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Resumo
Introdução: O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é a quinta demanda mais
prevalente nas consultas realizadas na Unidade Básica de Saúde Jardim Marabá, muni-
cípio de Londrina, Paraná. É bastante significativa a quantidade de pessoas que fazem
uso de psicofármacos e, nesse sentido, a presente intervenção irá prestar-se a identificar
os fatores de risco e principais sintomas da ansiedade generalizada que estão atuando
negativamente na situação de saúde da comunidade, especificamente na população com
mais de 20 anos de idade. Objetivo: Promover ações sobre o Transtorno de Ansiedade Ge-
neralizada com usuários de 20 anos ou mais da Unidade Básica de Saúde Jardim Marabá,
município de Londrina, Paraná. Metodologia: Realizou-se identificação de 87 pessoas com
diagnóstico de Transtornos de Ansiedade de ambos sexos, que faziam uso de medicamentos
para controle de sintomas ansiosos e que estavam cadastrados no Sistema de Informação
de Atenção Básica e no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento da Ansiedade.
Foram identificados, posteriormente, os fatores de risco de cada paciente e organizados
grupos terapêuticos coordenados por profissionais da psicologia. Os atendimentos psicoló-
gicos individuais também foram ofertados, bem como consultas médicas mensais. Foram
organizadas pela equipe multiprofissional ações de promoção de saúde na comunidade so-
bre ansiedade, educativas e de informação em forma de Rodas de Conversas e Palestras.
Por fim, foram elaborados materiais para serem entregues na comunidade a respeito dos
sintomas do TAG e onde procurar auxílio profissional para as questões de saúde mental.
Resultados esperados: Espera-se, com esta intervenção, identificar os fatores de risco e
principais sintomas da doença para melhorar o estado biológico, psicológico e social de
toda a população do município. Com este projeto, tem-se a possibilidade de diminuir a
incidência e, posteriormente, a prevalência da doença no local.

Palavras-chave: Ansiedade, Atenção Primária à Saúde, Promoção da Saúde, Transtor-
nos de Ansiedade
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1 Introdução

Londrina é um município localizado ao norte do estado do Paraná, a 369 km de
Curitiba, com divisas ao Norte com Bela Vista, ao sul com Tamanara, ao Leste com
Ibipora e ao Oeste com Cambe. Sua área totaliza 1,651 km2 e tem altitude de 610 metros
acima do nível do mar (WIKIPEDIA, 2010).

O povoamento de Londrina iniciou em meados da década de 50, por imigrantes e
colonizadores descendentes de alemães e italianos, provenientes do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, atraídos pela fertilidade do solo paranaense. O local foi sendo ocupado
de forma gradativa e com o trabalho daqueles que chegavam. As serras e as terras foram
desbravadas e, aos poucos, se desenvolveu e até hoje este processo continua. A popula-
ção atual, segundo censo 2010, é de aproximadamente 485,822 habitantes (WIKIPEDIA,
2010).

Para conhecer melhor o município, é interessante apresentar os grupos sociais organi-
zados no mesmo: Associações de Bairros; Pastoral; Grupos Informais; Serviços Públicos
da Comunidade: Assistencia Social, Educação, Saúde.

A Assistência Social pode ser entendida como um setor dentro do organograma do
município de Londrina e é denominado de Departamento Municipal de Assistência Social.
Este Departamento é composto pelo órgão gestor e pelo CRAS, os quais são interligados,
mas possuem funções diferentes. Atualmente fazem parte do quadro de técnicos: 01 as-
sistente social, 01 coordenador e 02 técnicos de nível médio, que possuem uma divisão de
trabalhos e serviços a serem executados, alguns individualizados, outros de forma coletiva
e algumas ações envolvendo uma estrutura de complementaridade entre Assistência Social
com outras políticas públicas.

Alguns trabalhos são desenvolvidos pelos técnicos: reunião com beneficiários do Bolsa
Família; reunião com CMAS; atividades na campanha da Semana da Mulher; projeto com
gestantes (”Projeto Nascer com Amor”); cadastramento (Programa Leite das Crianças,
Cadastro Único); atividades com grupo de adolescentes; atividades com grupo de idosos
de convivência e fortalecimento de vínculos; atividades com as crianças e adolescentes no
Projeto Social Esperança; reunião com os comitês do Programa Família Paranaense; cam-
panha de Combate a exploração sexual de crianças e adolescentes e do trabalho infantil;
realização do dia da Cidadania; atividades em comemoração e homenagem ao dia dos
pais; trabalho em grupo formado com crianças com defasagem escolar, visando resgatar
os vínculos familiares e comunitários; atividades de confraternização e comemoração do
dia das crianças; atividades e comemoração do dia do idoso; palestra para os beneficiários
do Bolsa Família; assessoria ao Conselho Tutelar.

No que diz respeito ao espaço físico disponível, o Departamento de Assistência Social
conta com uma sala de atendimento do órgão gestor e uma ampla estrutura da antiga
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escola municipal onde funciona o CRAS e as oficinas são realizadas, contendo sala de
reuniões, salas para os técnicos da equipe de referência, cozinha, banheiros, refeitório e
uma ampla área externa.

