




Os psicólogos acreditam que a
preocupação, compreendida como
o conjunto de pensamentos de
antecipação negativa sobre aconte-
cimentos futuros, evoluiu do mesmo
modo que o processo mental em-
pregado para solução de problemas.
Contudo, a aflição excessiva - como
no caso da garota - faz mais mal
que bem. Os preocupados crónicos
agem sob a percepção enganosa de
que, quanto mais pensarem sobre a
questão que os incomoda e tentarem
controlar cada situação, melhor será
a solução dos problemas e o planeja-
mento do futuro. Mas, em vez disso,
esse padrão de pensamento dificulta
a assimilação cognitiva e provoca a
superestimulação das áreas cerebrais

CONCEITOS-CHAVE

de processamento do medo e da
emoção no cérebro. A consequência,
que é o excesso de vigilância, pode
levar a problemas cardiovasculares,
tornando o organismo incapaz de
lidar adequadamente com o stress.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE
A tendência humana a se "pré-ocupar"
com algo que não pode ser resolvido
naquele momento chamou a atenção
dos pesquisadores há cerca de 15
anos, quando começaram a apurar sua
abrangência no espectro de patolo-
gias relacionadas à ansiedade.

No início da década de 80, o
psicólogo Thomas Borkovec, da
Universidade Estadual da Pensilvâ-
nia, pioneiro nesse campo de estudo,

interessou-se por esse traço enquan-
to investigava os distúrbios do sono
e descobriu que a atividade cognitiva
intrusiva na hora de dormir é um
fator causador de insónia.

No início da década de 90,
Borkovec e seus colegas desenvol-
veram o Penn State Worry Questionnaire
(Questionário sobre a Preocupação
do Estado da Pensilvânia), um teste
para diagnóstico que ajudou os pes-
quisadores a mostrar que a aflição
excessiva é uma característica do
transtorno de ansiedade generaliza-
da (TAG). Os psicólogos revisaram
as orientações psiquiátricas oficiais
(na época, o Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders III
a terceira versão do Manual Diag-
nóstico e Estatístico dos Distúrbios
Mentais) e apontaram a preocupação
como a característica essencial do
TAG, sendo que sua manifestação
crónica pode ser considerada um
problema de saúde mental.

Borkovec definiu três compo-
nentes principais das preocupações
comuns das quais a maioria das
pessoas não está livre: o excesso de
pensamentos, a tentativa de evitar
resultados negativos e a inibição de
emoções. Douglas Mennin, diretor
do Yale Anxiety and Mood Servi-
ces da Universidade Yale, explica
que a preocupação está associada à
tendência inata dos seres humanos
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ONDE MORAM AS CARAMINHOLAS
Dados do Instituto Americano de Terapia Cognitiva revelam que 38% das pessoas se preocupam todos os dias. Só
nos Estados Unidos mais de 19 milhões são preocupados crónicos. A avaliação abaixo é uma versão resumida do
questionário-padrão sobre a preocupação, o Worry Domain Questionnaire, que separa a preocupação em cinco cate-
gorias: relacionamento, falta de confiança, ausência de objetivos futuros, trabalho e finanças - para ajudar a localizar
as áreas onde se concentram as maiores inquietações.

EU ME PREOCUPO...
Nem um pouco (O) Um pouco (1) Moderadamente (2) Um tanto (3) Extremamente (4)

PORQUE...
( ) Não consigo ser assertivo ou expressar as minhas opiniões.
( ) As minhas perspectivas profissionais não são boas.
( ) Nunca conquistarei as minhas ambições.
( ) Não conseguirei deixar o meu trabalho em dia.
( ) Os problemas financeiros restringirão as férias e as viagens.
( ) Não consigo me concentrar.
( ) Não consigo comprar coisas.
( ) Eu me sinto inseguro.
( ) Não consigo pagar as contas.
( ) Minhas condições de vida são inadequadas.

