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A gente pode se sentir ansioso por muitas coisas: o primeiro dia na escola, uma entrevista de 
emprego, um primeiro encontro. Ansiedade é aquela pontada de "e se...?" que faz você suar frio e o 
seu coração acelerar. Mas há uma diferença entre uma ansiedade saudável e um medo paralisante 
do futuro.

Se você estiver sofrendo de ansiedade, saiba que não é só você.

O que é ansiedade?

• Inquietação, agitação, nervosismo
• Hiperatividade
• Problemas para dormir
• Fadiga
• Dificuldade de concentração
• Irritabilidade
• Tensão muscular
• Dificuldade de controlar as preocupações

Para cada pessoa é de um jeito. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA alguns 
dos possíveis sintomas são:

Sintomas da ansiedade

Quando a ansiedade bate, pensar no que é preciso fazer para resolver o problema pode ser 
insuportável. Mas você não precisa escalar essa montanha sem ajuda. Você pode começar por 
aqui:

Mecanismos saudáveis para lidar com a ansiedade

• Peça ajuda.

Como lidar com a ansiedade



• Descarregue um pouco. Fazer exercícios é importante para a sua saúde física 
e mental. Se seus pensamentos estão acelerados e você está sentindo 
sobrecarga emocional, calce o tênis e saia para dar uma volta, faça uma aula 
de bike indoor ou uma sequência de ioga.

• Tente Zzzzzz... Encontre a rotina certa para conseguir dormir de 6 a 8 horas 
por noite.

• Consulte um profissional. Cuidar da saúde mental faz parte dos cuidados 
com a saúde. Um bom médico pode ajudar você a perceber melhor os 
pensamentos e situações que desencadeiam a sua ansiedade.

• Transtorno de ansiedade generalizada — Preocupação excessiva, 
desproporcionalmente maior que a ansiedade normal causada por situações 
futuras (como trabalho ou escola).

• Fobia social — Medo intenso de interações sociais, o que torna difícil sair, 
fazer amigos ou interagir com as pessoas.

• Síndrome do pânico — Ataques de pânico recorrentes que forçam a pessoa a 
alterar o comportamento para evitá-los. Ataques de pânico não são um surto 
momentâneo. São uma forte reação física à sensação de medo, como 
taquicardia, transpiração e falta de ar.

• Ansiedade de separação — Medo de se separar de alguém, geralmente por 
medo de que aconteça algo com a pessoa.

• Fobias específicas — Medo intenso de alguma coisa ou situação específica 
(por exemplo, aranhas, altura ou avião).

Cada pessoa é de um jeito, e a ansiedade também. Segundo a Associação Americana de 
Psiquiatria, os transtornos de ansiedade mais comuns são:

Tipos de ansiedade

Às vezes as pessoas sofrem de ansiedade junto com outros transtornos mentais. Muitas também 
têm depressão. Embora seja possível ter os dois transtornos, é importante lembrar que eles têm 
diferentes sintomas e causas.

Ansiedade e depressão
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A ansiedade e a síndrome do pânico são primas: parecidas, mas não iguais. É comum ter ataques 
de pânico como resposta aos transtornos de ansiedade. Também é possível ter ataques de pânico 
ocasionais sem sofrer de síndrome do pânico. Os ataques de pânico são bem assustadores. Muitas 
vezes dão a impressão de ser um ataque cardíaco. Sabe qual é a boa notícia? Eles não causam 
nenhum dano permanente ao seu corpo. Mas isso não diminui a importância. (De novo: a sensação 
é de estar tendo um ataque cardíaco.)

Ansiedade e síndrome do pânico

O estresse é uma resposta totalmente normal e esperada às situações e mudanças que acontecem 
na vida. A ansiedade também pode se manifestar como uma resposta ao estresse. É importante 
identificar quando os níveis saudáveis de estresse passam a níveis desproporcionais de ansiedade 
com certas situações ou acontecimentos.

Ansiedade e estresse

A ansiedade não é causada por uma coisa só. Mas existem alguns fatores que podem aumentar o 
risco:

Causas da ansiedade

• Genética. Pesquisas mostram que as pessoas que desenvolvem transtornos 
de ansiedade antes dos 20 anos têm familiares que sofrem com o mesmo 
problema.

• Química cerebral. A ciência demonstra que o estresse pode alterar o 
equilíbrio químico no cérebro. É claro que essa alteração química pode afetar 
o seu estado de ânimo.

• Personalidade. Alguns tipos de personalidade têm predisposição a certos 
transtornos de ansiedade.

• Acontecimentos importantes. Acontecimentos traumáticos podem mudar 
nossa vida... e alterar nosso cérebro. Às vezes, a ansiedade se manifesta 
quando enfrentamos situações importantes ou difíceis.

A ansiedade pode ser esmagadora. Mas também é altamente tratável. Alguns tratamentos comuns 
são:

Tratamento e prevenção

• Respiração profunda. Você pode se concentrar na respiração para se acalmar 
e voltar para o momento presente.

• Menos estresse. Técnicas como exercícios, meditação e atenção plena 
podem ajudar a administrar o estresse.
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• Bom sono. Manter um padrão constante de sono pode regular seu humor e 
estresse.

• Ajuda profissional. A terapia pode ajudar você a lidar com sintomas e fatores 
que desencadeiam sua ansiedade. Terapeutas e médicos também podem 
receitar medicamentos para ajudar a manter sua saúde mental.

• Tudo bem precisar de ajuda. Na verdade, pedir ajuda demonstra coragem. 
Quer saber por onde começar? Converse com seu médico para entender 
melhor como se sente e como cuidar da sua saúde mental.
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