue à ocorrência da circunstância e deixe de responder 
negativamente a ela. 

 Ainda que essa exposição seja realizada de maneira cuidadosa, é 
previsível que o paciente tenha comportamentos característicos do transtorno 
de ansiedade. Assim, a prática pode se tornar um procedimento aversivo para 
o paciente. Essa linha psicoterapêutica pode apresentar baixo nível de adesão 
e alto índice de abandono. Portanto, tem recebido críticas de vários autores. Ao 
mesmo tempo, pode funcionar bem em determinadas situações, como as de 
combater o medo de dirigir automóveis. Porém, nesse caso, o profissional não 
é um psicólogo, mas alguém que usa algumas ferramentas da linha 
terapêutica. 

 

Cognitivo-comportamental 

 É uma linha que junta dois componentes: 1) cognitivo, que tem a 
pretensão de fazer com que o paciente mude seus padrões de pensamento e 
assim vença seus medos; 2) comportamental, que pretende mudar as reações 
do paciente diante de circunstâncias que trazem estresse para ele. Portanto, 
essa linha tem o objetivo de combater a ansiedade excessiva ao ajudar o 
paciente a eliminar as crenças e os comportamentos que fazem com que ele 
mantenha o transtorno em operação. 
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Psicodinâmica 

 Nascida dos princípios da psicanálise, a psicodinâmica avalia os 
problemas dos pacientes fundamentando-se em conflitos inconscientes que 
tiveram origem na infância. A ideia não é esquecer ou anular os fatos que 
aconteceram no passado, mas sim dar a eles um novo sentido. 

 

Familiar 

 Linha da psicologia que encara a família como algo mais do que a soma 
das suas partes. Ela procura, entre outras coisas, melhorar a comunicação 
entre familiares5. Espera-se, portanto, que cada membro da família, ainda que 
essa seja composta por duas pessoas, contribua para a resolução dos 
conflitos. 

 

Protocolo misto 

 Está surgindo uma proposta nova para tratar pessoas com transtornos 
de ansiedade em níveis moderados e graves. É uma espécie de “combo”: 
medicamento + psicoterapia + intervenção fundamentada em atividade física. 
Portanto, a proposta aqui é conciliar remédios com autoanálise e com 
exercícios que promovam sensação de calma e bem-estar.  

 A atividade física atua no corpo através de diversos caminhos, 
diminuindo os sintomas dos transtornos de ansiedade (Kandola et al. 2018). 
Um desses caminhos é a regulação da resposta a condições estressantes, 
fazendo uma intervenção na interação do hipotálamo (estrutura do cérebro) 
com as glândulas adrenais. Outra via é a estimulação de processos, como a 
construção de novas terminações nervosas dos neurônios, o que leva a um 
melhor funcionamento cerebral.  

 

Formas de aliviar os transtornos de ansiedade sem a utilização de 

medicamentos 

 Como foi exposto antes, a psicoterapia é a forma ideal de tratamento 
não medicamentoso para qualquer transtorno de ansiedade. Em muitos casos, 
é possível alcançar a cura. Diferentemente da psicoterapia, os tratamentos 
descritos a seguir não abordam os transtornos na sua origem. Portanto, esses 
métodos aliviam os desconfortos associados aos transtornos. Mas, mesmo que 
seguidos à risca, não carregam sozinhos o potencial de trazer a cura. 
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Intervenção com opções de atividade física 

 A possibilidade de usar apenas intervenções com atividades físicas em 
pessoas portadoras de transtornos de ansiedade já foi proposta. Kandola e 
seus colaboradores (2018) alegam que essas intervenções podem aliviar 
sintomas que foram notados recentemente e são ainda suaves. Pode ser o 
caso de crianças ou adolescentes que nunca apresentaram antes quadros de 
ansiedade moderada ou intensa. Ao intervir com atividade física prazerosa, 
evita-se que o transtorno de ansiedade se intensifique e se instale 
permanentemente. 

 Praticar yoga é uma recomendação feita por estudiosos da saúde 
mental. O que é alegado em favor dessa modalidade de exercício é que ela 
não trabalha apenas o âmbito físico, mas também o psíquico. A yoga é uma 
prática que combina técnicas de respiração, posicionamento do corpo e 
meditação. Em uma revisão da literatura sobre os efeitos da yoga na 
administração da ansiedade excessiva, Doria e colaboradores (2015) 
encontraram o seguinte: 

• Tanto a atividade física em geral quanto a yoga melhoram o estado 
psicológico dos praticantes, mas os efeitos da yoga são mais fortes e 
mais prolongados. 

• A yoga é um meio eficiente através do qual se consegue a melhoria da 
autoimagem corporal. 

• O praticante de yoga ganha motivação para desenvolver a 
autoconscientização, se responsabilizando pela forma como ele percebe 
os eventos e as atitudes das pessoas. 

