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O mal dos tempos

CINCO CATEGORIAS
O psicólogo Rafael da Silva 

explica que, mesmo apresentan-
do diferentes sintomas e causas, 
os distúrbios a seguir são deriva-
dos do transtorno de ansiedade, 
portanto, em todos eles existe o 
sentimento de preocupação ou 
até mesmo de medo. O fator que 
vai levar isso à patologia é a ma-
neira em que tudo vai interferir 
nas atividades diárias, sabia? “A 
principal diferença entre eles é a 
forma que acontece, a magnitude 
e como surgiram os sintomas”, 
complementa o psicólogo.

Transtorno do pânico: o que 
caracteriza esse tipo são os sinto-
mas físicos somados aos cognitivos 
e emocionais. As crises se iniciam 
de maneira brusca e, geralmente, o 
indivíduo tem a certeza de que vai 
morrer. “Ele pode desmaiar, ter pal-
pitações, dores de cabeça e enjoos”, 
exemplifica Patrícia Florenzano, 
psicóloga. Segundo Rafael, quando 
a ansiedade está patológica, o cé-
rebro acaba aumentando os níveis 
hormonais, acelerando o ritmo car-
díaco, estreitando as vias sanguíneas, 
dentre outras funções, sem que haja 
real necessidade.

Transtorno de ansiedade genera-
lizada: no TAG, a ansiedade é intensa, 
constante e permanente, o que causa 
prejuízo nas tarefas diárias do indiví-
duo. A primeira forma de “diagnosti-
car” é verificar se as preocupações e 
pensamentos são reais ou prejudiciais. 
“É preciso analisar se aquilo que estou 
pensando é daquela forma mesmo, ou 
se é algo que passou pela minha mente 
e eu agarrei como realidade única e 
exclusiva”, explica o psicólogo.

“A preocupação é sempre 
avaliada pelo tamanho 

do problema. Existem 
situações que são de 
fácil resolução, mas a 

pessoa que tem TAG se 
desespera e não consegue 

raciocinar sobre o que 
deve ser feito”, Patrícia 

Florenzano, psicóloga
 
Fobia social: de acordo com Ra-

fael, no caso dessa fobia, existe um 
gatilho específico - a interação social. 
Às vezes, só de pensar que esse con-
tato acontecerá, o indivíduo entra em 
um esquema irracional de ansiedade. 
Patrícia salienta que a pessoa passa 
a ter dificuldades em se relacionar, 
com medo de estar sendo julgada 
ou rejeitada, e isso faz com que ela 
recue ou se distancie do seu ciclo de 
convívio, interagindo apenas com 
quem sente confiança e segurança.

IMAGINE QUE VOCÊ ESTÁ ANDANDO NA RUA E SE LEMBRA QUE 
PRECISA IR A UMA REUNIÃO NO FINAL DA TARDE. PORÉM, NÃO SE 
PREPAROU O SUFICIENTE! Ou, ainda, tem um problema familiar 
a ser resolvido, mas não consegue ver uma solução. Seu coração 

começa a palpitar mais forte, as mãos começam a suar frio e tudo que 
se passa na sua mente é: “não vou conseguir resolver, vai dar tudo 
errado”. Essa situação pode ser um caso de transtorno de ansiedade, 
para o qual é necessário ligar o sinal de alerta! Segundo a Organiza-
ção Mundial da saúde (OMS), 33% da população mundial sofre com 
esse distúrbio. Entretanto, ainda há um tabu que ronda o transtorno 
e muitas pessoas hesitam em procurar diagnóstico até que se chegue 
ao limite. Mas com ansiedade não se brinca! Então, que tal conhecer 
um pouquinho mais sobre os principais tipos e suas características? 
Confira abaixo!

“Existem inúmeros transtornos causados 
pela ansiedade. Cabe um bom diagnóstico 
e tratamento para que o indivíduo saiba 
lidar com o seu especificamente” Rafael 
Oliveira Gomes da Silva, psicólogo
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modernos

A 
psicoterapia 

somada à 
psiquiatria são a 
chave para tratar 

a doença

 
 

Transtorno ob-
sessivo compulsivo: 

já no TOC, a ansieda-
de não fica tão aparente, 
podendo ser confundi-
da com simples manias. 
Ocorrem pensamentos a 

todo o momento que aca-
bam levando o indivíduo a 

comportamentos repetitivos que 
“aliviem” o sentimento de angústia. 

Eles pensam que, caso não faça tal coisa, 
algo sério pode acontecer e, por isso, aca-
bam tendo essas repetições. Normalmen-
te, a pessoa agrega um ritual a uma ação.

Transtorno de estresse pós-traumá-
tico: aqui, um trauma acontece na vida 
do indivíduo e, para evitar que ocorra 
novamente, ele acaba fugindo de luga-
res, situações ou pessoas. Os traumas 

podem ser desde sequestro, abuso e 
violência física até uma saída de em-
prego ou o nascimento de um filho.

“A pessoa que possui TOC 
acredita que, por exemplo, se ela 
lavar as mãos a cada um minuto, 
estará livre de germes”, Patrícia 

Florenzano, psicóloga

O transtorno 
de ansiedade 

existe em 
diferentes tipos. 
Saiba quais são 

os principais 
e veja como 

identificá-los!
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