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e acordo com Leite e 
outros (2006) , atual
mente, as discussões 
apresentam definições 
e conceitos de ansie

dade tanto como um sintoma quanto 
como uma patologia, que envolve as
pectos multifatoriais, de caráter somáti
co ou cognitivo. Normalmente , pode se 
manifestar em circunstâncias que deno
tem algum perigo eminente originado 
por uma situação ameaçadora em espe
cífico ou, simplesmente, por alterações 
em nosso meio ambiente, arroladas no 
processo de desenvolvimento econômi
co, social e cultural . 

Mas para entender a ansiedade na 
sociedade é preciso compreender os as
pectos socioeconômicos e culturais nos 
quais o trabalho encontra-se inserido. A 
competitividade acirrada, o mercado de 
trabalho altamente exigente e o medo 
do desemprego são fatores importantes 
nesse entendimento. A pressão por re
sultados e o desejo de promoção são as
pectos importantes que desencadeiam 
grandes crises de ansiedade. 

A sociedade contemporânea imersa 
em uma cultura de consumo e de um 
mercado voltado à competitividade 
acirrada envolve suas empresas e, con
sequentemente, seus funcionários em 
uma cultura que muitas vezes desenvol
ve um alto nível de ansiedade, gerando 
o medo de perder o "lugar" ao sol. Por
tanto, não podemos retirar a ansiedade 
vinculada ao trabalho desse contexto, 
apenas patologizando o indivíduo pelos 
sintomas que apresenta. 

É importante entender que a an
siedade é uma emoção normal . Ela é 
combustível para a busca de crescimen
to, seja ele pessoal ou profissional. Des
de que bem manejada, pode ajudar o 
profissional, buscando, por exemplo, o 
aprimoramento, ou ainda outras opor
tunidades. A ansiedade é um estado de 
alerta que coloca o organismo pronto 
para ação. Quando tal mecanismo fi
siológico é acionado incessantemente, 

o organismo entra em colapso gerando 
patologia, como se vivesse sempre inde
feso em estado de alerta frente ao peri
go. Uma sensação de desamparo e peri
go, estes em sua maioria imaginários em 
detrimento dos reais. 

o estado incontrolado de ansie
dade, o indivíduo torna-se extre

mamente atento às sensações internas 
e apresenta dificuldades em racionali
zar e interpretar os fatos circundantes 
de forma realista e adequada. O medo 
o domina e os pensamentos negativos 
passam a ser seus guias. Por exemplo, 
profissionalmente, a sensação de que 
algo iminente vai acontecer, que pode
rá levá-lo a perder o emprego. Tal medo 
torna-se tão real, mesmo que não exis
tam dados reais para que acredite nessa 
hipótese. Imagens aterrorizantes de fra
casso e pobreza podem vir à tona com 

frequência, aumentando o apavoramen
to como em um looping dos horrores. 

Além da própria genética e da socie
dade moderna na qual vivemos, existem 
outros fatores que podem propiciar o au
mento da ansiedade, atrapalhando o de
senvolvimento profissional. As relações 
familiares, o amparo (ou desamparo) e 
modelos aprendidos no ambiente fami
liar são também contribuições impor
tantes na estruturação da personalidade. 
Famílias mui to rígidas ou famílias negli
gentes podem implicar em dificuldades, 
inclusive na escolha profissional e na 
estruturação da autoestima. De acordo 
com Hutz e Bardagir (2006), os estilos 
parentais afetam o desenvolvimento dos 
filhos de forma global, na formação de 
competências básicas que gradativamen
te influenciam comportamentos com
plexos como a decisão profissional. Por 
isso, as interações familiares tornam-se 
ainda mais importantes na compreensão 
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das situações vivenciadas pelos filhos na 
adolescência, sendo um referencial de 
análise fundamental também em etapas 
posteriores da socialização. 

A rigidez familiar bem como a ne
gligência frente ao desenvolvimento 
dos filhos p o d e m levar ao desenvolvi
mento de crenças centrais vinculadas à 
ausência de competência, assim como à 
incapacidade de resolução de conflitos 
e problemas nas interações profissio
nais. Tais crenças centrais p o d e m gerar 
cobrança interna excessiva e uma hiper-
vigilância frente à ausência de autocon
fiança que tendem a ser paralisantes. 

A insegurança em relação às 

próprias habilidades e o medo de não 
conseguir cumprir as tarefas do cargo 
são as maiores fontes de ansiedade pro
fissional, segundo o coach H o m e r o Reis, 
em site da Catho Educação Executiva. 
A solução para o problema, de acordo 
com ele, começa com preparação e trei
no. "O fato de não conseguir ou achar 
que não sabe fazer alguma coisa é o que 
traz ansiedade", diz. O treinamento e 
domínio sobre o que se faz é a chave 
para a diminuição e controle da ansieda
de bem como modificação de crenças, 
como a sensação de incapacidade. 