Em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social, este foi constituído a partir da
Lei Municipal n° 690 de 09 de novembro de 2011, tratado como uma unidade orçamen-
tária e com registro de CNPJ, e um instrumento fundamental de gestão dos recursos da
Assistência Social.

O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e é responsável pela organização e ofertas de serviços de Proteção Social
Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social, além de ter como principal serviço
ofertado o de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF). Este é um trabalho de
caráter continuado com o objetivo de fortalecer os vínculos das famílias, prevenindo a
ruptura e má qualidade de vida.

No que diz respeito à educação, atualmente Londrina dispõe de 35 escolas, sendo entre
estas 5 de educação especial, 20 do ensino fundamental e 10 do ensino médio. A educação
no município oferece atendimento de qualidade, com boas estruturas profissionais qualifi-
cados. Entretanto, não faz o atendimento para crianças de até 04 anos de idade, uma vez
que não dispõe de local adequado, porém uma creche já está sendo providenciada.

Na área da saúde, o município conta com 23 estabelecimentos, 17 Unidades de Saúde
na cidade de Londrina propriamente dita e 6 no interior. Conta com duas equipes de PSF
(Programa Saúde da Família), que são denominadas de equipe 1 e equipe 2. A equipe 1 é
composta por 1 médico, 1 enfermeira, 1 técnico de enfermagem e 9 agentes comunitárias
de saúde. Já a equipe 2 é formada por 1 médico, 1 enfermeira, 1 técnico de enfermagem
e 6 agentes comunitárias de saúde.

São realizados trabalhos nas comunidades do interior do município e perímetro urbano
para o fortalecimento da Atenção Básica em Saúde, como visitas domiciliares, principal-
mente em casas onde há idosos, acamados e pessoas com dificuldades de locomoção que as
impossibilitam de ir até a UBS. É interessante ressaltar que Londrina realiza anualmente
diversas campanhas voltadas à saúde do idoso, as gestantes, lactantes e especificamente
as crianças e adolescentes, sempre buscando a saúde preventiva da população.

Com relação à educação, Londrina dispõe de 35 escolas, 20 do ensino fundamental, 10
do ensino médio e 5 escolas de educação especial. Há muitas igrejas nas comunidades do
interior e no perímetro urbano: evangélica luterana; adventista; pentecostal; Assembleia
de Deus; quadrangular; Universal do Reino de Deus; Deus de Amor; Testemunhas de
Jeová; Católica Matriz e 17 igrejas católicas no interior.

Londrina é uma cidade muito limpa, existe recolhimento do lixo de forma contínua,
limpeza das ruas e adequada disposição de resíduos sólidos e líquidos. As condições de
moradia são regulares e a maioria das casas são de alvenaria, porém o município tem
famílias em situação de extrema pobreza apesar de serem casos bem identificados aos
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quais é oferecido apoio por meio de programas sociais.
Pode-se dizer que é um município grande em fase de desenvolvimento, possuindo áreas

de risco ambiental e uma realidade socioeconômica que retrata várias faces das questões
sociais existentes no Brasil, como a falta de emprego, pessoas em condições vulneráveis de
vida, casos de alcoolismo, dependentes químicos, pessoas com depressão, casos de violência
contra a mulher, entre outras.

Existem casos de famílias em situação econômica ou social de vulnerabilidade, diag-
nosticados na área urbana, mas principalmente na zona rural. De um total de 19.389
famílias, 18.399 residem em zona urbana e 983 residem em zona rural.

Em relação à faixa etária, existem 231.811 homens e 253.911 mulheres e um total
de 485.822 habitantes. A renda média domiciliar per cápita representa a soma dos ren-
dimentos mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus
moradores e, no município de Londrina, corresponde a R$ 704,87. De acordo com o censo
de 2010, a escolaridade declarada foi classificada nas seguintes categorias: sem instrução
(1.356 pessoas); 1° ciclo fundamental de 1 a 5 anos (1.659 pessoas); 2° ciclo fundamental
de 6 a 9 anos (11.584 pessoas); não determinada (1.220 pessoas) (CASTELNOU, 1996).

O município tem sua base econômica alicerçada na agricultura, empresas e comércios,
apontando nos últimos anos o crescimento da avicultura e do leite. Os pequenos produtores
se organizam por meio de sindicatos e associações dos trabalhadores rurais. O suporte
técnico é fornecido pela EMATER e técnicos do Departamento Municipal de Agricultura,
que desenvolvem um trabalho por meio de projetos, programas de incentivo a agricultura
familiar. Os agricultores contam ainda com o Sistema de Cooperativas de Credito Rural
com Integração Solidária -CRESOL - destinado às pessoas que desenvolvem atividades
agropecuárias ou agroindustriais em regime de economia familiar, podendo ser realizada
através da cooperativa uma série de serviços e movimentações financeiras.

De acordo com o interesse desse projeto de intervenção, é necessário expor que a
Equipe de Saúde da Família da UBS Marabá abrange áreas como São João, Santa Fé,
Interlagos, Laranjeiras, e acompanha um total de 6.556 habitantes, sendo 3.324 mulheres
e 3.232 homens. Desses, têm menos de 20 anos 935 homens e 925 mulheres; entre 20 e 59
anos, 1.797 mulheres e 2.212 homens; e acima de 60 anos, 312 homens e 375 mulheres.

