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dissipa logo que ela cessa. A ansiedade, por sua 
vez, está associada a antecipação. Ela é natural 
e nos prepara para enfrentar uma situação 
que nos desafia ou preocupa, como provas, 
entrevistas, resultados de exames médicos. 
Nesses momentos, é normal sentir o coração 
acelerar, a transpiração aumentar e mesmo 
insônia. Quando o problema é resolvido ela 
vai embora. “Já a ansiedade patológica não 
desaparece. Ela nos imobiliza e, para não 
ter de enfrentá-la, fugimos das situações. 
É crônica e vem sempre acompanhada de 
sintomas como palpitação, sudorese, ton
tura, sensação de estranhamento, diarreia”, 
diz o psiquiatra Antônio Nardi, diretor do 
Laboratório de Pânico e Respiração (LABPR) 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). É considerado transtorno psíquico 
quando tem duração, intensidade e frequên
cia desproporcionais.

Em alguns casos a ansiedade pode se 
manifestar em crise abrupta e intensa - um 
ataque de pânico. Uma onda de sensações 
desagradáveis, como impressão de asfixia, 
dor no peito, dormência dos membros, receio

de enlouquecer ou mesmo de morrer, que se 
inicia e atinge seu pico em poucos minutos 
(veja quadro na pág. ao lado). As crises podem 
ocorrer de forma isolada ou ter relação com 
algum transtorno de ansiedade. Ataques re
correntes, acompanhados pela preocupação 
constante de sofrer outra crise - e as possíveis 
consequências, muitas vezes imaginárias, que 
ela pode ter, como um infarto ou morte 
caracterizam, segundo o Manual diagnóstico 
e estatístico de doenças mentais (DSM), um 
estado extremo de ansiedade: o transtorno 
de pânico (TP), também conhecido como 
síndrome do pânico.

Por causa da semelhança com os sintomas 
de problemas cardiorrespiratórios, muitas 
pessoas com ataque de pânico vão parar no 
pronto-socorro ou passam por consultórios 
médicos de diferentes especialidades antes 
de procurar um psicólogo ou psiquiatra ou 
ser encaminhadas. É três vezes mais comum 
em mulheres e surge com mais frequência no 
início da vida adulta. Em alguns casos, é acom
panhado de agorafobia - o receio de ter uma 
crise faz a pessoa começar a evitar lugaresA ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



e situações em que, 
acredita, é mais difícil 
escapar ou receber 
ajuda. Assim, tare
fas cotidianas, como 
usar transporte públi
co rumo ao trabalho, 
fazer compras no su
permercado ou sair 
de casa sem compa
nhia, tornam-se cada 
vez mais difíceis. “É 

comum que parentes não compreendam o 
problema e acreditem que ‘é coisa da cabeça’ 
de quem sofre e adaptem a rotina familiar 
para que a pessoa não fique ou não saia só, 
o que pode parecer uma boa ajuda, mas que 
acaba colaborando para a manutenção do 
transtorno”, diz a psicóloga Marcele Regine 
de Carvalho, pesquisadora do LABPR.

O transtorno de pânico não tem causa es
pecífica. O mais provável é que seja resultado 
da interação entre herança biológica e fatores 
psíquicos e ambientais, como o estresse (veja 
quadro na pág. 38). Ter um parente de primeiro

grau com o distúrbio é o principal fator de risco. 
Estudos com famílias, publicados nos anos 80 
no Archives of General Psychiatry, demonstraram 
que pessoas com pai, mãe ou filho com trans
torno de pânico têm oito vezes mais chances 
de apresentar os mesmos sintomas.

Pessoas com predisposição genética são 
mais suscetíveis a ter o distúrbio desencadeado 
por fatores externos, como algumas drogas. 
"São frequentes crises que se seguem ao abuso 
de álcool ou uso de substâncias recreativas, en
tre elas a maconha, e também de psicoestimu- 
lantes, como anfetaminas e café em excesso”, 
diz o psiquiatra Márcio Bernik, coordenador 
do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). 
Medicamentos anorexígenos (com finalidade 
de emagrecer), corticoides e broncodilatadores 
também podem induzir ataques.

PÍLULAS E CRENÇAS
O tratamento com medicamentos e psico
terapia cognitivo-comportamental (PCC) 
controla os sintomas em mais de 85% dos 
pacientes sem agorafobia - resultados que
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se mantêm mesmo depois de interrompê-lo. 
“Os medicamentos mais indicados são os 
benzodiazepínicos (ansiolíticos) eantidepres- 
sivos. Muitos pacientes utilizam fármacos 
dos dois grupos, para que sejam ministradas 
doses menores de cada, o que reduz efeitos 
colaterais. A medicação bloqueia os ataques 
de pânico, abrindo caminho para enfrentar 
situações temidas”, diz Nardi.