Ainda segundo o coach, outro com
portamento que alimenta a tensão dos 
ansiosos é a preocupação em querer 
agradar todo mundo. "Quem sofre de an
siedade não consegue estabelecer l i m i 
tes", alerta Homero Reis. Portanto, dar l i 
mites ao chefe e colegas de trabalho, bem 
como assumir somente aquilo que pode 
cumprir, d i m i n u i a carga de cobrança ex
terna e interna. É importante que cada 
um estabeleça prioridades e as cumpra 
sem o acúmulo excessivo de tarefas. 

o aspecto cognitivo, as reações e/ 
ou sintomas p o d e m ser caracteri

zados por sentimentos subjetivos como 
apreensão, tensão, medo, tremores i n -

definidos, impaciência, entre outros; 
no aspecto somático, por alterações 
fisiológicas nos vários sistemas do or
ganismo, como taquicardia, vômitos, 
diarreia, cefaleia, insônia e outros. Es
tes sintomas não são prejudiciais ao 
organismo, na verdade são benéficos; 
a função da ansiedade é protegê-lo e 
não prejudicá-lo. No entanto, p o d e m 
adquirir contornos patológicos e variar 
em frequência, duração ou intensidade, 
de pessoa para pessoa. Podemos enten
der que um alto nível de ansiedade ge
rou um transtorno quando dificulta ou 
impede o curso normal de vida daquele 
que sofre de ansiedade. 

A classificação atual de ansiedade 
reúne as perturbações experimentadas 
nas classes dos transtornos de ansieda
de, de acordo com critérios bem defi
nidos e estabelecidos pela Associação 
Psiquiátrica Americana na 4 a edição 
do Manual de Diagnóstico e Estatís
tica (DSM - r V ) , a saber: transtorno 
do pânico sem agorafobia, transtorno 
do pânico com agorafobia, agorafobia 
sem histórico de transtorno do pânico, 
transtorno de ansiedade generalizado, 
fobia social, fobia específica, transtorno 
obsessivo-compulsivo, transtorno de 
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estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, trans
torno de ansiedade sem outra especificação (SOE), transtorno 
de ansiedade devido à condição médica geral e transtorno de 
ansiedade induzido por substância. Fatores genéticos, ambien
tais e de experiências vividas de caráter sofrido, durante o de
senvolvimento da personalidade, parecem estar associados à 
ansiedade clínica. 

Recentes estudos norte-americanos, de abrangência sig
nificativa, revelaram que 25% das pessoas apresentam algum 
t ipo de transtorno de ansiedade ao longo de suas vidas. 

m p l i a n d o essa caracterização, de acordo c o m a classifi
cação dos transtornos de ansiedade do D S M I V : 

O transtorno de ansiedade generalizada é um estado de 
apreensão ou preocupação constante, de intensidade flutuante 
cuja causa não é identificável. Geralmente é acompanhado de 
tensão motora, irritabil idade e perturbações do sono. É persis
tente, com duração de pelo menos 6 meses. 

O transtorno do pânico caracteriza-se pela ocorrência de 
crises ou ataques de pânico repetidos, acompanhados pela 
sensação de medo intenso, com frequência de quatro episó
dios em um mês. Geralmente esses ataques são caracterizados 
por súbitos episódios de terror, nos quais a pessoa pode sen
t i r alguns sinais como palpitações, falta de ar, palidez, tontura 
e náuseas. Os ataques de pânico são imprevisíveis e a pessoa 
teme persistentemente ter outro ataque. 

O transtorno obsessivo-compulsivo ( T O C ) caracteriza-
-se pela ocorrência involuntária de representações, imagens 
ou impulsos repetitivos involuntários que p o d e m ser acompa
nhados da necessidade imperiosa de realizar comportamentos 
estereotipados ou rituais, como, por exemplo, lavar repetida
mente as mãos por acreditar que estão contaminadas ou ex
pressar comportamentos de limpeza para aliviar a ansiedade 
(compulsão). As compulsões podem ser acompanhadas ou 
não das obsessões. 

As fobias são caracterizadas pelo medo excessivo, per
sistente e incontrolável, direcionado a um objeto ou uma si
tuação. As fobias classificam-se em agorafobia, sociofobia e 
fobias simples. A agorafobia é o medo de frequentar locais 
públicos e geralmente está associada ao transtorno de pânico. 
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Já na sociofobia, a pessoa tem medo de 
ser julgada pelos outros e, consequen
temente, se afasta prejudicando a inte
ração social. As fobias simples, dentre 
os transtornos, são as mais comuns em 
crianças. São caracterizadas pelo medo 
de determinados objetos ou situações 
como animais, tempestades e altura. 