Com relação às doenças mais frequentes na UBS, destaca-se a Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM), as quais tiveram taxa de prevalência na
população maior de 15 anos de 24,4% (978 hipertensos) e 4,5% (654 diabéticos), respec-
tivamente.

A procura por consultas na Unidade foi de 40% para HAS e 35 % para DM; segui-
das por 29% de doenças respiratórias; 27% de doenças articulares; 18% de doenças do
aparelho circulatório. Os registros da UBS não forneceram o total envolvendo as doenças
psiquiátricas, pois a maioria dos pacientes com queixas de insônia, ansiedade, depressão
vem para consultas também devido a outras doenças, como HAS e DM.
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A equipe de saúde realiza o acompanhamento das pessoas com HAS, DM, tuberculose,
hanseníase, e, no caso das primeiras, são realizadas consultas de acordo com o estado de
saúde, sendo anuais, ou, caso a doença não esteja controlada, marca-se de 3 em 3 meses
ou semestralmente.

Existem grupos de pacientes hipertensos e diabéticos nos quais são realizadas pales-
tras educativas e proporcionam um espaço para os pacientes fazerem questionamentos a
respeito da doença, das complicações e de alguns hábitos a serem adotados para auxiliar
no tratamento, como a prática de atividade física e dieta saudável.

No que se refere à saúde materno-infantil, tem-se um número absoluto de óbitos em
menores de 1 ano de idade em 2015 de 2 óbitos devido a malformações congênitas. A
proporção de crianças com até 1 ano de vida com esquema vacinal em dia no último mês
é de 95.3 %. Já proporção de gestantes que tiveram sete ou mais consultas durante o
pré-natal em 2012 foi de 93.6%.

As cinco principais causas de mortes dos residentes do bairro em 2015 foram: 1ª Do-
enças Cardiovasculares, 2ª Neoplasias, 3ª Doenças Respiratórias, 4ª Infecções, 5ª Causas
externas. Já as cinco principais causas de internações dos idosos residentes do bairro em
2015, foram as seguintes: 1ª Neoplasias, 2ª Doenças infecciosas e parasitárias, 3ª Nutrici-
onais e metabólicas ,4ª Doenças hematológicas, 5ª Psiquiátricas.

Considerou-se importante intervir sobre a Ansiedade Generalizada na comunidade de
Jardim Marabá, considerando a alta prevalência nos últimos anos dessa doença, apesar de
não ser só registrada corretamente e por isso ser a quinta mais prevalente das consultas
da UBS. Sabe-se que é grande a quantidade de pessoas que fazem uso de psicofármacos
e, nesse sentido, a presente intervenção irá prestar-se a identificar os fatores de risco
e principais sintomas da ansiedade generalizada que estão atuando negativamente na
situação de saúde da comunidade.

Este projeto é oportuno, já que a população não possui conhecimento dos fatores de
risco da referida doença, assim como das complicações da mesma e com essa proposta
espera-se melhorar o estado de saúde da população, promovendo saúde mental e preve-
nindo as doenças psiquiátricas.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Promover ações sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada com usuários de 20

anos ou mais da Unidade Básica de Saúde Jardim Marabá, município de Londrina, Paraná.

2.2 Objetivos Específicos
• Identificar os fatores de risco e principais sintomas do Transtorno de Ansiedade

Generalizada na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Jardim Marabá.

• Analisar as formas terapêuticas mais efetivas para enfrentamento do Transtorno de
Ansiedade Generalizada.

• Informar a população usuária da Unidade Básica de Saúde Jardim Marabá sobre o
Transtorno de Ansiedade Generalizada e os tipos tratamento.
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3 Revisão da Literatura

Definição de Ansiedade
Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado

por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou
estranho. Constitui-se como resposta a uma possível ameaça desconhecida, vaga. Pode-se
afirmar que a impossibilidade do ser humano em dar sentido a determinadas situações é, de
longe, o maior gerador de ansiedade possível de vivenciar (NASCIMENTO; MORGADO;
RESENDE, 2006).

Estar ansioso não é algo incomum, porém é preciso saber identificar e diagnosticar
quando esse estado deixa de ser fisiológico e se torna patológico. Dependendo do grau
ou da frequência, é que é possível caracterizar se a ansiedade se constitui ou não num
transtorno psiquiátrico (NASCIMENTO; MORGADO; RESENDE, 2006).

Ter ansiedade pode fazer com que a pessoa perca uma boa parte da sua autoestima,
ou seja, ela deixa de fazer certas coisas porque se julga ser incapaz de realizá-las. Dessa
forma, o termo ansiedade está de certa forma ligado à palavra medo, sendo assim a pessoa
passa a ter medo de errar quando da realização de diferentes tarefas, sem mesmo chegar
a tentar (NASCIMENTO; MORGADO; RESENDE, 2006).

Em alguns casos, a ansiedade é capaz de intensificar o que o indivíduo está sentindo,
deixando de apresentar sintomas únicos e passando a aumentar aqueles naturalmente
produzidos pelo sistema nervoso. Ou seja: se a pessoa sente medo, ela sentirá muito medo;
se a pessoa se sente triste, ela se sentirá muito triste. Às vezes sentimentos comuns como
gostar de algo ou alguém, podem ter um grande impacto sobre portadores de ansiedade,
e querer algo pode tornar-se uma necessidade com o passar do tempo (PSIQUIATRIA,
2014).

