
Psicologia Clínica

Ansiedade
O que é? O que fazer?



ansiedade
o que é? o que fazer?

O que é a Ansiedade?

a ansiedade é uma resposta biológica e 
psicológica normal no ser humano que se 
expressa através de sentimentos de preo-
cupação, apreensão ou medo devido à 
antecipação de uma situação desagradá-
vel ou perigosa e é muitas vezes acompa-
nhada de sintomas físicos. a ansiedade 
pode ser normal ou patológica.

a ansiedade normal surge quando 
existe razão específica para se estar an-
sioso e pode ser considerada como um 
valioso recurso adaptativo pois estimula 
as pessoas a procurarem soluções po-
sitivas para os seus problemas. a ansie-
dade normal é passageira e dissipa-se 
assim que o motivo que a gerou tenha 
desaparecido. 

na ansiedade patológica o indivíduo, 
por vezes, não sabe determinar o motivo 
pelo qual está ansioso ou o nível de an-
siedade é desproporcional ou excessivo 
em relação à sua causa. este tipo de an-
siedade é responsável por alterações no 
funcionamento saudável do indivíduo 
nas várias vertentes da sua vida e gera so-
frimento. a ansiedade patológica pode 
durar meses ou anos e tornar-se crónica. 

Sintomas

físicos: falta de ar; ritmo cardíaco ace-
lerado; Palpitações; dor no peito; suores; 
Tremores; sintomas gastro intestinais; 
Tonturas; sensações de calor; formigueiro 
nos braços, etc.

Psicológicos: insónias; Pensamentos 
repetitivos; Medos intensos ou fobias; 
irritabilidade; fadiga; dificuldade de 
concentração; sensação de perda de 
controlo;  etc.

Tratamento da ansiedade

quando a ansiedade é patológica 
e gera um grande nível de sofrimento 
torna-se essencial um acompanha-
mento psicoterapêutico. Por vezes 
é ainda necessário combinar este 
a c o m p a n h a m e n t o  c o m  t e r a p i a 
farmacológica.

Estratégias para lidar 
com a ansiedade em casa

Treine a respiração abdominal

existem dois tipo de respiração: a respi-
ração no peito que prepara o corpo para 
uma reação de fuga e a respiração abdo-
minal que promove o relaxamento. Para 
relaxar deve treinar esta última, praticando 
as seguintes técnicas:

1. fechar os olhos e focar a atenção na 
respiração

2. Colocar uma mão em cima do peito e 
outra sobre o estômago.

3. inspirar lentamente enchendo a bar-
riga de ar como se fosse um balão. a 
mão da barriga sobe e a mãe do peito 
permanece imóvel.

4. expirar lentamente mais ou menos 
à mesma velocidade que expirou e 
deixar sair todo o ar, esvaziando total-
mente a barriga.

5. quando se sentir confortável tente 
expirar no dobro do tempo da inspi-
ração (ex: 3s/6s ou 4s/8s). Treinar este 
exercício várias vezes.

Aprenda a relaxar 
(utilizando estas técnicas)

Relaxamento muscular progressivo: 
Pode ajudá-lo a libertar a tensão muscu-
lar e reduzir a ansiedade. a técnica en-
volve sistematicamente contrair e, em 
seguida, descontrair todos grupos mus-
culares do corpo começando pelas mãos 
e terminando nos pés.

Meditação: Muitos tipos de medita-
ção provaram ser eficazes para reduzir a 
ansiedade. a meditação mindfulness, em 
particular, mostra-se como uma técnica 
muito útil para o alívio da ansiedade.

Treino Autogénico: Consiste num 
tipo de auto-hipnose, utilizando auto-
-instruções de peso, calor e outras sen-
sações cinestésicas que induzem o 
relaxamento (ex: eu estou a ficar com-
pletamente calmo e relaxado; o meu 
braço direito está a ficar muito pe-
sado; a minha mão direita está a ficar 
quente).
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