( ) A vida pode não ter propósito.
( ) Não trabalho o suficiente.
( ) Os outros não me aprovam.
( ) Acho difícil manter um relacionamento estável.
( ) Tenho falta de confiança.
( ) Vou perder amigos queridos.
( ) Não sou atraente.
( ) Podem pensar que sou um idiota.
( ) Não conquistei muitas coisas.
( ) Posso cometer erros no trabalho.

RESULTADOS: Se fizer 52 pontos ou mais, você pode ter uma quantidade nociva de preocupações na sua vida. Talvez
seja útil tentar algumas dicas de relaxamento ou buscar uma terapia.

E POSSÍVEL RELAXAR
Atitudes práticas sugeridas com base na abordagem cognitivo-comportamental podem tornar a vida mais leve.

1. Um bom começo é determinar se suas inquietações
poderão realmente ajudá-lo a encontrar soluções práticas
para um problema. Se a resposta for "sim", faça uma lista
com medidas claras e práticas para resolver a questão,
de preferência estabelecendo prazos. Se a resposta for
"não", use as técnicas a seguir.

2. Livro de anotações com suas preocupações
Registre suas preocupações improdutivas durante o
dia e reserve aproximadamente 15 minutos para se
dedicar especificamente à reflexão sobre elas. Muita
gente descobre que, no horário estipulado, elas simples-
mente "deixaram de existir". Assuntos aparentemente
fundamentais que exigiam resposta imediata parecem
ter perdido a importância mais tarde.

3. Impossível fugir das incertezas
Os preocupados costumam ter dificuldade em aceitar
que nunca poderão ter controle completo sobre sua
vida. Alguns psicólogos comportamentais garantem
que repetir baixinho uma preocupação por 20 minutos
("Nunca vou pegar no sono" ou "Posso perder o meu
emprego") reduz o medo que temos de que essa afirma-
ção se concretize. A maioria das pessoas fica entediada
e nem chega a completar o tempo - termina desviando
a atenção para outras prioridades.

4. Viva a concentração
Técnicas com base em ensinamentos budistas pregam
viver o momento presente e experimentar todas as emo-
ções, mesmo as negativas. Costumamos nos concentrar
(ou seja, estar no centro de nossa vida) quando estamos
imersos em nossa música predileta ou numa conversa ani-
mada com os amigos. Uma forma eficaz de "permanecer"
no presente é praticar a respiração profunda, deixando o
corpo relaxar e a tensão dos músculos desaparecer.

5. Redimensione a realidade
O que acontece se um de seus receios se concretizar?
Você sobreviveria à perda do emprego ou do namorado?
Relativizar a forma como você avalia os desapontamentos
costuma diminuir - ou até atenuar - a sensação de fracas-
so. Também pode ser útil fazer uma lista de coisas pelas
quais somos gratos em nossa vida.

6. De olho no passado
Examine as preocupações que o incomodaram e hoje
não fazem mais sentido. Você tem dificuldade de se
lembrar quais são? Provavelmente isso significa que
aquelas preocupações nunca se tornaram realidade
ou que você conseguiu lidar com elas e esquecê-las.
Essa forma de pensar ajuda a redimensionar as inquie-
tações atuais.
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de pensar sobre o futuro: "Temos
compulsão por controle,- os preocu-
pados crónicos vêem o mundo como
um lugar inseguro e tentam lutar
contra a sensação de desconforto".
Os excessivamente preocupados
nutrem a crença de que a aflição lhes
propicia esse controle e tendem a
evitar situações sobre as quais não
detenham nenhum poder. Em um
estudo de 1995, Borkovec fez uma
descoberta curiosa: essas pessoas
se martirizavam por questões que
raramente ocorriam. No entanto,
com frequência, os participantes
do estudo reportaram acreditar que
o pensamento exagerado sobre um
possível acontecimento negativo
evitara que este ocorresse - ainda
que não houvesse nenhuma lógica
nesse raciocício.