A PCC é uma abordagem breve, que ajuda 
o paciente a perceber padrões de pensamento 
que alimentam sua ansiedade e a aprender 
algumas estratégias para lidar com ela no dia 
a dia. “A maneira como se avalia uma situação 
influencia emoções, comportamentos e reações 
fisiológicas. Interpretações exageradamente 
negativas, ou catastróficas, causam respostas 
físicas desproporcionais à realidade. Reestru
turar pensamentos distorcidos é uma forma 
de alterar emoções e atitudes”, diz Marcele.

Para isso, é essencial compreender a an
siedade como um mecanismo de defesa: as 
reações que desencadeia, embora assustem, 
não são necessariamente perigosas e podem 
ser controladas. A hiperventilação - decor

rente das inspirações rápidas e profundas em 
uma crise de pânico, que pode desencadear 
a parte “automática” de um ataque -, por 
exemplo, pode ser amenizada com respiração 
diafragmática (veja quadro na pág. 39). De 
forma semelhante, exercícios de relaxamento 
podem reduzir a excitação neuromuscular e a 
hiperatividade cognitiva.

Estudos com testes respiratórios - como 
hiperventilação voluntária e inalação de dió
xido de carbono (C02) para induzir sintomas 
de pânico em laboratório -, aliás, demonstram 
que pacientes com o distúrbio são excessiva
mente sensíveis a essas alterações. Os núcleos 
da base (estruturas interconectadas com o 
córtex cerebral, o tálamo e o tronco encefálico, 
onde são sintetizados neurotransmissores), 
por exemplo, têm papel tanto na regulação 
da respiração quanto no processamento de 
emoções primitivas, como o medo. “Existe 
uma relação entre equilíbrio de neurotransmis
sores, pH do sangue e sistema respiratório. 
Pacientes que hiperventilam antes de um 
ataque de pânico podem aprender a bloquear 
a crise respirando adequadamente”, diz Nardi.
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PROVOCANDO SINTOMAS
Fugir ou evitar situações que causam descon
forto pode, em um primeiro momento, trazer 
alívio. Por outro lado, porém, mantém intactas 
as crenças que sustentam o medo. Uma se
gunda etapa da PCC, depois da reestruturação 
cognitiva e treino para lidar com os sintomas, 
é a terapia de exposição. Com orientação do 
psicólogo, o paciente faz exercícios que simu
lam sintomas de ansiedade e também entra em 
contato com estímulos temidos. “O objetivo 
é que ele consiga experimentar sintomas e 
habituar-se a eles, para que qualquer mudança 
corporal percebida não dispare necessariamen
te um ataque de pânico”, diz Marcele.

Correr no mesmo lugar, respirar por um 
canudo fino, prender a respiração e hiperven- 
tilar são exemplos de exercícios que simulam 
sensações físicas de uma crise. Já a exposição a 
situações que despertam a ansiedade é gradual 
e repetitiva, de modo a adaptar o paciente ao 
estímulo, extinguira resposta de medo efazê-lo 
perceber que suas previsões excessivamente 
negativas raramente se confirmam. É comum 
que o psicólogo cognitivo faça também simu

lações imaginárias ou virtuais para adaptar o 
paciente aos poucos. “Grupos de apoio tam
bém são importantes. Ajudam a perceber que 
existem pessoas com problemas semelhantes 
e, principalmente, que muitas melhoram. 
Para os parentes de quem tem o transtorno é 
uma oportunidade para esclarecer dúvidas e 
preconceitos, além de aprender estratégias de 
enfrentamento, diz Bemik.

“O medo não é o sistema de navegação 
confiável que supomos. Ele se alimenta de cren
ças irracionais, de ‘certezas’ que, na realidade, 
apenas tornam nosso comportamento menos 
adequado, obscurecem nossas expectativas, 
afetam drasticamente a qualidade vida”, diz 
Leahy. Será que todas as nossas preocupações 
são importantes a ponto de ser preciso dar ouvi
dos a todas elas para nos proteger? A ansiedade 
nos permite antecipar problemas e soluções 
possíveis para evitar a dor e preservar nosso 
bem-estar-apesar de parecer o contrário. Nas 
palavras do pensador Sêneca, “há mais coisas 
que nos assustam do que coisas que efetiva
mente nos fazem mal; afligimo-nos mais pelas 
aparências do que pelos fatos”. me*A ut
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Caixa de texto
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 249, p. 32-39, out. 2013.




