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Geralmente a ansiedade serve para
nos alertar em casos de perigo e ao
mesmo tempo nos prepara para
enfrenta-los. Descrita por uma
sensação de nervosismo e
preocupação, definida como uma
experiência humana normal. No
entanto, ela está presente em vários
transtornos psíquicos, pois em sua
grande maioria eles apresentam
disfunções diretamente relacionadas a
ansiedade.

Ansiedade
SAÚDE  MENTAL

Os transtornos de ansiedade se
diferem de medo ou ansiedade
normais, tornam-se excessivos ou
persistentes por muito tempo.

Há inúmeras causas que podem tanto
sozinhas como combinadas
desencadear os transtornos de
ansiedade, entre as causas temos:
traumas, estresse, genética, doenças e
depressão. 

A ansiedade é uma resposta emitida

pelo sistema nervoso autônomo,

agindo independentemente de nossos

pensamentos racionais, ela é definida

como um reflexo. 



A ansiedade é definida por um conjunto de
sintomas físicos e psicológicos. O corpo pode
apresentar aumento da circulação sanguínea e
dos batimentos cardíacos, para que o organismo
possa reagir, além do conjuntos de reações
subjetivas.

S INTOMAS
Ansiedade

PS ICOLÓG ICOS F ÍS ICOS

Apreensão

Medo

Angústia

Inquietação

Insônia

Dificuldade de concentração

Incapacidade de relaxar

Sensação de estar no limite

Preocupações com desgraças 

futuras

Pensamentos catastróficos

Sudorese

Falta de ar

Hiperventilação

Boca seca

Formigamento

Tremores

Tensão muscular

Dor no peito

Coração acelerado

Tonturas
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Ansiedade
CONSEQUÊNC IAS  DA

PULMÕES

MÚSCULOS  

TENSOS

CORAÇÃO

ESTÔMAGO

CÉREBRO

O cérebro pode ser afetado drasticamente

pelo estresse e ansiedade crônica,

influenciando na memória de longo e curto

prazo. O sistema nervoso pode ser ativado

pelo estresse crônico e desenvolver

reações em cadeia ativando outros

sistemas e causando reações físicas, como

por exemplo fadiga e desgaste.

Como resposta a ansiedade e ao estresse o

corpo passa a produzir excessivamente o

hormônio cortisol, conhecido como

hormônio do estresse, levando o fígado a

produzir mais glicose. Afetando pessoas

com pré disposição a diabetes ou

diabéticas, o acumulo de açúcar no sangue

pode causar graves problemas a saúde.

Pessoas que sofrem de asma são mais

propensas a desenvolver crises de pânico, os

estudos mostram que há uma grande relação

entre a asma e a ansiedade crônica.

A tensão muscular causada pela ansiedade

pode ocasionar problemas como dores de

cabeça, rigidez no tronco e enxaqueca.

Estudos comprovam que quando

estressados temos mais chances de

desenvolver resfriados e crises alérgicas.

Estresse e ansiedade podem aumentar a

chance de doenças cardiovasculares.

Segundo a Associação Americana de

Psicologia, estresse de longo prazo também

pode levar à hipertensão arterial, arritmias e

aumento do risco de ataque cardíaco ou

acidente vascular cerebral (AVC).

Quando descontrolado o estresse/ansiedade

o sistema digestório não realiza a digestão de

forma adequada, causando problemas como

o refluxo.



TRANSTORNO  DE  ANS IEDADE

GENERAL I ZADA  (TAG )

ANS IEDADE  POR  ESTRESSE

PÓS -TRAUMÁT ICO

Ansiedad
eTRANSTORNOS  DE

FOB IA  SOC IAL

S ÍNDROME  DO  PÂN ICO

TRANSTORNO  OBSESS IVO

COMPULS IVO  (TOC )

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é

um transtorno mental que afeta pessoas de

todas as idades e classes sociais

(prevalência de 2 a 3% na população). O

quadro psiquiátrico se caracteriza pela

presença de obsessões e compulsões.

Obsessões são pensamentos, imagens ou

impulsos indesejados e intrusivos que

provocam sentimentos muito angustiantes.