Não é de surpreender que os
preocupados exibam atividade
aumentada em áreas do cé-
rebro associadas às funções
executivas como planeja-
mento, raciocínio e controle
do impulso. Recentemente, o
psicólogo Stefan Hoffmann,
da Universidade de Boston,
usou um eletroencefalograma
para medir a atividade no
córtex pré-frontal , antes e
após ter sido dito a 27 uni-
versitários que deveriam fazer
um discurso em público. Ele
confirmou evidências ante-

QUANTO MAIS CULTIVAMOS
pensamentos negativos, mais
as ameaças nos parecem reais
e mais se repetem, às vezes, de
forma incontrolável

riores de aumento de atividade no
córtex frontal esquerdo em pessoas
que se preocupam em comparação
com as que não têm a reação, o que
sugere que o córtex frontal esquerdo
desempenha papel preponderante
nesse comportamento.

Porém, a tentativa exagerada
de estar no comando de determi-
nada situação ou de seus próprios
pensamentos pode ser um tiro pela
culatra quando, em vez de atingir seu
objetivo, as pessoas são dominadas
por aflições repetitivas. A pesquisa
mostra que, quanto mais cultivamos
pensamentos negativos, mais as
ameaças nos parecem reais e mais se

repetirão em nossa cabeça, às vezes
de forma incontrolável.

O psicólogo Daniel M. Wegner,
da Universidade Harvard, descobriu
que quando as pessoas recebiam
ordens para não pensar em um urso-
branco, demonstravam a tendência
de mencioná-lo com frequência. No
experimento, Wegner deixou um vo-
luntário do estudo em uma sala com
um microfone e um sino e pediu a
ele que discorresse livremente sobre
qualquer assunto. Em determinado
momento, o pesquisador interrompia
o monólogo e dizia ao participante
que continuasse a falar - mas, nesse
ponto, avisava que não pensasse no
urso-branco, em hipótese alguma. Se
a pessoa pensasse no animal, deveria
tocar o sino. Na média, os volun-
tários tocaram o sino mais de seis

vezes nos cinco minutos seguintes
e chegaram a dizer alto "urso-

branco" várias vezes.
"Ao tentarmos nos livrar

de uma preocupação ou de
um pensamento recorrente,
a situação parece piorar. O
mesmo ocorre quando uma

l música se fixa na sua cabeça/
você quer esquecê-la, mas ela
continua ressoando na sua

mente cada vez mais sempre
que tenta afastá-la", diz Weg-
ner. Segundo ele, nesse caso,
dois processos mentais podem

estar em pauta. Inicialmente,
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Não pense no urso-
branco: pesquisa
realizada em Harvard
mostrou que o esforço
que fazemos para
não nos referir a algo
consome grande
energia cerebral

ao tentar procurar conscientemente
por distrações para o urso-branco
(ou qualquer outra preocupação
insistente), de alguma forma a
pessoa permanece consciente do
pensamento indesejável. O segundo
motivo para que a supressão não fun-
cione é que frequentemente fazemos
um esforço inconsciente para evitar
pensar no que é proibido - e, por
fim, acabamos sensibilizando nosso
cérebro para o problema.

Duas áreas do cérebro responsá-
veis pelo processamento de emoções
estão relacionadas também à preocu-
pação: a ínsula anterior e a amígdala.
Um estudo de 2008 publicado pela
Psycboloçjical Science, no qual foi usada
a ressonância magnética funcional,
revelou que, quando os participantes
antecipavam a perda significativa
de dinheiro em um futuro próximo,
ocorria um aumento de atividade na
ínsula anterior. Essa área não apenas
se torna mais ativa em resposta à
preocupação como a inclinação à
inquietação também é reforçada. No
entanto, os pesquisadores concluí-
ram que, às vezes, quando o assunto
é tomar decisões financeiras ousadas,
o excesso de racionalizações pode
ser positivo.