O transtorno do estresse pós-
-traumático consiste n u m distúrbio 
desenvolvido após uma experiência 
traumática, como assaltos seguidos de 
violência, desastres naturais e guerras. 
Caracteriza-se por um medo intenso 
em reviver experiências perturbadoras, 
seja em sonhos ou como lembranças 
vívidas de imagens do passado, que i n 
vadem involuntariamente a consciência 
- os chamados flashbacks. Um grande 
sofrimento se desenvolve quando sur
gem lembranças de algum aspecto do 
trauma. Há uma intensa necessidade de 
evitar sentimentos, pensamentos, con
versas, pessoas ou lugares que ativem 
recordações do trauma. 

O transtorno de ansiedade atípica é 
constituído das demais formas de ansie
dade primária, que não se enquadram 
nas definições anteriores. 

Os tratamentos são realizados com 
psicoterapia e/ou farmacoterapia. No 
pr imeiro caso, alguns pacientes são 
submetidos a exposições prolongadas 
à situação ou ao objeto temido e, em 
outros, à terapia cognitiva, que visa m o 
dificar a maneira com que o paciente 
interpreta os sinais corporais. 

C o m o d i t o anteriormente, o trata
mento consiste basicamente no enfren-
tamento das situações ansiogênicas, 
confrontando crenças e pensamentos 
disfuncionais do paciente acerca do 
trabalho, relacionamentos e sobre si 
mesmo e seu desempenho, buscando 
ajudá-lo a olhar a mesma situação a 
part i r de novos ângulos. A forma como 
um indivíduo pensa sobre si mesmo e 
o m u n d o que o cerca determina o que 
sente e a forma como reage. Se por 
exemplo uma pessoa acredita que não 
pode falhar nunca, de forma rígida, 

se sentirá com medo sempre, a tensão 
aumentará e poderá desenvolver rea
ções inadequadas a esse pensamento. 
Crenças relacionadas também à forma 
de l idar com a autoridade p o d e m gerar 
graves problemas no trabalho. Ressig-
nificar tais crenças e torná-las mais fle
xíveis são estratégias fundamentais no 
tratamento dos transtornos de ansie
dade. Ressignificar também a compre
ensão dos sintomas de ansiedade e le
var o paciente a entendê-los, seja atra
vés da psicoeducação, ou através do 
contato c o m o corpo, os sentimentos 
e a respiração, são prioritários no con
trole e manejo dos sintomas, fazendo 
com que o paciente volte a se apropriar 
de seu corpo, desejos e de sua própria 
vida. Já nos tratamentos com uso de 
fármacos, normalmente são util izados 
os da classe dos benzodiazepínicos 
(ansiolíticos, sedativo-hipnóticos, an-
ticonvulsivantes e miorrelaxantes), da 
classe dos antidepressivos tricíclicos 

e da classe dos inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina. 

importante que o funcionário te
nha claro seus l imites e busque re

alizar o máximo que pode, deixando de 
lado o perfeccionismo que o faz buscar 
l imites irrealistas para a efetivação de 
seu trabalho. A sensação de que o que 
faz nunca é b o m o suficiente, e de que 
alguma crítica aterradora virá, gera al
tos níveis de ansiedade. Caso esteja 
nessa situação, sem que consiga racio
nalizar os pensamentos, a sugestão que 
os especialistas dão é a de pedir ajuda 
e opinião externas. Saber l idar com a 
crítica é treinamento importante , sa
bendo ouvir bem, como reconhecer 
falhas e qualidades. Procurar os dados 
de realidades na ocorrência dos fatos 
é sempre o melhor caminho para bus
car soluções. Ser justo, portanto, tanto 
c o m o outro como consigo mesmo é 
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uma boa forma de colocar a cabeça no 
travesseiro e d o r m i r t ranqui lo . 

As profissões com maior nível de 
responsabilidade decisória e riscos, 
além do estabelecimento de metas, 
são aquelas que geram maiores níveis 
de ansiedade. Para conviver bem com 
a ansiedade e usá-la a favor do cresci

mento e b o m desempenho profissional 
é fundamental que antes de tudo tenha-
-se claro que o trabalho "é uma parte 
importante da vida e não a vida como 
um todo". Não pode tomar conta de 
todas as relações que envolvem a vida 
de uma pessoa. Ela deve aprender a l i 
mitar tal interferência mesmo que para 
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Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 6, n. 84, p. 26-33, dez. 2012. 
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