Compulsões são comportamentos

repetitivos do indivíduo cuja finalidade é

tentar se livrar das obsessões e/ou diminuir

sua angústia.

O transtorno de ansiedade generalizada

ocorre quando a pessoa sente nervosismo e

preocupação excessivos em relação a

diversas atividades ou acontecimentos. O

número de dias em que a pessoa tem

ansiedade é superior ao número de dias em

que não tem, por um período de seis meses

ou mais.

Fobia social ou ansiedade social é um

transtorno originado da ansiedade intensa ou

medo de ser julgado, avaliado negativamente

ou rejeitado em uma situação social ou em

um período de avaliação de desempenho.

A síndrome ou transtorno do pânico

(ansiedade paroxística episódica) é uma

doença que se caracteriza pela ocorrência

repentina, inesperada e de certa forma

inexplicável de crises de ansiedade aguda

marcadas por muito medo e desespero,

associadas a sintomas físicos e emocionais

aterrorizantes, que atingem sua intensidade

máxima em até dez minutos.

O transtorno de estresse pós-traumático

(TSPT) é um tipo de transtorno de

ansiedade que pode se desenvolver em

pessoas que vivenciaram um evento

traumático. Essa condição causa sofrimento

intenso e prejuízos a vários aspectos da

vida, como trabalho e relacionamentos.



No geral uma boa conversa com o um

profissional pode ajudar a resolver o

caso.

A terapia mental é um dos tratamentos

mais indicados para ansiedade. O

psiquiatra ou o psicólogo ajudará o

paciente a identificar o que sente e o

que mais o incomoda em seu cotidiano.

A melhor noticia é que o transtorno de

ansiedade pode ser vencido com o

tratamento adequado e força de

vontade pode-se dominar sentimentos

que causam o transtorno.

TERAP IAS

ALTERNAT IVAS

Ansiedad
eCOMO  TRATAR  A

A melhor alternativa é buscar a ajuda

de um profissional para que possa ter

auxilio em reverter a situação.

Terapias alternativas são conhecidas

como práticas terapêuticas

complementares aos tratamentos

tradicionais. Algumas podem auxiliar

no tratamento dos transtornos de

ansiedade e depressão. Na próxima

página citamos algumas:.



A acupuntura trabalha com o intuito

de harmonizar a circulação da

energia no corpo para eliminar as

doenças ou reduzir alguns sintomas

da ansiedade, como ataques de

pânico, sensações de incapacidade,

o stress e os pensamentos negativos.

Para essa técnica, o profissional

utiliza agulhas para colocar em

partes determinadas do corpo do

indicíduo.

A auriculoterapia é uma técnica da

acupuntura em que se colocam

agulhas, sementes ou esferas em

determinados pontos da orelha, de

acordo com o quadro apresentado.

Como benefícios podemos citar a

melhora da ansiedade, insônia e

dores musculares.

Os florais utilizados para ansiedade

colaboram em diversas emoções,

como autoconfiança, equilíbrio,

organização de pensamentos,

relaxamento, racionalidade em

relação a medos e euforias.

AURICULOTERAPIA

ACUPUNTURA

HOMEOPATIA

TERAPIA DE FLORAIS

TERAP IAS
Alternativas

A homeopatia tem comprovada

eficácia no tratamento da ansiedade.

Ela funciona como uma opção mais

saudável a tratamentos mais

agressivos. O remédio homeopático

não provoca dependência e, além da

ansiedade, pode ser usado no

tratamento de depressão, insônia,

síndrome do pânico, medo e

estresse.



COMO  CONTROLAR  A  
Ansiedade

O controle da ansiedade pode ser alcançado mediante algumas práticas ou ações

pessoais. Abaixo separamos algumas sugestões:

ATIVIDADE FÍSICA

EVITE PENSAMENTO 
NEGATIVOS

OUÇA MÚSICA

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Além de relaxar, esquecer sentimentos ruins

e expressar sensações agradáveis a música

ajuda no controle das emoções.