Em 2009, Jack Nitschke, psi-
cólogo clínico da Escola Madison
de Medicina e Saúde Pública da
Universidade de Wisconsin, relatou

CABEÇA QUENTE, MELHOR DESEMPENHO
Se a preocupação faz parte do universo
humano de forma tão marcante, pode
ter também uma função positiva. O
psicólogo Craham Davey, pesquisador
da Universidade de Sussex, Inglaterra,
foi um dos primeiros especialistas a
sugerir esse potencial útil. Em um es-
tudo de 1994, Davey explorou várias
decorrências dessa tendência natural;
por meio de entrevistas descobriu
que, embora a aflição possa piorar as
coisas, para várias pessoas esse esta-
do pode ser construtivo e motivar a
resolução de problemas e até mesmo
reduzir a ansiedade.

Pesquisas mais recentes apoiam a
ideia de que níveis elevados de preo-
cupação podem melhorar o desempe-
nho. Em 2005, a psicóloga Maya Tamir,
então da Universidade Stanford, mos-
trou que, de fato, a preocupação dos
estudantes antes de passarem por um
teste cognitivo ajudava os indivíduos
mais tensos e instáveis emocional-
mente a ter resultados melhores, já
o nível de aflição anterior não afetou
a experiência para os participantes
mais centrados. De forma geral, esses
últimos enfrentaram os desafios de
forma mais tranquila.

Especialistas suspeitam que, em
muitos casos, a preocupação pode não
só beneficiar o desempenho como
ainda incentivar a ação. Um estudo de
2007, publicado no periódico Cognition
and Emotíon, revelou que os fumantes
podem ser mais propensos a ser con-

vencidos a desistir do cigarro quando
se preocupam com os seus riscos. Os
resultados promissores estimularam
os autores do estudo a sugerir estra-
tégias mais eficazes como ter médicos
lembrando as pessoas dos pontos
negativos, capitalizando a relação
entre motivação e preocupação para
incentivá-las a largar o cigarro.

Embora seja difícil traçar a linha
precisa entre a preocupação saudável
e a aflição prejudicial, Michel Dugas,
psicólogo da Universidade da Concór-
dia, em Montreal, costuma descrever
essa situação como uma curva de sino,
na qual os níveis moderados estão
associados à função em sua manifes-
tação saudável; já os excessivamente
preocupados se vinculam ao declínio
no desempenho.

A pesquisadora Christine Calmes,
que desenvolveu um trabalho de
pós-doutorado no Capitol Mental III-
ness Research, Education and Clinicai
Center, em Baltimore, acredita que
as pessoas bem-sucedidas obedecem
a uma escala um pouco mais alta em
termos de preocupação. Em sua opi-
nião, desde que a aflição não tire o
melhor de alguém (como sua lucidez,
por exemplo), ela pode ser benéfica.
Ou seja, o segredo está na forma como
as pessoas lidam com a situação: se a
preocupação as motivar a trabalhar
com mais atenção aos detalhes sem
paralisá-las ou roubar-lhes a saúde,
então certamente é positiva.
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TOC: A OBSESSÃO TRANSFORMADA EM DOENÇA

HÁ ALGUNS ANOS acreditava-se que o TOC fosse um distúrbio de
natureza psicológica. Embora esse aspecto não possa ser desprezado,
mais recentemente estudos apontam evidências de que se trata de um
transtorno com fortes características neuropsiquiátricas. A redução de sin-
tomas com o uso de medicamentos, exames de neuroimagem e alguns
estudos funcionais do cérebro capazes de identificar áreas hiperativas (fig.
2) e alterações neuroquímicas possibilitaram a proposição de um modelo
neurobiológico dos sintomas que identifica a aceleração do metabolismo
no córtex frontal e periorbital e nos gânglios basais (incluindo o tálamo
e o estriado, este formado pelo núcleo caudado e o putame).

Preocupar-se excessivamente com higiene; lavar as mãos a
todo momento; checar diversas vezes se portas, janelas ou
a torneira do gás estão fechadas antes de se deitar; não usar
roupas de determinada cor; não passar em lugares com receio
de que algo ruim possa acontecer; guardar coisas inúteis; fi-
car aflito caso os objetos sobre a mesa não estejam dispostos
de determinada maneira; fazer contagens desnecessárias...
Esses são alguns exemplos de ações chamadas pelo senso
comum de "manias". Quando exageradas, porém, indicam
sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC.

