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1. INTRODUÇÃO
Os transtornos de ansiedade apresentam
alta prevalência na população sendo os mais
comuns entre os transtornos psiquiátricos.
A ansiedade é uma reação normal do ser
humano diante de situações de medo ou
apreensão entretanto quando excede o limite
da normalidade pode resultar em grande
sofrimento e importante comprometimento
funcional para o indivíduo.

2. Conceito
Ansiedade é um termo amplo, comumente usado para
se referir a um sentimento
humano universal e adaptativo, que ocorre em resposta a situações de potenciais infortúnios, ameaças ou diversas outras
formas de estressores. Em outras palavras, ansiedade é o nome que se dá a uma das inúmeras experiências subjetivas possíveis de acontecer a um
sujeito respondendo adaptativamente aos estressores. Outras formas de resposta a estressores
são possíveis e, consequentemente, envolverão
outras vivências subjetivas como, por exemplo,
o medo. Por este motivo, reações de adaptação
a estressores das mais diversas naturezas, bem
como sentimentos e emoções relacionadas, tendem a ser agrupadas em um único capítulo e estudadas pelos mesmos especialistas.
Conforme abordado acima, tais respostas
são funcionais no sentido de que preparam o
organismo para lidar com as adversidades do
mundo. Entretanto, em algumas situações,
podem ocorrer em magnitude e duração
excessivamente grandes, a ponto de causar
prejuízo ao funcionamento global da pessoa
acometida.
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Os transtornos de ansiedade são caracterizados
por aspectos psicopatológicos particulares,
sendo o estado afetivo o principal sintoma.
Tais transtornos podem ser classificados como:
transtorno de ansiedade relacionados ao
estresse, transtorno de adaptação, transtorno
de estresse pós-traumático, transtorno de
ansiedade generalizada, transtorno de pânico,
fobias específicas, transtorno de ansiedade
social e transtorno obsessivo-compulsivo.

Exemplo

Um medo tão grande de
sair de casa que, além do
sofrimento, as atividades
laborativas e sociais são

prejudicadas ou até inexistentes. Por vezes,
o funcionamento em si não é grandemente
prejudicado, mas todo o lidar com aquelas
situações envolve sofrimento muito
importante e prolongado.
2.1 Transtornos de ansiedade relacionados
ao estresse
Em outras situações, a cronicidade e magnitude
das respostas em questão estão relacionadas ao
desenvolvimento de outras doenças, como na
conhecida relação entre doença cardiovascular
e ansiedade, apenas para citar uma. Nestes
casos, em que as respostas aos estressores
causam prejuízo, sofrimento significativo e/
ou aumento na morbimortalidade, estamos
falando de transtornos de ansiedade e de
transtornos relacionados ao estresse. São as
situações medicamente relevantes, em que as
respostas a estressores, bem como sentimentos,
emoções e comportamentos relacionados, são
o ponto central do transtorno em questão.

O quadro é caracterizado por três grupos de sintomas:
1) Reexperimentações frequentes e dolorosas do
evento, que podem ocorrer mais frequentemente na
forma de pesadelos, lembranças intrusivas, flashbacks;
2) Esquiva de assuntos, lugares, pessoas ou qualquer
outra forma de estímulo que esteja relacionado ou
lembre o evento traumático em questão. Algumas
pessoas ainda desenvolvem uma forma de esquiva de
afetos que é descrita como entorpecimento, anestesia
ou endurecimento afetivo;

Os principais transtornos deste grupo serão
abordados adiante.
Seguindo o raciocínio acima proposto, vale a pena
começar pelo grupo de problemas mais diretamente
relacionado ao estresse. O grupo pode incluir desde
uma moderada reação de adaptação a estressores
mais leves até quadros crônicos e incapacitantes
causados por traumas graves.
2.2. Reação de adaptação ou transtorno de
adaptação
É o sofrimento e prejuízo causados por eventos
vitais estressores que não envolvam grave
risco à integridade física, como, por exemplo,
uma separação conjugal ou perda de emprego.
A depender do tipo de evolução, algumas
pessoas em luto podem se enquadrar nessa
categoria. O quadro costuma envolver humor
depressivo e/ou ansiedade/medo, alterações
do sono e insegurança, sem preencher, no
entanto, critérios para transtorno depressivo
ou outro transtorno de ansiedade.
2.3. Transtorno de Estresse Pós-Traumático
(TEPT)
Quando o evento estressor envolve grave
risco à integridade física do sujeito ou de
terceiros e é vivido com extremo medo ou
impotência, como sequestros ou acidentes
automobilísticos, caracteriza-se um evento
traumático. Cerca de 15% a 25% das pessoas
que passam por uma experiência traumática
desenvolvem uma condição chamada de
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