• A prática da yoga pode estabilizar a atividade mental, fortalecer as 
funções cerebrais e aumentar a resiliência (superação) ao estresse. 
 

 

A prática da yoga vem sendo recomendada por estudiosos dos transtornos de 
ansiedade 
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Acupuntura 

 A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Seu 
objetivo é realinhar a energia que circula pela matéria orgânica, fazendo isso 
através da estimulação de determinados pontos do corpo. Os estímulos são 
produzidos com agulhas finas, raio laser ou pressão. Os acupunturistas 
afirmam que a estimulação física desses pontos encoraja as terminações 
nervosas presentes na periferia do corpo. Isso tem impacto positivo sobre os 
neurotransmissores. 

 Que alguns neurotransmissores estão envolvidos diretamente com os 
transtornos de ansiedade, nós sabemos. O que ainda estão escassas são 
provas de que a acupuntura diminui os transtornos de ansiedade. Ao realizar 
um levantamento de pesquisas que comprovassem os efeitos da acupuntura 
nesse sentido, os pesquisadores encontraram apenas seis estudos bem feitos, 
os quais foram publicados entre 2001 e 2013 (Goyatá et al. 2015). Em resumo, 
essas pesquisas indicam que a acupuntura: 

• Diminuiu a ansiedade de pacientes hospitalizados 
• Fez com que pessoas que foram submetidas a ela relatassem com 

menos frequência sensações parecidas com ansiedade, em comparação 
a pessoas submetidas a tratamentos convencionais dos transtornos de 
ansiedade 

• Não causou efeito positivo esperado sobre a ansiedade de mães de 
bebês prematuros, pois o nível de estresse e de cortisol delas antes e 
depois das sessões era o mesmo 

• Aliviou a ansiedade de pacientes que chegavam no hospital em 
ambulâncias, sendo que os mesmos experimentaram a aplicação da 
modalidade de pressão auricular (peça pequena presa à orelha), 
enquanto outros pacientes que passaram por acupuntura auricular “de 
mentirinha” expressavam mais sensações de insegurança 

• Foi incapaz de desfazer a ansiedade de pacientes na fase pós-cirúrgica, 
sendo as técnicas de relaxamento mais eficazes para eles 

• Também sobre modalidade pressão auricular, quando experimentada 
por pacientes hospitalizados, diminuía a ansiedade nos intervalos de 30 
minutos, 12 horas e 24 horas depois do início da aplicação. 

 Os estudos incluídos nesse levantamento envolveram amostras 
reduzidas (de 29 a 120 pessoas em cada um). Além disso, abrangeram 
habitantes de apenas três países: Suécia, Brasil e Estados Unidos. Portanto, 
devem servir somente como evidências superficiais do potencial da acupuntura 
na redução dos sintomas da ansiedade leve e moderada. Por outro lado, como 
a acupuntura não apresenta efeitos colaterais, ainda é melhor do que tomar 
medicamentos comprados em farmácia. 
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Homeopatia 

 Apesar da homeopatia já ser bem conhecida em todo o mundo, ela 
ainda gera polêmica. Muitos profissionais da área médica convencional não 
acreditam na eficácia de medicamentos homeopáticos. Uma boa parte dessa 
resistência é por causa da diferença entre os princípios que orientam a alopatia 
e a homeopatia. A abordagem homeopática dos problemas de saúde está 
fundamentada em dois princípios: 1) similaridade - um remédio indicado para 
um determinado sintoma é capaz de induzir o mesmo sintoma em uma pessoa 
saudável; 2) eficácia da dose mínima – substâncias repetidamente diluídas 
preservam seus efeitos. 

 O uso da homeopatia por um especialista da área médica psiquiátrica é 
algo que pode sim ter boas consequências. No entanto, parece que no caso do 
tratamento dos transtornos de ansiedade ela não é a melhor escolha. Alguns 
pesquisadores buscaram e avaliaram artigos científicos. Eles queriam analisar 
artigos que descreviam testes em que um medicamento homeopático ou um 
placebo (substância sem efeito na saúde, cuja presença apenas simula a 
tomada de remédio) era administrado a portadores de transtornos de 
ansiedade. Foram encontrados apenas seis estudos com essas características, 
sendo que em apenas um deles os pacientes passaram a se queixar menos de 
sintomas associados à ansiedade, no caso insônia (Davidson et al. 2011). A 
quantidade de experimentos voltados para os efeitos da homeopatia ainda é 
muito pequena. No Brasil, então, esses testes são praticamente inexistentes. 
Além disso, os poucos testes que já foram feitos envolvem poucos voluntários. 
Portanto, é necessário aguardar que mais pesquisas sejam realizadas antes de 
confiar cegamente na homeopatia como tratamento seguro dos transtornos de 
ansiedade. 

