
Oi voltamos... dando continuidade aos temas sobre Saúde Mental no Espaço 

PsicoRett, no mês de fevereiro vamos tratar do tema: 

 

Ansiedade normal e patológica: quando é necessário buscar ajuda? 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é considerado o 

país mais ansioso do mundo, sendo que 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da 

população) convivem com o transtorno (Revista Isto É, 2019). Fatores como 

pobreza e desemprego, bem como o estilo de vida das pessoas influenciam 

aumentando cada vez mais esse índice, principalmente nesse período de 

pandemia em função das incertezas do momento. 

Na minha experiência profissional, percebo que muitas pessoas sofrem 

durantes meses e anos por ansiedade grave sem buscarem tratamentos por 

desconhecimento do problema. Também é muito comum uma superestimação 

de sinais leves de ansiedade e que são absolutamente normais dada uma 

determinada situação que se está vivenciando. Mas como saber quando a 

ansiedade é considerada uma reação normal e quando requer uma atenção 

maior e tratamentos com profissionais especializados?  

Sentir ansiedade é normal quando se trata de algo passageiro que 

desaparece tão logo o motivo que o gerou tenha acabado como por exemplo, 

prestar um exame para tirar a carteira de motorista, iniciar em um novo emprego, 

viajar.  Notem que a ansiedade também pode estar associada a situações 

positivas e prazerosas. Nesses casos, ela tem uma função de planejamento e é 

bastante útil, uma vez que prepara a pessoa para uma situação nova, 

desconhecida, o que poderá tornar o seu desempenho ainda melhor. 

Na ansiedade patológica, o nível de tensão é desproporcional ou exagerado 

em relação à causa. Os mais comuns são os Transtornos de Ansiedade 

Generalizada (TAG) e a Síndrome de Pânico. Ambos são caracterizados por 

sensações frequentes de medo, principalmente de sair de casa e de ficar sozinho, 

inquietação e sensação de falta de controle. Na TAG, sintomas persistentes e 

duradouros de taquicardia, sudorese, falta de ar, tontura, irritabilidade, 

alterações de sono e transtornos alimentares são muito frequentes. Nas crises de 

pânico, esses mesmos sintomas estão presentes, surgem repentinamente e 



duram cerca de 20 a 30 minutos. Embora tenham uma duração menor, os 

sintomas são mais intensos e de difícil manejo.  Durante as crises, as pessoas 

relatam uma sensação eminente de morte, o que faz com que procurem serviços 

de saúde de urgência por acreditarem ser portadoras de cardiopatias. Na 

avaliação, não se encontram resultados diagnósticos de doenças físicas e 

geralmente, são medicadas com calmantes e liberadas.  Infelizmente, a maioria 

não recebe orientações sobre a necessidade de se buscar tratamentos 

adequados, sejam através de acompanhamento psicólogo, psiquiátrico ou ambos 

de forma concomitante e continuada. 

Os transtornos de ansiedade graves não tratados podem se configurar à 

longo prazo em fatores incapacitantes e crônicos, trazendo muitos prejuízos para 

a capacidade produtiva e por consequência, na qualidade de vida das pessoas.  

Pensando no cuidado às famílias de pessoas com deficiência, 

principalmente  “pais e/ou responsáveis”, é importante ressaltar que estes estão 

mais expostos à alguns fatores potencialmente desencadeadores de ansiedade e 

de estresse, como por exemplo a falta de controle sobre algumas variáveis 

clínicas características da doença, além de uma rotina de sobrecargas pela 

necessidade de conciliar vários outros papéis às exigências da condição do filho 

deficiente.  No entanto, estes pais podem não ter consciência dos seus limites, 

levando-os a uma exaustão emocional. Nesses casos, sugere-se buscar a 

avaliação de um profissional especialista que poderá ajudá-los a dimensionarem 

a gravidade dos sintomas e o tratamento mais adequado. 

Para finalizar, considerando que a prevenção ainda é o melhor remédio e 

que ansiedade costuma ser excesso de futuro nas nossas vidas (principalmente 

expectativas), que tal buscarmos uma maior conexão com os nossos momentos 

presentes? Temos deixado de apreciar o aqui e agora quando estamos “pré-

ocupados” com possibilidades que nem sabemos se de fato irão acontecer! 

Algumas dicas que podem tornar a nossa vida um pouco mais leve: 

1. Fazer pausas na rotina com exercícios simples de respiração profunda 

(inspiração e expiração) por 1 ou 2 minutos, prestando atenção na 

respiração e nas sensações corporais de relaxamento. A respiração é um 

calmante natural. 

2. Introduzir atividades prazerosas (hobbies) que favorecem tirar o foco do 

pensamento das preocupações. 



3. Manter contatos sociais para compartilhar não só as suas angústias, mas 

também as experiências positivas, de preferência via online pela questão 

da pandemia 

4. Procure ter uma alimentação saudável e uma boa rotina de sono 

5. Realizar alguma atividade física, conforme sua disponibilidade de tempo. 

Exercícios ajudam a manter o bom humor, pois estimulam a liberação de 

substâncias que geram sensação de bem-estar. 

6. Exercitar o pensamento positivo frente às situações imprevistas e 

difíceis, mantendo uma perspectiva de esperança! 

 

 

Até o próximo mês quando voltaremos ao Espaço PsicoRett para mais 

um tema sobre Saúde Mental. Enviem sugestões! 
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