3) Estado de hiperexcitabilidade persistente, que
nada mais é do que um indivíduo preparado
constantemente para lidar com ameaças. O sujeito
permanece assustado, insone, irritável, distraído,
ansioso e com hiperatividade autonômica.

Para o diagnóstico de TEPT, é preciso que esses
sintomas permaneçam por pelo menos um
mês em intensidade que cause prejuízo e/ou
sofrimento significativos para o acometido.
Esses sintomas são muito mais frequentes
do que os 15%-25% descritos acima, se
considerarmos menos de um mês de duração,
condição chamada de transtorno de estresse
agudo. Essa condição, que tem basicamente os
mesmos sintomas da TEPT, mas com duração
inferior a um mês (e superior a dois dias), tende
a desaparecer espontaneamente na grande
maioria das pessoas. O uso de benzodiazepínicos
é contraindicado e não deve ser prescrito.
2.4. Transtorno de Ansiedade Generalizada
(TAG)
O TAG, por sua vez, é caracterizado por sintomas
de ansiedade e preocupação excessivas e
incontroláveis com problemas cotidianos
como, por exemplo, trabalho, finanças e saúde.
O curso é crônico e flutuante, com remissões
espontâneas praticamente inexistentes.
Tal ansiedade e preocupações excessivas
causam problemas como insônia e/ou sono
pouco reparador, cansaço e sonolência
diurnos, hiperatividade autonômica moderada,
irritabilidade, falta de concentração, tensão
e dores musculares, cefaleias e sintomas
somáticos como, por exemplo, gastrointestinais
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ário

e geniturinários. Os sintomas flutuam ao longo da Cerca de 75% das pessoas que sofrem de
vida, com fases mais graves e outras menos, porém transtorno do pânico desenvolvem uma
os sintomas são estáveis no dia a dia da pessoa segunda condição conhecida como agorafobia.
acometida. Diz-se que existe um tônus ansioso
Agorafobia: é o medo acenGloss
ou uma ansiedade de base aumentada. Como
tuado e a ação de evitar siexposto abaixo, essa é uma das características
tuações em que o sujeito
que o diferencia do transtorno do pânico.
possa se sentir desprotegido
ou desamparado.
2.5. Transtorno do pânico e Agorafobia
Seguindo o raciocínio iniciado no parágrafo
acima, o transtorno do pânico tem como
característica central a ocorrência de episódios
de intensa ansiedade e medo chamados de
crises ou ataques de pânico. São caracterizados
por episódios de início abrupto (pico em
menos de 10 minutos), com duração média
de 40 minutos, envolvendo vivência subjetiva
de medo importante de estar morrendo,
enlouquecendo ou tendo um infarto, bem como
despersonalização/desrealização,
sintomas
somáticos importantes como taquicardia,
dispneia, tremores, sudorese, palidez, tremores,
tontura etc. Essa reação nada mais é que uma
resposta do organismo ao risco eminente,
comumente chamada de “luta ou fuga”.

A condição de Agorafobia costuma incluir
transportes públicos, pontes, elevadores, túneis
ou locais muito cheios. Via de regra, essas
situações são mais aversivas se o paciente não
estiver acompanhado por alguém familiar e
que o faça sentir-se protegido. Apesar de rara, a
Agorafobia pode ocorrer sem comorbidade com
transtorno do pânico e deve ser diferenciada
das fobias específicas, descritas adiante.