A ansiedade em níveis muito altos, ou quando apresentada com a timidez ou depressão,
impede que a pessoa desenvolva seu potencial intelectual. O aprendizado é bloqueado e
isso interfere não só na educação tradicional, mas também na inteligência social, pois o
indivíduo fica sem saber como se portar em ocasiões sociais ou no trabalho, o que pode
levar a estagnação na carreira profissional (PSIQUIATRIA, 2014).

Sintomas da Ansiedade
As pessoas ansiosas apresentam um vasto número de sintomas e muitos resultam de

um aumento da estimulação do sistema nervoso vegetativo ou autónomo, que controla o
reflexo ataque-fuga. Outros são somatizações, ou seja, os indivíduos convertem a ansiedade
em problemas físicos, incluindo dores de cabeça, distúrbios intestinais e tensão muscular
(PSIQUIATRIA, 2014).

Cerca da metade das pessoas com ansiedade sofrem principalmente de sintomas fí-
sicos, normalmente localizados nos intestinos e no peito. Conforme a sintomatologia, a
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ansiedade pode ser classificada em vários transtornos, mas quando há um grau patológico
há interferência direta nas atividades rotineiras do indivíduo (PSIQUIATRIA, 2014).

Alguns sintomas comuns, segundo o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Trans-
tornos Mentais (DSM 5) (PSIQUIATRIA, 2014), são:

• Fadiga;

• Insônia;

• Falta de ar ou sensação de sufoco;

• Picadas nas mãos e nos pés;

• Confusão;

• Instabilidade ou sensação de desmaio;

• Dores no peito e palpitações;

• Afrontamentos, arrepios, suores, frio, mãos úmidas;

• Boca seca;

• Contrações ou tremores incontroláveis;

• Tensão muscular, dores;

• Necessidade urgente de defecar ou urinar;

• Dificuldade em engolir;

• Sensação de ter um ”nó”na garganta;

• Dificuldades para relaxar;

• Dificuldades para dormir;

• Leve tontura ou vertigem;

• Vômitos incontroláveis;

• Sensação de impotência.

Algumas condições físicas também podem ser associadas à ansiedade, como a doença
do refluxo gastroesofágico (DRGE); doenças cardíacas; hipotireoidismo e hipertireoidismo;
menopausa (PSIQUIATRIA, 2014).

Transtorno de Ansiedade Generalizada e sua definição
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Antes da publicação da revisão da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais (DSM-III), a conceituação do Transtorno de Ansiedade Genera-
lizada (TAG) não era definida. No DSM-III-R e no DSM-V foi definido então que TAG
é a preocupação crônica e excessiva sem motivo justificável, assim como a expectativa
apreensiva do futuro, sendo um estado prolongado de ansiedade que acompanha sinto-
mas físicos ou mentais que causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento
cotidiano, mas que não chega a crises de pânico ou a fobias (PSIQUIATRIA, 2014).

Conforme já foi mencionado, a ansiedade é uma reação normal do ser humano diante
de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. No entanto, quando esse
sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do
dia a dia, a ansiedade deixa de ser natural e passa a ser motivo de preocupação. Esse,
na verdade, é o principal sintoma do Transtorno da Ansiedade Generalizada (NICOLAU;
ROCHA, 2014).

Apesar de ser um transtorno comum, tal como acontece com muitas condições de saúde
mental, não se sabe ao certo o que o causa, porém acredita-se que esteja diretamente
relacionado a alguns neurotransmissores que ocorrem naturalmente em nosso cérebro, a
exemplo da serotonina, dopamina e norepinefrina. Outra possibilidade levantada é a de
que um conjunto de fatores estejam envolvidos nas razões pelas quais um indivíduo possa
vir a apresentar a doença, dentre eles genética e fatores externos, como o estresse do dia
a dia e a qualidade de vida da pessoa (NICOLAU; ROCHA, 2014).

Dados Epidemiológicos no Brasil e no Mundo
O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo e é o

quinto país com a maior taxa de depressão (5,8%), sendo o ranking mundial é liderado
pela Ucrânia, com 6,3%. A taxa média brasileira supera ainda a de Cuba, com 5,5%, a
do Paraguai, com 5,2%, além de Chile e Uruguai com 5% (UOL, 2017).

No total, 18,6 milhões de brasileiros viviam com algum transtorno de ansiedade em
2015 e 11,5 milhões de pessoas com depressão (UOL, 2017).

Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 322 mi-
lhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão, 18% há mais de dez anos. O número
representa 4,4% da população do planeta. No caso global, as mulheres são as principais
afetadas pela depressão, com 5,1%. Entre os homens, a taxa é de 3,6%. Em números
absolutos, metade dos 322 milhões de vítimas da doença vivem na Ásia. Além da depres-
são, a OMS indica que, pelo mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de
ansiedade, uma média de 3,6%. O número representa uma alta de 15% em comparação a
2005 (UOL, 2017).