O distúrbio de ansiedade mostrado em filmes como
Melhor impossível, com Jack Nicholson, e no curta brasilei-
ro A janela aberta, dirigido por Philippe Barcinski, ou na
bem-humorada série Moníttem manifestações que podem
parecer curiosas para quem não as enfrenta. O TOC, po-
rém, é um problema de saúde mental grave e muitas vezes
incapacitante. No Brasil, estima-se que o distúrbio atinja
quase 4 milhões de pessoas, prejudicando o paciente e
influindo diretamente na rotina familiar. A desinformação
e a vergonha dos pensamentos infundados, cuja tónica é a
preocupação, assaltam o paciente e podem culminar com
ações compulsivas. Há quem padeça por décadas, sem saber
que medicação e acompanhamento psicoterápico adequa-
dos podem aplacar os sintomas em cerca de 70% dos casos
e, em algumas situações, até mesmo eliminá-los.

Os medicamentos mais eficazes no combate dos sin-
tomas do TOC são antidepressivos, eficientes para cerca
de 50% dos pacientes. Seu uso é recomendado princi-
palmente quando existem outros problemas associados
ao transtorno, como depressão e ansiedade - o que é
bastante comum. Também é usual essa prescrição quan-
do os sintomas são muito graves ou incapacitantes e o
paciente não tem condições de seguir a terapia. Mas há
inconvenientes, como alguns efeitos colaterais e a redução
apenas parcial dos sintomas.

Uma modalidade terapêutica bastante usada para
controlar sintomas do TOC (embora não seja a única) é a
terapia cognitivo-comportamental (TCC), da qual foram
adaptadas algumas técnicas específicas para tratar o
transtorno. Cerca de 70% dos que se submetem à terapia
obtêm redução satisfatória ou até a eliminação completa
dos sintomas. Outras abordagens, como as de orienta-
ção psicanalítica, buscam não só a eliminação imediata
dos sintomas, mas seus significados dentro do contexto
da história do paciente. Por isso, costumam levar mais
tempo, mas têm a vantagem de aprofundar a experiência
psíquica, possibilitando a elaboração de várias questões
associadas ao distúrbio.

Estudos recentes demonstram que a redução dos sinto-
mas com a psicoterapia, sobretudo quando predominam
compulsões, costuma ser maior do que a diminuição que

42 MENTE&CÉREBRO MARÇO 2010



se obtém com o uso dos medi-
camentos e, aparentemente, as
recaídas são menos frequentes.
Também tem sido observado que
pacientes que não respondem às
medicações podem apresentar
boa resposta à TCC. Uma vez que
tanto os medicamentos como a
terapia têm limitações, recomen-
da-se associá-los, embora não
esteja evidente se essa junção é
mais vantajosa do que o uso iso-
lado de apenas uma modalidade
de tratamento.

Uma das inquietações mais co-
muns apresentadas em pessoas com
TOC se relaciona com a possibilida-
de de falhar e, em consequência, ocorrer algum desastre ou
prejuízo (mortes, incêndio, inundações etc). Tal preocupação
se manifesta sob a forma de intolerância à incerteza - que
leva a pessoa a realizar verificações repetidamente.

Quando o sofrimento associado à dúvida é muito inten-
so, a pessoa com TOC se esquiva de situações de responsabi-
lidade: prefere não ter a necessidade de realizar constantes
checagens, evitando, por exemplo, sair por último do local
de trabalho - não sendo, assim, atribuída a ela a incumbên-
cia de desligar os equipamentos ou fechar as portas. Certas
características de personalidade, como senso exagerado de
responsabilidade e receio de cometer equívocos, perfeccio-
nismo e elevado nível de exigência, desempenham papel
importante no surgimento do transtorno.

Nos quadros de TOC também costumam surgir ideias
e impulsos de conteúdo agressivo ou violento - como o
ímpeto de atirar crianças pequenas pela janela; atropelar
pedestres; empurrar pessoas escada abaixo ou dar um
soco em alguém; envenenar os filhos etc. Para fugir des-
sas "tentações", é comum que o paciente tome medidas
práticas como colocar telas nas janelas; evitar comparecer
a eventos sociais ou cumprimentar pessoas; checar várias
vezes os armários para ver se não há algum veneno com
o qual possa contaminar os filhos.