ário

2.7. Fobias específicas
Neste caso, estímulos específicos são temidos
de forma importante. O sujeito se esquiva
o máximo que pode do objeto ou situação
temida e a possibilidade de exposição futura
ao estímulo que causa a fobia costuma gerar
ansiedade antecipatória.
2.6. Transtorno de pânico: Ocorrência de epi- Uma vez exposto ao estímulo temido, grande
sódios intensos de ansiedade e medo cha- sofrimento se impõe, principalmente se o
mados de crises ou ataques de pânico.
sujeito tiver a sensação de falta de controle ou a
O transtorno do pânico, por sua vez, se estabelece impossibilidade de fuga da situação, um ataque
quando repetidas crises de pânico ocorrem de de pânico pode ocorrer. Neste caso, não temos
forma espontânea, ou seja, nenhuma situação transtorno do pânico, mas uma crise de pânico.
real ou imaginária explica a ocorrência da crise.
As fobias específicas mais
Gloss
Mesmo que algumas ocorram em situações de
comuns são as de altura,
maior estresse e exposição a lembranças de
animais, avião, elevador,
crises anteriores, outras devem ser espontâneas.
dirigir, sangue e injeção.
Além disso, é necessário que exista muita
Outros quadros mais raros e inusitados
apreensão, ansiedade e preocupação intercrises
também podem ocorrer, entre eles medo
quanto ao seu significado e implicação.
de hospital, médico, deglutir, tempestade,
locais fechados, vomitar, entre outros.
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Ainda é importante diferenciar as fobias
específicas da Agorafobia (ver transtorno
do pânico acima). Nesse caso, apesar de as
situações temidas poderem envolver estímulos
frequentemente vistos nas fobias específicas,
como elevadores e aviões, por exemplo, o medo
não é especificamente daquele objeto, mas sim
de situações em que se sinta desamparado
e desprotegido. Vale ainda separar as fobias
específicas das fobias sociais, como, por
exemplo, o frequente medo de falar em público.
2.8. Fobia social (ou Transtorno de 		
ansiedade social)
Se a ansiedade e o medo são respostas a situações
ameaçadoras, pode-se dizer genericamente
que, no caso da fobia social ou do transtorno
de ansiedade social, a situação ameaçadora é a
exposição social. Situações em que o sujeito esteja
ou acredite estar sendo avaliado socialmente,
principalmente por desconhecidos ou pessoas
que ele acredita que o avaliam negativamente,
são extremamente aversivas para quem sofre
deste problema. Isso leva o paciente a evitar
situações sociais ou sofrer demasiadamente e/
ou não conseguir ter desempenho satisfatório
quando exposto a tais condições.
Os casos podem variar desde pacientes que
temem e evitam situações sociais específicas,
como falar em público, até casos mais em que
qualquer tipo de situação social é evitada e
temida. O primeiro caso é chamado de fobia
social específica ou circunscrita, sendo a
mais comum o medo de falar em público. A
segunda situação é denominada fobia social
generalizada. Obviamente, a segunda tende a
ser mais grave e limitante para o indivíduo.
Nestes casos, são frequentes os medos de
falar em público, paquerar, conversar com
pessoas desconhecidas, comer em público,