A meditação contribui para ativar partes

cerebrais responsáveis pelo sentimento de

felicidade. Quando os pensamentos

negativos invadirem a sua mente, feche os

olhos, respire fundo e deixe-se revestir de

energia positiva. Isso ajuda a diminuir a

ansiedade.

Caminhada, corrida, dança, futebol e jogos

são atividades físicas que ajudam muito na

superação dos sintomas da ansiedade.

Procure fazer algo que lhe proporcione

prazer e você goste. Os exercícios físicos

também ajudam a fortalecer sistema

cardiovascular e respiratório.

Um organismo saudável é uma das principais

formas de defesa contra a ansiedade,

tristeza, depressão e outras alterações do

humor. Nutrientes contidos nos alimentos são

necessários para a formação de

neurotransmissores. 



Psicológa Clínica atuando diretamente com

crianças, adolescentes e adultos;

Psicanálise Vincular. Formada pela PUC-RS.

Especialista em Psicoterapia de Orientação

Analítica em Infância e Adolescência –

ITIPOA. Sócia Proprietária do Espaço de

Apoio Desenvolvimento Infantil Brinca

Comigo?

Contato: mariaeduardapa@gmail.com

(55) 996198712 - CRP 07 21375

Endereço: 15 de novembro 1426 – sala 11.

CONV IDADA

Maria Eduarda
Pacheco Almeida

1 – O que é a ansiedade? Como identificar esse sentimento?
Medo constante, irritabilidade, preocupação exagerada e problemas de concentração podem ser alguns
sintomas que nos fazem pensar em ansiedade. É importante ressaltar que todos esses sintomas ditos
acima são normais que o indivíduo possa vir a sentir, em suas devidas proporções que não tragam
prejuízo ao dia a dia, nas relações, trabalho ou estudos. A ansiedade nas devidas proporções auxilia o
indivíduo em situações de perigo ou então nas questões de planejamentos futuros por exemplo, sendo
combustível dessas organizações que necessitam uma certa antecedência. Se esta difícil controlar, se os
prejuízos estão se intensificando é importante buscar um especialista que possa auxiliar.

2 – Qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade?
Dor ou aperto no peito, taquicardia, sudorese (aumento do suor), tremor nas mãos ou em outras partes
do corpo, boca seca e náusea são alguns dos sintomas mais comuns de ansiedade. Esses sintomas se
apresentando em uma intensidade muito forte, marcado por uma preocupação constante e incontrolável,
fazendo com que o individuo não consiga controlar o que está sentindo, trazendo prejuízos ao
funcionamento, é necessário que se realize uma avaliação. Dentro dos sintomas citados acima,
precisamos entender o contexto ou problema de situação que o paciente possa estar vivenciando
naquele momento de uma situação atual que tenha desencadeado um possível transtorno ou de
questões antigas que por motivos bem específicos fazem com que o paciente demore para entrar em
contato, gerando também um possível transtorno. Nesse ponto é importante lembrar que o transtorno de
ansiedade engloba inúmeros transtornos, onde o sintoma principal é a ansiedade, mas que dentro da
história e vivência de cada um, de acordo com uma avaliação bem feita, vou citar possíveis “nomes” que
temos nesse grupo de transtorno de ansiedade, são alguns deles:
- Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)
- Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)
- Fobia Social- Transtorno do Pânico
- Transtorno de estresse pós traumático (TEPT) 
- Ansiedade de separação



3 – Quais são as causas da ansiedade? Como reconhecer?
Não há um motivo específico do porque algumas pessoas desenvolvem a ansiedade numa maior
intensidade que outras. Temos causas e motivos isolados ou combinados que podem nos auxiliar a
pensar o contexto em que vive esse indivíduo e a forma com que leva sua vida e seus afazeres diários,
domésticos e profissionais. São alguns: situações estressantes geradas por expectativas, estresse,
genética, doenças físicas, abuso de substâncias, distúrbios hormonais. Conflitos emocionais de ordem
traumática ou então que causam algum tipo de confusão, dúvida ou dificuldade de lidar também são
motivos suficientes para sentir-se mais ansioso.