São comuns também as obsessões de conteúdo sexual,
como fixar os olhos nos genitais de outras pessoas, mo-
lestar sexualmente crianças, arrancar a roupa de alguém,
manter relações sexuais incestuosas, ou praticar sexo
violento ou perverso (com animais, por exemplo). Em vez
de desejo, excitação ou prazer, essas fantasias despertam
angústia e medo - e se tornam tema constante de preo-
cupação. Muitos chegam a recorrer à confissão, orações
e até castigos físicos ou privações (jejum, por exemplo)
para dissipar esses pensamentos torturantes.

MELHOR
IMPOSSÍVEL,
com Jack
Nicholson
no papel
principal:
personagem
desenvolve
rituais e
compulsões
para evitar o
contato com
os próprios
medos e
desejos

Inquietação excessiva
está ligada aos níveis
elevados de cortisol,
o hormônio do stress
que diminui as respostas
imunes e pode tornar
as pessoas mais
suscetíveis a doenças

ter usado ressonância magnética
funcional para medir a atividade na
amígdala enquanto os pacientes com
TAG e pessoas saudáveis que tam-
bém participaram do estudo viam
imagens com conotação negativa
(por exemplo, corpos mutilados)
ou neutra (como um hidrante).
Poucos segundos antes de vê-las,
os voluntários eram informados se
receberiam uma fotografia neutra
ou negativa. Embora as pessoas com
TAG e as saudáveis não apresen-
tassem diferenças na atividade na
amígdala diante de qualquer tipo de
ilustração, aquelas com transtorno
de ansiedade generalizada (TAG)
mostraram níveis incomuns de ativi-
dade da amígdala tanto em relação
às dicas negativas quanto às neutras
- sugerindo que a mera antecipação
de a possibilidade desagradável
ocorrer no futuro requer um circuito
neural específico.

A preocupação nos coloca diante
de um impasse psíquico que envolve
aspectos de nosso circuito emo-
cional, mas os ansiosos crónicos
procuram controlar suas emoções
e, com isso, seu tormento tende a
entorpecer as respostas emocionais.
Atualmente está bem fundamentado
pela ciência o conhecimento de que
o dano no lobo frontal está associa-
do ao embotamento das emoções.
Recentemente, um estudo da Uni-
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Pensar demais pode
ser útil em casos
específicos, por
exemplo aplicações
financeiras ou
cumprimento de uma
atividade que exija
grande preparação

versidade de Boston demonstrou que
essa área é mais ativa em pessoas que
pensam no futuro.

LUTAR OU FUGIR
Vários estudos confirmaram que a
aflição excessiva reduz a atividade
no sistema nervoso simpático em
resposta à percepção de uma ameaça.
Esse segmento do sistema nervoso
normalmente permite que o organis-
mo reaja rapidamente a perigos mo-
mentâneos, acelerando a respiração
e aumentando a frequência cardíaca
a fim de oxigenar os músculos para
lutar ou fugir.

Em um estudo clássico de 1990,
Borkovec demonstrou, observando a
frequência cardíaca de voluntários,
como a preocupação pode entorpe-
cer as reações emocionais. Descobriu
que as pessoas ansiosas por terem de
falar em público não exibem varia-
ções na frequência cardíaca quando
relaxadas, permanecendo neutras

(ou seja, nem se preocupando, nem
relaxando), nem se afligem antes
de ver imagens aterrorizantes. No
entanto, após verem as cenas, os vo-
luntários do grupo dos preocupados
demonstraram significativamente
menos variação na frequência car-
díaca quando comparados aos que
estavam em condição neutra ou
relaxada, apesar de terem relatado
sentir mais medo.