escrever com outras pessoas observando,
usar banheiros públicos e, em casos mais
graves, simplesmente estar em locais públicos
podem gerar desconforto importante e até
a desconfiança de que as pessoas nas ruas
possam estar observando ou ridicularizando o
paciente. Nesses casos, quadros psicóticos são
diagnósticos diferenciais importantes.
2.9. Transtorno Obsessivo-Compulsivo
(TOC)
Por fim, será descrito o Transtorno ObsessivoCompulsivo (TOC). Antes, vale mencionar
que existe uma tendência mais recente de
se tratar esse transtorno separadamente dos
transtornos de ansiedade. Possivelmente,
ele já será separado na próxima classificação
americana de transtornos psiquiátricos, o
DSM-V.
Essa tendência se dá, entre
outros motivos, pela demonstração de uma
importante relação desse transtorno com
outras condições médicas. Segundo os autores
que defendem essa separação, a compreensão
destas entidades como um espectro favoreceria
a evolução científica e a intervenção terapêutica
sobre elas. Fora do proposito deste material,
vale citar, apenas a título de ilustração, que
fenômenos como a síndrome de Tourette e de
tiques entrariam nesse espectro. Entretanto,
o Transtorno Obsessivo-Compulsivo guarda
relações claras com os transtornos de ansiedade,
conforme descrito adiante.
O TOC é caracterizado por dois grupos de
sintomas:
Obsessões
São pensamentos intrusivos, repetitivos, que ocorrem
em alta frequência e causam sofrimento não apenas
por seu caráter intrusivo, mas porque seu conteúdo
frequentemente é aversivo ou sinaliza a possibilidade
de ocorrência de algum tipo de evento aversivo.
As mais frequentes são: contaminação com percepção
somática, com simetria e a dúvida patológica.
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Compulsões
São comportamentos públicos ou privados repetitivos, extremamente difíceis de serem controlados e
que aliviam a ansiedade causada pelas obsessões.
As mais comuns são as de limpeza, checagem e organização/arrumação. Existe um tipo específico de compulsão chamado de colecionismo, na qual o sujeito
tem uma dificuldade muito grande de se desfazer de
qualquer coisa, acumulando grande quantidade de
matéria inútil e prejudicando a vida da pessoa.

Tradicionalmente,
descreve-se
que
as
compulsões aliviam a ansiedade e o sofrimento
causados pelos comportamentos obsessivos. A
título de ilustração, é comum que pacientes com
TOC de contaminação tenham pensamentos
obsessivos
que
foram
contaminados,
disparados, por exemplo, ao encostarem em
alguma superfície que acreditam estar suja.
A partir desse momento, estes pensamentos,
de que foram contaminados pela superfície,

passam a invadir sua cabeça e muita ansiedade
e medo começam a se instalar. Eventualmente,
comportamentos de limpeza começam a
ocorrer, como se fossem a única forma de “salválo” daquela grave contaminação, causando
alívio temporário do sofrimento por um
lado, reforçando a necessidade de executar a
compulsão por outro. Até que o ciclo recomeça.
Raciocínio semelhante ocorre com os casos de
TOC que envolvem compulsões e obsessões
com outros conteúdos.

?

Apesar de esse TOC com
obsessões e compulsões ser o
mais comum, representando
cerca de 91% dos casos,

existem os casos de TOC apenas com
obsessões e, mais raramente ainda, casos em
que só se observam as compulsões.

3. Tratamento
O tratamento para os transtornos baseia-se em mais graves e específicos, outras intervenções
um tripé:
como a estimulação elétrica transcraniana pode
ser indicada. Via de regra, dois grandes grupos
de fármacos são os mais usados para o tratamenTratamento
to dos quadros de ansiedade: os benzodiazepínimedicamentoso
cos e as drogas, especialmente antidepressivas,
com elevado potencial serotonérgico.
Tratamentos
Os antidepressivos de ação serotonérgica são,
psicossociais
de longe, a intervenção farmacológica mais importante nos transtornos de ansiedade. Essas
drogas demoram para começar a fazer efeito tePsicoeducação
rapêutico significativo, cerca de 15 a 21 dias, podendo, inclusive, existir algum grau de piora da
ansiedade nos primeiros dias e até semanas de
Os fármacos mais usados para o tratamento dos tratamento. Devido à sua eficácia, segurança e
quadros de ansiedade são: os benzodiazepínicos tolerabilidade, os antidepressivos de escolha são
e as drogas, especialmente antidepressivas, com os Inibidores Seletivos de Recaptura da Serotoelevado potencial serotonérgico.
nina (ISRSs): fluoxetina, fluvoxamina , sertralina,
Além do tratamento farmacológico, em casos paroxetina, citalopram e escitalopram.
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Via de regra, inicia-se o tratamento com a menor dose preconizada, aguarda-se pelo menos
um mês e, se não houver melhora suficiente
(que será definida adiante), aumenta-se a dose
da medicação, aguardando-se mais um mês e
assim por diante. Deve-se destacar que o paciente com transtorno do pânico costuma ser
hipersensível aos ISRSs, de forma que preconiza-se iniciar com doses mais baixas. Vale ainda
destacar que no TOC e no TEPT é comum que a
melhora demore muito para ser perceptível, até
12 semanas ou mais.
Sendo assim, nesses dois transtornos pode ser
prudente esperar mais do que um mês, conforme descrito acima, especialmente quando
o paciente já estiver
usando doses altas
de antidepressivos.
Resta saber quando
a melhora foi suficiente, ou seja, qual
o objetivo terapêutico.
3.1. Objetivos terapêuticos
Os objetivos terapêuticos nos transtornos
de ansiedade são motivo de discussão entre
os especialistas e são diferentes para cada
transtorno. No TAG, no TEPT e na fobia social,
o objetivo mais amplamente aceito é uma
melhora maior que 75% nas escalas de avaliação
de gravidade ou julgar estar “muito melhor”
segundo a escala de impressões clínicas globais
(CGI).
Reflita