Sintomas e Fatores de Risco do Transtorno de Ansiedade Generalizada
O principal sintoma do TAG é a presença quase permanente de preocupação ou tensão,

mesmo quando há poucos motivos ou quando não existe um motivo algum para isso.
As preocupações parecem passar de um problema para outro, como questões familiares,
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amorosas, relacionadas ao trabalho, à saúde ou de várias outras origens. Mesmo quando
as pessoas com esse transtorno têm consciência de que suas preocupações ou medos são
mais fortes do que o necessário, elas ainda têm dificuldade para controlar essas reações
(PSIQUIATRIA, 2014).

Outros sintomas incluem: dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, proble-
mas para adormecer ou para permanecer dormindo e um sono que raramente é revigorante
e satisfatório, inquietação, geralmente ficando assustado com muita facilidade. Além das
preocupações e ansiedades, diversos sintomas físicos também podem se manifestar, in-
cluindo tensão muscular (tremedeira, dores de cabeça) e problemas de estômago, como
náusea ou diarreia (PSIQUIATRIA, 2014).

Os fatores que podem aumentar o risco do transtorno de ansiedade generalizada,
segundo NICOLAU e ROCHA (2014), incluem:

• Gênero: mais do que o dobro do número de casos de transtorno de ansiedade ge-
neralizada ocorre em mulheres. Acredita-se que uma combinação de fatores, como
mudanças hormonais e maior exposição ao estresse, possam agravar esse quadro.

• Trauma na infância: as crianças que sofreram abuso ou algum tipo de trauma, ou que
até mesmo testemunharam eventos traumáticos, estão em maior risco de desenvolver
transtorno de ansiedade generalizada em algum momento da vida.

• Doenças concomitantes: ter uma condição crônica de saúde ou doença grave, como o
câncer, pode levar à constante preocupação com o futuro, ao tratamento e questões
financeiras. Estresse do dia a dia pode desencadear no transtorno também.

• Personalidade: as pessoas com alguns tipos de personalidade são mais propensas a
transtornos de ansiedade do que outras. Além disso, alguns transtornos de persona-
lidade, como o Borderline, também podem estar ligados ao TAG.

• Genética: o transtorno de ansiedade generalizada também pode estar no sangue.
Mais de uma pessoa da mesma família pode apresentar esse distúrbio.

• Abuso de substâncias: uso excessivo de drogas ou álcool pode piorar e até levar ao
transtorno de ansiedade generalizada. A cafeína e a nicotina, presente no cigarro,
também podem aumentar a ansiedade e conduzir o indivíduo à doença.

Outro ponto importante a ser mencionado é a respeito a algumas complicações possí-
veis do TAG, já que esse transtorno não faz apenas com que o indivíduo sinta-se persis-
tentemente ansioso e preocupado, mas a doença também pode levar a outras condições
de saúde física e mental, incluindo: depressão, abuso de substâncias, como drogas ilícitas
e álcool, problemas para dormir (insônia), problemas digestivos ou intestinais, dores de
cabeça, ranger os dentes (bruxismo).

Diagnóstico do Transtorno de Ansiedade Generalizada
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Um médico especialista em saúde mental, preferencialmente um psiquiatra, vai tomar
uma série de medidas para ajudar a analisar se o caso é mesmo de TAG ou a ansiedade tem
outra origem. Ele pode começar o processo de diagnóstico fazendo perguntas detalhadas
sobre os sintomas e histórico médico, bem como sobre o histórico familiar para doenças
mentais. Em alguns casos, podem ser utilizados questionários psicológicos padronizados
que ajudam a identificar o que está acontecendo com o paciente. O médico também pode
fazer um exame físico para procurar sinais de que a ansiedade pode estar ligada a uma
condição médica subjacente, especialmente se for física, como rigidez muscular, entre
outras possíveis razões (NICOLAU; ROCHA, 2014).

Para ser diagnosticado com TAG, o paciente deve atender a alguns critérios enun-
ciados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o qual é o
manual publicado pela Associação Psiquiátrica Americana e utilizado por profissionais de
saúde mental para diagnosticar as condições mentais e por companhias de seguros para
reembolsar para o tratamento (NICOLAU; ROCHA, 2014).

Segundo o DSM Psiquiatria (2014), os seguintes critérios devem ser atendidos para o
diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada:

• Ansiedade e preocupação excessivas sobre diversos eventos ou atividades na maioria
dos dias da semana, por pelo menos seis meses;

• Dificuldade em controlar os seus sentimentos de preocupação;

• Ansiedade ou preocupação que possa causar sofrimento significativo ou interfere
com na rotina;

• Ansiedade que não está relacionada a uma outra condição de saúde mental, tais como
ataques de pânico, abuso de substância ou transtorno de estresse pós-traumático
(PTSD);

• Pelo menos três dos seguintes sintomas em adultos e uma das seguintes opções
em crianças: inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão
muscular ou problemas de sono;

O transtorno de ansiedade generalizada geralmente ocorre junto com outros problemas
de saúde mental também, que podem precisar de um diagnóstico e tratamento mais especí-
ficos. Alguns distúrbios que geralmente ocorrem com transtorno de ansiedade generalizada
incluem: Fobias, Síndrome do pânico Depressão, Abuso de substâncias, Transtorno de es-
tresse pós-traumático. Se o médico ou médica suspeitar que a ansiedade possa ser causada
por outro motivo que não seja por TAG, ele ou ela poderá pedir exames de sangue, exa-
mes de urina ou outros testes para procurar sinais de um problema físico (NICOLAU;
ROCHA, 2014).

Tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada
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O objetivo do tratamento é ajudar o paciente a agir normalmente na vida cotidi-
ana, limitando suas preocupações. Uma combinação de medicamentos e terapia cognitivo-
comportamental (TCC) funciona melhor que uma técnica ou outra isoladamente. Os me-
dicamentos são uma parte fundamental do tratamento e depois iniciar, é importante não
interromper o tratamento sem conversar com o médico (NICOLAU; ROCHA, 2014) .

Medicamentos que podem ser usados são inibidores de recaptação de serotonina e no-
repinefrina, alguns antidepressivos e antiepilépticos, entre outras opções. Os mais usados
para o tratamento, são: Alenthus XR, Ansitec, Bromazepam, Clopam, Cymbalta, Efexor
XR, Escitalopram, Exodus, Efexor XRFrontal, Lexapro, Lyrica, Mirtazapina, Paroxetina,
Rivotril (PSIQUIATRIA, 2014).

Já a terapia cognitivo-comportamental ajuda a compreender os comportamentos e
como conseguir controlá-los. Durante a terapia, e também em casa, o paciente aprenderá
a compreender e controlar as visões distorcidas das supostas fontes de estresse da vida,
como o comportamento de outras pessoas ou eventos importantes; conhecer e substituir
os pensamentos que causam pânico, diminuindo o sentimento de impotência; gerenciar o
estresse e relaxar quando os sintomas ocorrerem; evitar pensar que as pequenas preocu-
pações se transformarão em problemas muito graves (NICOLAU; ROCHA, 2014).

Outra medida relevante para minimizar os sintomas é evitar cafeína, drogas ilícitas e
até mesmo alguns remédios para gripe. Ter um estilo de vida saudável que inclua exercí-
cios, descanso suficiente e boa alimentação pode ajudar a diminuir o impacto da ansiedade
(NICOLAU; ROCHA, 2014).

Importância de Intervir sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada na
Atenção Básica

Entre as dez primeiras causas de anos vividos com incapacidade no mundo, sete são
transtornos mentais e, nesse sentido, os dispositivos de saúde são fundamentais para a
concretização das políticas de saúde mental.

Este estudo tem como objetivo verificar a incidência e comportamento dos transtornos
mentais, em especial o TAG, entre indivíduos que buscaram atendimento médico na UBS
de Marabá, no municipio de Londrina, Estado de Paraná.

No geral, as Unidades Básicas de Saúde possuem equipes compostas por nutricionistas,
avaliador fisico e psicólogo (equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família), no qual é
integrado o pessoal que atende a parte psicológica, seja individualmente ou em grupo, o
que é muito importante para o diagnóstico e tratamento das doenças psiquiátricas.

Como o paciente recorre à avaliação, diagnóstico e tratamento primeiramente na Aten-
ção Primária, ou seja, nas UBS, é necessário que o médico (clínico geral) esteja preparado
para atender esses pacientes e que a equipe de saúde como um todo estabeleça estraté-
gias para conseguir estabilizar o quadro ansioso e auxiliar o indivíduo à retornar às suas
atividades cotidianas.

Desta forma, o maior conhecimento do transtorno de ansiedade generalizada é um
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veículo de desmistificação que possibilita um conhecimento mais profundo do mesmo e, a
plena aceitação de um tratamento adequado, beneficiando os portadores do transtorno,
assim como todos os envolvidos, uma vez que o transtorno de ansiedade generalizada traz
sofrimento e consequências para todo o âmbito social (NASCIMENTO; MORGADO;
RESENDE, 2006).
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4 Metodologia

O presente projeto tem como objetivo reduzir a alta prevalência do Transtorno de
Ansiedade Generalizada em pacientes com 20 anos ou mais no município de Londrina,
Estado do Paraná. O referido município possui uma população de 485.822 habitantes
dividida em 231.811 homens (47,68%) e 253.911 mulheres (52.32%).

Para tanto, foi realizada intervenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Marabá, a
qual acompanha um total de 6.556 pessoas, sendo 3.324 mulheres e 3.232 homens. Destas,
participaram 87 indivíduos diagnosticados com Transtorno de Ansiedade de ambos os
sexos cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica e no Sistema de Cadas-
tramento e Acompanhamento da Ansiedade, com idade de 20 anos ou mais, que estavam
residindo na área de abrangência no ano de 2017.

A primeira ação consistiu na identificação dos participantes do estudo, no período
entre janeiro e março de 2017. Foram incluídos na intervenção os pacientes diagnostica-
dos com Transtorno de Ansiedade Generalizada e que faziam uso de medicamentos para
controle de sintomas ansiosos de acordo com prontuário médico. Durante a consulta foi
explicado detalhadamente como seria o transcorrer das atividades e selecionado aqueles
que demonstraram interesse em participar.