4 – Como lidar com a ansiedade no cotidiano?
Dependendo do nível da ansiedade conseguimos manter ela mais estável, sem atrapalhar tanto os
afazeres diários. Manter uma boa rotina, com atividades físicas frequentes, poder se proporcionar
momentos de convívio social, momentos de prazer, são bons aliados no controle da ansiedade. Se
chegarmos a um ponto em que a ansiedade nos paralisa e está causando prejuízos muito além do
tolerado, precisamos buscar auxilio psicológico ou psiquiátrico para que seja feito um eventual
diagnóstico e então seus possíveis e necessários encaminhamentos.

5- Como ajudar alguém que possa estar passando por um momento de crise?
Isso não é algo tão fácil. Infelizmente as pessoas não aceitam por vezes sentir o que sentem. Negam,
negligenciam, acham que “logo vai passar” e a situação e os sintomas acabam ficando mais críticos. Na
minha opinião a ajuda é auxiliar o outro a se dar conta que tem algo estranho com ele, algo diferente.
Que antes era assim e agora está assim, que antes fazia, lidava de um jeito e agora lida de outro, que
antes era mais amoroso, carinhoso ou atencioso e agora está totalmente o oposto ou diferente. Poder
ajudar colocando em palavras as diferenças que se observa, tentando levar a pessoa que possa estar
nesse momento de crise a se dar conta e a refletir o que possa estar colaborando para ela estar assim, o
que houve ou o que estava na expectativa que ocorresse e não ocorreu. Para que após esse momento,
se for o caso se busque os profissionais qualificados para encaminhar a situação. 

6- Se eu não tratar, se eu não buscar ajuda, o que pode ocorrer?
Infelizmente as doenças mentais ou emocionais, como vocês quiserem chamar, ainda são um tabu em
nossa sociedade e em função disso estão mais comuns e atingindo cada vez mais números da
população. Penso que perder qualidade de vida, já é perder bastante coisa, não? Penso que perder o
bem estar físico, emocional, já é perder bastante coisa, não? Penso que encontrar alguém que possa me
auxiliar nas minhas crises, nas situações que não sei lidar, já é ganhar bastante coisa, não? As
informações estão cada vez mais acessíveis para todos. As terapias estão cada vez mais eficazes e
sendo adaptadas aos diferentes conflitos que o ser humano vem mostrando ter e desenvolver ao passar
dos anos, as medicações cada vez mais sendo estudadas para diminuir o máximo possível de efeitos
colaterais. Pensando assim, chegamos a conclusão que ser, sentir-se ansioso ou desenvolver um
transtorno de ansiedade pode também ter como causa falta de cuidado, não?

7- E nas crianças, como fica a questão da ansiedade? 
É sempre importante a gente lembrar de que as crianças estão em pleno desenvolvimento, e de que
alguns sentimentos mais exacerbados em algumas fases, se contextualizados com as vivências do
cotidiano forem justificados, pode estar de acordo. Caso não se consiga justificar, ou se esse sentimento
está em uma intensidade onde para a família está difícil lidar ou está de alguma forma trazendo prejuízos
para o desenvolvimento da criança é importante ligar o alerta. Sintomas como agressividade, agitação,
não conseguir permanecer por muito tempo em uma única atividade ou único brinquedo, construir
histórias com início, meio ou fim ou então ter dificuldades para aguardar o tempo que algumas situações
levam para acontecer, gerando falta de paciência e irritabilidade pode ser algum dos sintomas.



08/03 - Dia Internacional da Mulher

09/03 - Dia da Nefrologia

14/03 - Dia Mundial do Rim (celebrado na segunda quinta-

feira do mês de março)

20/03 - Dia Mundial da Saúde Bucal

21/03 - Dia Nacional da Síndrome de Down

21/03 - Dia Mundial da Infância

21/03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial

22/03 - Dia Mundial da Água (OMS)

24/03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose

26/03 - Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia

27/03 - Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino

31/03 - Dia da Saúde e da Nutrição

CALENDÁR IO
Saúde

MARÇO  2021
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