Vale lembrar que, sendo
critério central para definir
o “transtorno”, um dos
principais
objetivos
do

tratamento é reduzir ou eliminar prejuízos
funcionais e sofrimento.

O principal argumento para não ser necessária
a eliminação completa dos sintomas nos
quadros de ansiedade, como seria o caso se
estivéssemos falando de depressão, é o fato de
a ansiedade ser adaptativa.
De fato, estudos sugerem que pontuações muito
baixas nas escalas de avaliação de ansiedade
estão relacionadas a prejuízos no desempenho
cognitivo e a um aumento de morbimortalidade,
assim como ocorre quando as pontuações são
muito altas. Essa relação é diferente quando
avaliadas pontuações nas escalas de avaliação
de sintomatologia depressiva: quanto menores
os escores, menores as chances de recaída,
melhor o desempenho cognitivo e menor
a morbimortalidade associada, justificando
objetivos terapêuticos diferentes.
No pânico e no TOC, o raciocínio é semelhante ao
dos outros transtornos de ansiedade, entretanto,
algumas peculiaridades devem ser destacadas.
No pânico, além da avaliação subjetiva de estar
“muito melhor”, é recomendada a eliminação
das crises. No TOC, as peculiaridades são os fatos
de que grandes melhoras, apesar de desejadas,
são mais a exceção do que a regra. Além disso, é
conhecida a necessidade de doses altas, muitas
vezes até mais altas do que as preconizadas,
para uma melhora muitas vezes pequena desse
transtorno.

!

Outro ponto importante
no manejo terapêutico é a
duração do tratamento.