Foram identificados, posteriormente, os fatores de risco de cada paciente. Alguns im-
portantes: gênero (mais do que o dobro do do número de casos de transtorno de ansiedade
generalizada ocorre em mulheres); traumas na infância (crianças que sofreram abuso ou
algum tipo de trauma, ou que até mesmo testemunharam eventos traumáticos); doenças
concomitantes (condição crônica ou doença grave pode levar à constante preocupação com
o futuro, ao tratamento e questões financeiras); existência de transtornos de personali-
dade; genética; abuso de substâncias.

A segunda etapa se caracterizou pela formação de grupos terapêuticos com periodi-
cidade mensal coordenados por profissionais da psicologia. Os atendimentos psicológicos
individuais também foram ofertados nos casos considerados mais urgentes.

Outra importante ação foi o oferecimento de consultas médicas mensais e, quando
possível, com o psiquiatra para indicação ou troca de medicação, bem como avaliação do
quadro do paciente.

Considera-se que o tratamento adequado depende de cada paciente, do grau da ansie-
dade e do quanto esse sintoma atrapalha suas atividades rotineiras e laborais, da adesão
às prescrições medicamentosas, do nível de escolaridade, enfim, do contexto de vida e da
singularidade de cada um. Por isso é importante o contato e seguimento dos pacientes
para identificar as formas terapêuticas mais eficazes.

Foram organizadas ações de promoção de saúde na comunidade sobre ansiedade, como
atividades educativas e de informação, no período de abril a setembro de 2017. Foram
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necessários alguns recursos materiais para essa etapa, como: computador, impressora,
materiais de oficina, cartilhas educativas, a radio comunitária e o transporte do centro de
saúde.

Essas ações foram realizadas uma vez a cada dois meses discorrendo sobre como se
desenvolve o Transtorno de Ansiedade Generalizada, quais são os sintomas e principais
desencadeadores da doença em forma de Rodas de Conversas e Palestras ministradas pela
equipe multiprofissional.

Além disso, foram elaborados materiais para serem entregues na comunidade a res-
peito dos sintomas do TAG e onde procurar auxílio profissional para as questões de saúde
mental. A divulgação ocorreu nos consultórios médicos, na recepção da UBS e nos bair-
ros pelos Agentes Comunitários de Saúde e durante visitas domiciliares realizadas por
enfermeiros e médicos.

Todas as atividades desenvolvidas na intervenção descrita até aqui, foram realiza-
das pela equipe multiprofissional (médico, enfermeiras, técnicas de enfermagens, agentes
comunitárias de saúde) e financiadas pelo Fundo Municipal de Saúde.
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5 Resultados Esperados

O problema de saúde trabalhado nesse projeto de intervenção foi a alta prevalência
da ansiedade generalizada em maiores de 20 anos vinculados à Unidade Básica de Saúde
Marabá do município de Londrina, Estado Paraná, devido à sua relevância na comunidade.

A seguir serão descritos os resultados encontrados com relação a três aspectos rela-
cionados à ansiedade generalizada: comportamento dos fatores psicossociais; as formas
terapêuticas mais efetivas e os principais sintomas encontrados na comunidade. Espera-se
que, com o detalhamento desses dados, a Atenção Básica em Saúde se organize ainda
mais para atender esse tipo de transtorno psiquiátrico e os profissionais e a população
conheçam a eficácia das intervenções.

Primeiramente, os fatores psicossociais são explicados pela má interpretação da rea-
lidade por parte dos portadores de TAG, isso se justifica pela seletividade da atenção a
detalhes negativos do ambiente. As duas principais escolas de pensamentos sobre fatores
psicossociais responsáveis pelo desenvolvimento de TAG são a cognitiva-comportamental
e a psicanalítica. Para a escola cognitivo-comportamental, os pacientes que sofrem desse
transtorno respondem errado aos perigos que percebem; já a escola psicanalista, acredita
na hipótese que a ansiedade gira em torno de conflitos inconscientes não bem resolvidos.

Conforme explicitado na Tabela 1, foi identificado que os fatores cognitivo-comportamental
são os responsáveis pelo desenvolvimento de TAG em 68% dos pacientes, sendo o sexo
feminino o mais representativo com 39%. Esse dado é similar a outros trabalhos reali-
zados no Brasil nos quais foram identificados os mesmos como o principal fator do risco
(PSIQUIATRIA, 2014).

Sabe-se que o TAG produz um impacto negativo considerável na qualidade de vida,
com prejuízo na atividade social e baixo índice de satisfação. Quando não tratado, está
associado ao aumento de utilização de serviços de saúde e aumento das taxas de morbi-
dade e mortalidade. O tratamento de escolha é a associação de psicoterapia, fazendo uma
abordagem cognitivo-comportamental sendo mais eficaz no tratamento, ela consiste basi-
camente em provocar uma mudança na maneira alterada de perceber e raciocinar sobre o
ambiente e especificamente sobre o que causa a ansiedade (terapia cognitiva) e mudanças

Tabela 1 – Comportamento dos Fatores Psicossociais

Fator Sexo Feminino Sexo Masculino Total %

Cognitivo-
comportamental

41 15 56 68%

Psicanalista 20 09 29 42%
Total 61 24 85 100%
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Tabela 2 – Formas terapêuticas mais efetivas

Formas Terapêuticas N pacientes
em

tratamento

% da
amos-

tra

Pacientes com
efetividade no

tratamento

%

Uso de benzodiazepínicos 09 7% 05 58%
Uso de benzodiazepínicos e

antidepressivos
31 86% 21 75%

Uso de benzodiazepínicos,
antidepressivos e terapia

cognitivo-comportamental

45 62% 42 95%

no comportamento (terapia comportamental) e psicofármacos, os medicamentos usados
visa à remissão ou o alívio parcial dos sintomas permitindo que o paciente melhore seu
desempenho tanto na vida social quanto laboral (NETO; GAUER; FURTADO, 2013).