Ao mesmo tempo, ao ampliar a
atividade do sistema nervoso paras-
simpático, é possível perceber que
a preocupação oculta uma reação
física diante de uma ameaça. Em
funcionamento normal, essa parte
do cérebro apazigua o organismo
quando ele se recupera de uma
experiência estressante. Testei pes-
soalmente esse sistema em operação
ao participar de um estudo no labo-
ratório de Mennin, em Yale. A cena
era um braço solitário suspenso no
ar. Uma mão com uma navalha co-

meçava a cortá-lo. O sangue vertia
do ferimento enquanto a navalha era
enfiada cada vez mais profundamen-
te, exibindo uma massa de músculo e
de cartilagem. O que eu mais queria
era afastar o olhar.

A pesquisadora Amélia Aldao,
que conduzia a experiência, queria
medir minha reação fisiológica a
vários segmentos do f i lme, com
a intenção de explicitar emoções
distintas (por exemplo: repugnância
no caso do braço mutilado). Com
a eletrocardiografia, ela pôde reco-
nhecer como lidei com os diversos
estados emocionais (este estudo
de Yale foi o primeiro a investigar
outros sentimentos além do medo),
retirou os eletrodos do meu corpo
e me conduziu a uma sala ao lado.
Fez cálculos rápidos no computador
e logo saíram alguns números. Boas
notícias. A variabilidade da minha
frequência cardíaca estava alta, com
aproximadamente 58 batimentos por
minuto. Esses valores indicavam que
o meu coração conseguia lidar bem
com as emoções intensas.

Em contraste, quando os preocu-
pados tentam estar conscientemente
preparados para o pior estão na verda-
de, comprometendo a capacidade de
seu organismo de reagir a um aconte-
cimento realmente traumatizante. Em
2006, um grupo de pesquisadores da
Universidade Colúmbia, do National
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Institute on Aging e da Universidade
de Leiden, na Holanda, revisaram
mais de 20 estudos e descobriram
que o excesso de inquietação pode
sobrecarregar o organismo e causar
problemas cardiovasculares.

Em geral, a preocupação excessiva
estava associada a uma frequência
cardíaca elevada em repouso e a uma
baixa variabilidade dos batimentos.
Pessoas muito preocupadas e pacien-
tes com TAG experimentaram menor
variação cardíaca durante os períodos
de inquietação. Em outras palavras:
seu coração retornava a uma frequên-
cia de repouso mais lentamente que o
dos "preocupados saudáveis".

A BUSCA DA SOLUÇÃO
Períodos prolongados de stress
também enfraqueceram as funções
endócrinas e imunológicas dos par-
ticipantes do estudo. Mas algumas
pesquisas mostraram ainda que a
inquietação excessiva está ligada aos
níveis elevados de cortisol, o hormô-
nio do stress que diminui as respostas
imunes e pode tornar os preocupados
crónicos mais suscetíveis a doenças.

O fato é que todos se afligem em
um momento ou outro, mas caso isso
se torne uma patologia é possível
obter ajuda profissional. Tratamentos
modernos de primeira linha para os
transtornos de ansiedade generaliza-
da incluem medicamentos e psicote-
rapia (ver quadro na pág. 42).

Antidepressivos como o Zoloft e
o Prozac podem ajudar a aumentar
os níveis de serotonina, substância
química que faz melhorar o humor, o
apetite sexual, a memória e o apren-
dizado. E, como o Valium e o Xanax,
podem ajudar a controlar a ansiedade.
Eles inibem um neurotransmissor de-
nominado GABA, capaz de reprimir
sensações de ansiedade.

PARA CONHECER MAIS

Os medicamentos podem ser
considerados, em muitos casos,
um paliativo para os problemas
psicológicos em associação com
psicoterapias. Uma delas é a aborda-
gem cognitivo-comportamental. A
proposta é ensinar os pacientes a de-
tectar sinais precoces de preocupação
nociva e a integrar procedimentos
ao seu cotidiano para evitar esses
padrões de pensamento negativo.
A terapia também prevê o uso de
técnicas de relaxamento para aliviar
a tensão muscular associada à preo-
cupação excessiva. ne*
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