Uma vez atingidos os objetivos terapêuticos
descritos acima, não se deve retirar
imediatamente a droga e nem diminuí-la. O
ideal é manter o mesmo esquema terapêutico
por pelo menos mais um ano e, não havendo
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recaídas nesse período, iniciar-se uma retirada
lenta e gradual do tratamento. Novamente
exceção deve ser aberta para os pacientes com
TOC que costumam recair quando o tratamento
é retirado completamente. Nesses casos,
preconiza-se encontrar uma dose menor com
manutenção muito mais prolongada que nos
outros transtornos de ansiedade. Em todos os
transtornos, caso o paciente recaia após passar
adequadamente pelos protocolos descritos,
novos tratamentos com períodos de manutenção
muito mais longos serão necessários.
Além dos ISRSs, outros antidepressivos
de
ação
serotonérgica
se
mostram
eficazes no tratamento dos transtornos de
ansiedade. Os antidepressivos tricíclicos,
especialmente a clomipramina, e os inibidores
da monoaminoxidase (IMAOs), como a
tranilcipromina, têm eficácia bem estabelecida
nos transtornos de ansiedade. Atualmente,
os antidepressivos de ação dual (serotonina
e noradrenalina) vêm ganhando espaço no
tratamento dos transtornos de ansiedade. A
venlafaxina, como o principal representante
dessa classe, é uma droga inibidora da
recaptura de serotonina e noradrenalina que
se mostra extremamente eficaz, especialmente
no tratamento dos transtornos de ansiedade
generalizada, transtorno de estresse póstraumático e fobia social. Outros antidepressivos
serotonérgicos, como a mirtazapina, são menos
estudados, mas podem ser muito úteis em
casos mais particulares. Via de regra, a eficácia
terapêutica de todos os antidepressivos acima
apresentados é comparável. Vale citar que,
apesar de não ser um consenso, é proposto
por alguns estudos e especialistas que a
clomipramina seria a droga mais eficaz no
tratamento do TOC, e os IMAOs, no tratamento
das fobias sociais
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De qualquer forma, é exatamente pelo fato
de a eficácia entre e dentre as classes de
antidepressivos de ação serotonérgica ser
equivalente que os principais critérios na
escolha de um antidepressivo são sua segurança
e tolerabilidade. Os ISRSs são, de modo geral,
os antidepressivos mais seguros e com menos
efeitos colaterais dentre os mais eficazes para
os transtornos de ansiedade. Por isso, são a
primeira escolha em seu tratamento. O mesmo
raciocínio deve ser seguido para individualizar
a escolha do antidepressivo.
Apenas a título de ilustração,
para pessoas com insônia,
os antidepressivos com ação
sedativa serão preferidos e
usados antes de dormir. Medicações com
efeitos constipantes podem ser usadas em
pessoas com síndrome do cólon irritável com
muita diarreia, por exemplo. Cada droga tem
seu efeito colateral e, dentro do possível,
tenta-se adaptá-lo a favor do paciente. Apesar
de não ser conveniente detalhar cada um
deles nessa ocasião, é importante lembrar
o cuidado que deve ser tomado com o uso
de IMAOs, uma vez que a inibição da enzima
em questão pode causar interação séria
com substâncias contidas em medicações e
alimentos comuns, como queijos e vinhos. As
consequências podem ser desastrosas e até
fatais, tornando as orientações dietéticas e a
educação medicamentosa fundamentais, e
sua monitoração deve ocorrer com rigor.
Os benzodiazepínicos são a segunda classe de
fármacos com maior importância no tratamento
dos transtornos de ansiedade. Estes, por outro
lado, são ansiolíticos com início de ação rápido.
Normalmente o paciente percebe uma melhora
em menos de 30 minutos, podendo chegar

a menos de 15 minutos em algumas drogas
lipossolúveis, como o diazepam. Entretanto,
drogas benzodiazepínicas causam importantes
efeitos colaterais, como sedação, amnésia
anterógrada e, principalmente, dependência
e tolerância. Isso significa que, em algum
tempo, a droga na dose inicial começa a
perder eficácia.
Como um todo, essas características fazem dos
benzodiazepínicos ótimas drogas para alívio
imediato de quadros de ansiedade, mas não
tão adequadas para o tratamento prolongado
exigido nos transtornos de ansiedade.
Sendo assim, o tratamento farmacológico
dos transtornos de ansiedade se baseia, de
forma geral, num tratamento prolongado
com antidepressivos serotonérgicos. Em
alguns casos, o uso pontual e temporário de
benzodiazepínicos pode ser feito quando
existir exacerbação aguda dos sintomas e,
eventualmente, no início do tratamento com
antidepressivos, fase em que eles ainda não
fizeram efeito ou até levaram à piora inicial
da ansiedade.
O leitor atento talvez já tenha percebido que o
tratamento farmacológico com antidepressivos
foi citado em detalhes apenas para os quadros
de TAG, TOC, TEPT, fobia social e transtorno do
pânico. De fato, parece que fobias específicas e
Agorafobia ou outros transtornos de ansiedade
não respondem ou respondem de forma
insatisfatória aos antidepressivos. Nesses
casos, as terapias psicológicas, especialmente
as terapias comportamentais e cognitivas,
são o tratamento de escolha. Tais terapias
psicológicas serão abordadas com maiores
detalhes adiante.
Neste momento, é importante destacar que
benzodiazepínicos aliviam o medo que a pessoa
sente quando em contato próximo ou potencial

com o objeto temido. Seja na agorafobia, seja
na fobia específica.