 

Essências florais de Bach 

 As essências florais são consideradas pelo setor de farmácia 
homeopática como suplemento da nutrição integrativa. O objetivo principal da 
nutrição integrativa é intervir no problema do paciente de maneira completa, ou 
seja, tratando corpo e mente. Portanto, os florais de Bach, longe de serem 
remédios, são essências de extratos de flores silvestres que aliviam desordens 
da personalidade (Nascimento et al. 2017). O médico Edward Bach 
desenvolveu as essências florais na Inglaterra dos anos 30 e eles têm sido 
amplamente usados, estejam associados ou não aos remédios convencionais. 

 O princípio que rege esse tratamento é o de que as moléculas contidas 
na essência floral extraída de uma planta específica determinarão uma atitude 
positiva que se opõe a um estado mental negativo. Então, se o paciente se 
queixa, por exemplo, de sensação de insegurança, é administrado o floral de 
plantas do gênero Cerato (Nascimento et al. 2017). Ao tomar diariamente gotas 
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desse floral, espera-se que o paciente expresse um estado de ânimo que 
traduza confiança em sua própria intuição. Essa prática deve ser mantida 
durante pelo menos 60 dias para que os efeitos sejam percebidos. 

 Usar essências florais de Bach diminui sensações negativas ligadas aos 
transtornos de ansiedade? Duas pesquisadoras da Universidade de São Paulo 
decidiram responder essa pergunta. Elas realizaram um experimento com 
voluntários cujo grau de ansiedade, medido por elas com ajuda de escala, era 
no mínimo moderado (Salles & Silva 2012). O nome dos voluntários foi 
sorteado para que eles fossem separados em dois grupos: 1) controle, com 15 
pessoas, que tomaram placebo; 2) experimental, com 15 pessoas, que 
tomaram essência floral. Os frascos tanto de placebo quanto de essência floral 
eram iguais, de forma que nenhum dos voluntários sabia o que estava 
tomando. Além disso, todos os voluntários receberam a mesma recomendação: 
tomar quatro gotas quatro vezes ao dia durante dois meses. 

 O resultado desse experimento foi que 80% dos voluntários que 
tomaram essência floral informaram que se sentiram menos irritados. Isso 
acontecia mesmo quando enfrentavam situações estressantes. Cerca de 40% 
das pessoas que tomaram essência alegaram aumento na qualidade do sono e 
26% disseram que tiveram dor de cabeça com frequência menor. Portanto, 
embora a quantidade de participantes nesse estudo tenha sido pequena, ele 
mostra o potencial das essências florais de Bach como moderador dos 
sintomas dos transtornos de ansiedade. 

 

Como prevenir a ansiedade 

 “Todas as nossas emoções são advindas de nossos pensamentos.” A 
frase vem de um artigo de uma psicoterapeuta6. A ideia expressa no artigo em 
que está essa frase é que nós percebemos os eventos e reagimos a eles com 
pensamentos. Os pensamentos provocam emoções correspondentes a eles. 
Se o pensamento é dignificante, seja em relação a si próprio ou a outra pessoa 
ou circunstância, a emoção que vem a seguir também o será. É impossível 
controlar a maioria dos eventos, pois a ocorrência deles ignora nossa vontade. 
Mas é possível controlar nossos pensamentos. Sim, muitos dos nossos 
pensamentos são pensamentos automáticos, acontecem dentro de segundos. 
Não os desejamos e eles já estão ali dentro de nós. Porém, existem técnicas 
para fazer com que os pensamentos negativos abandonem a mente e essa 
seja repovoada por pensamentos agradáveis. 

 Crianças e adolescentes podem participar de programas que visam 
prevenir comportamentos ansiosos. Infelizmente não encontramos no Brasil 
propostas de criação de programas com esse objetivo. A formação acadêmica 
do psicólogo ainda está bastante presa à oferta da remediação de problemas 
emocionais ao invés de também prevenir o desenvolvimento deles. A Austrália 
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parece ser o país líder no desenvolvimento de medidas preventivas de 
transtornos de ansiedade em crianças (Fernandes et al. 2014). Nesse país foi 
criado o programa FRIENDS, que é executado em escolas de ensino 
fundamental e médio. O programa teve tamanho sucesso que foi ampliado para 
a Alemanha. Esse é um programa da categoria universal, já que ele é aplicado 
a todos os alunos de instituições escolares. Os programas universais são 
diferentes dos seletivos, por exemplo, que são aplicados somente aos 
indivíduos “problemáticos”. No entanto, muitas vezes essa seletividade leva 
estudantes com transtorno de ansiedade a serem discriminados por seus 
colegas. 

 Enfim, a ansiedade nunca será inteiramente evitada, uma vez que ela 
faz parte do ser humano. No tempo em que nós, humanos, precisávamos caçar 
para comer e fugir para não sermos caçados, ela foi muito útil. E continua 
sendo até hoje. Porém, deixar que essa emoção fique exacerbada e nos 
domine é dever de cada um de nós. Afinal, no mundo digitalizado e 
tecnológico, sabemos bem o preço alto que pagaremos por não domar a 
ansiedade.  
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