No presente trabalhou foi realizada análise das formas terapêuticas mais efetivas do
Transtorno da Ansiedade Generalizada. De acordo com a Tabela 2, na amostra estudada,
foram identificados 9 pacientes que faziam tratamento exclusivo com benzodiazepínicos
(7%). Destes, 5 pacientes tiveram uma resposta adequada ao tratamento com o medica-
mento.

Já nos pacientes identificados em tratamento com benzodiazepínicos e antidepressivos
(86%) identificou-se resposta positiva para um total de 75%. Por fim, a combinação de
medicamentos (antidepressivos, benzodiazepínicos e terapia cognitivo-comportamental)
constatou-se efetividade de 95%.

Ao analisar as formas terapêuticas mais efetivas no município estudado, foram obtidos
resultados muito similares a estudos anteriores realizados no Brasil nos quais identifica-se
que o tratamento combinado de medicamentos e psicoterapia são os mais eficazes para
tratar o TAG (ROBERTO; ROSELI; DIRCEU, 2001).

Nesta intervenção, foi considerado Transtorno de Ansiedade Generalizada quando os
sintomas estavam presentes na maioria dos dias, por mais de seis meses e prejudicar áreas
importantes da vida como trabalho, estudo, vida familiar. Para realizar o diagnóstico,
foram utilizados os Critérios diagnósticos do DSM-IV onde define-se que:Com relação aos
sintomas, o paciente pode apresentar ansiedade, preocupação crônica e falta de controle
sobre estas preocupações. Algumas pessoas apresentam medos difusos outros bem espe-
cíficos que podem ser medo de fracassar, preocupação com suas finanças, com saúde, etc.
A pessoa passa a sofrer intensamente, pode não ser capaz de chegar a uma solução, de
tomar uma decisão ou de atuar de forma decidida e viver com tranquilidade, ao contrário
foca os pensamentos referentes dificuldades reais e imaginárias (CLARK; BECK, 2012).

A ansiedade e a preocupação deve estar associadas com três (ou mais) dos seguintes
seis sintomas (com pelo menos algum deles presente na maioria dos dias nos últimos seis
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Tabela 3 – Avaliação dos Sintomas mais Comuns da Ansiedade

Sintomas N pacientes %

Preocupação e Ansiedade 85 100%
Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele 48 62%

Fatigabilidade 58 74%
Dificuldade de se concentrar ou sensação de ”branco na mente” 42 49%

Irritabilidade 58 75%
Tensão muscular 46 55%

Perturbação do sono 81 98%

meses):
1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele
2. Fatigabilidade
3. Dificuldade de se concentrar ou sensação de branco na mente
4. Irritabilidade
5. Tensão muscular
6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono ou sono insatisfa-

tório e inquieto) (CLARK; BECK, 2012).
De acordo com a tabela 3, a preocupação e a ansiedade são os sintomas principais

do desencadeamento do TAG, estando presente em 100% da amostra estudada. Alguns
sintomas apresentaram-se como os principais protagonistas, a exemplo da perturbação
do sono com 81 pacientes (98%); a facilidade de fatigar-se (74%). Identificamos também
que 75% dos pacientes com TAG possuem grande facilidade de irritarem-se diante de
acontecimentos simples, cotidianos, os quais antes passavam despercebidos e que agora
lhe causam grande irritabilidade. Sintomas de inquietação ou sensação de estar com os
nervos à flor da pele apareceram em 62%; tensão muscular em 55% e 49% dificuldade de
concentração ou branco na mente, provocando lapsos de memória.

Esses dados têm correspondência com outros trabalhos realizados no Brasil onde
identifica- se a preocupação como fator determinante da ansiedade associado a três ou
mais sintomas dos critérios acimas já avaliados (CLARK; BECK, 2012).

Espera-se que a identificação dos fatores de risco e principais sintomas realizados nesse
projeto tenha melhorado o estado biológico, psicológico e social da população participante
da intervenção e, consequentemente, do município de Londrina de maneira geral.

Isso significa que acredita-se na diminuição da incidência e da prevalência dessa doença
devido ao aumento das informações fornecidas à população a respeito dos fatores de risco
e complicações da ansiedade, algo que, anteriormente a esse projeto, não ocorria nessa
realidade.
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A ansiedade generalizada não é apenas uma doença, pode-se comportar também como
fator de risco estabelecido para muitas patologias de maior letalidade que afetam grande
parte da população de todo o mundo e também geral a população do Brasil e da área de
abrangência da Unidade Básica de Saúde Marabá.

Por esse motivo, a execução dessas atividades foi muito oportuna e esteve de acordo
com os interesses da comunidade, Unidade de Saúde e do município, gerando essa relevante
melhora no estado de saúde da população.
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