Reflita

Por exemplo, um paciente
com fobia de voar de
avião pode tolerar melhor
o voo sob o efeito de um

benzodiazepínico. Entretanto, essa não deve
ser a primeira opção do clínico. O mesmo
deve estimular o paciente fóbico a fazer
psicoterapia com o objetivo de eliminar a
fobia, em vez de medicá-lo toda vez que
precisar enfrentar seu medo.

Atualmente, a maioria dos especialistas
encara, do ponto de vista terapêutico, a fobia
social específica e circunscrita a uma única
situação social da mesma forma que faz com
as fobias específicas e com a agorafobia.
Ou seja, não faz uso de antidepressivos e
programa intervenções psicoterápicas visando
exposição e dessensibilização da situação
temida usando, como último recurso, drogas
como os benzodiazepínicos em situações
pontuais. No caso da fobia social, circunscrita
ou generalizada, uma intervenção pontual
adicional é o uso de betabloqueadores antes
da exposição a uma situação social importante.
O bloqueio de algumas das reações fisiológicas,
como tremores e taquicardia, pode fazer a
pessoa sentir-se menos exposta e, portanto,
mais segura. O mais comum é a administração
de propranalol de 30 a 40 minutos antes da
exposição.
Finalmente, as terapias psicológicas ou
psicoterapias são ferramentas importantes na
condução dos transtornos de ansiedade:

15

Clínica da Atenção Psicossocial

Terapias
comportamentais e
cognitivas

Têm sido consideradas e
testadas amplamente no
tratamento dos quadros de
ansiedade

As evidências científicas
vêm confirmando sua
eficácia

As terapias são embasadas nas ideias de
alterações em processos cognitivos e nos
princípios dos condicionamentos pavloviano e
operante. Parte importante das intervenções,
principalmente no caso das fobias, se baseia
nas evidências de que a exposição prolongada
aos estímulos temidos causa habituação
(e/ou extinção), de forma que o medo
diminui consideravelmente, podendo, não
raro, desaparecer. Na prática, a exposição é
programada e ocorre primeiro aos estímulos
menos temidos, passando a um estímulo um

pouco mais aversivo apenas quando o primeiro
é (quase) completamente “superado”.
Esse raciocínio, envolvido em processos técnicos
denominados exposição e dessensibilização
sistemática, são considerados tratamentos de
escolha para os quadros de fobia específica,
fobia social circunscrita e agorafobia.
Procedimentos como esses vêm ainda se
mostrando altamente eficazes no tratamento
do transtorno de estresse pós-traumático, do
pânico, obsessivo-compulsivo e até em alguns
aspectos específicos da ansiedade generalizada.
Entretanto, como nesta última os estímulos são
muitos e mutáveis, outras técnicas têm sido
mais empregadas.
É importante ressaltar neste momento que
existem muitas teorias diferentes sobre a
psicologia dos problemas psiquiátricos e,
consequentemente, formas diferentes de
intervir sobre eles.
A proposta deste material é
informar que as terapias de
orientação comportamental e
cognitiva são as que apresentam maior embasamento empírico de eficácia
segundo a visão médica tradicional. Isso não
significa que uma forma de psicoterapia seja
superior à outra. O tema é complexo e merece
maior atenção em outra ocasião.

4. Considerações Finais
Essa é a descrição, em linhas gerais, dos
principais transtornos de ansiedade. Deve ser
lembrado, entretanto, que a ansiedade em si é
um sentimento que pode ocorrer em inúmeros
quadros psiquiátricos e não psiquiátricos, sem
contar as vivências normais da vida. Não é

para uma cirurgia ou um jovem em véspera
de provas sentir ansiedade. Adicionalmente,
a ansiedade pode ser literalmente sintoma de
um quadro orgânico, como, entre outros, o
feocromocitoma, o hipertireoidismo ou o baixo
fluxo cerebral secundário, por exemplo, a uma
raro um esquizofrênico, um sujeito internado arritmia cardíaca.
16

Pode, ainda, ser um evento adverso de uma
medicação, como os corticosteróides, ou até
da retirada/abstinência de uma medicação ou
droga, como os benzodiazepínicos.

Além disso, em todos os quadros acima descritos
é frequente comorbidade, principalmente com
depressão, abuso e dependência de álcool e
um segundo transtorno de ansiedade.
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