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Ansiedade e
estresse
Diferença entre estresse, medo e ansiedade; Fases e
prevenção ao estresse; Identiﬁcação dos sintomas de
ansiedade; Ansiedade e distorções cognitivas.
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Projeto de Prevenção aos Riscos Psicossociais
Ansiedade e estresse

Apresentação
Esta cartilha é uma ação do Projeto de Prevenção aos Riscos Psicossociais, promovido pela Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (COASS) vinculada a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE) do
IFRN. Este projeto teve início no ano de 2019 e tem como objetivo
geral promover ações de capacitação, acolhimento e discussão
sobre diﬁculdades cotidianas demandadas tanto da vida pessoal
quanto do ambiente laboral do servidor.
São temas desta ação:
• Habilidades sociais
• Autoconhecimento e Autoestima
• Inteligência emocional
• Planejamento ﬁnanceiro
• Gerenciamento de conﬂitos
• Assertividade e Resiliência
• Como falar em público
• Gestão do tempo
• Ansiedade e estresse
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O que é ansiedade?
Ansiedade é a resposta natural do organismo ao estresse. É um sentimento de medo ou apreensão sobre algo futuro. O primeiro dia de
aula ou num emprego novo, fazer uma entrevista ou dar uma palestra podem causar sentimentos de medo e nervosismo na maioria das
pessoas, algo esperado diante de situações fora da rotina. No entanto, quando estes sentimentos de ansiedade se tornam extremos,
duram mais de seis meses e estão interferindo em vários aspectos
da vida diária, pode-se estar diante de um quadro patológico de ansiedade.
Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (2017), cerca
de 9% dos brasileiros possuem algum transtorno de ansiedade, o
que torna o Brasil como o país com a maior taxa de ansiedade do
mundo.
É importante distinguir os conceitos:
Ansiedade: antecipação a uma ameaça futura.
Medo: resposta emocional a uma ameaça real ou percebida.
Estresse: resposta física a um estímulo.
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Será que tenho Transtorno de Ansiedade?
O melhor e mais preciso diagnóstico é através do olhar clínico de um
médico especialista. Converse com o seu médico de referência caso
perceba os seguintes pontos em sua rotina:
- Preocupações constantes, sensação de tensão ou presença de
medos exagerados;
- Não conseguir relaxar;
- Sensação de que um desastre ou algo ruim irá acontecer;
- Preocupações exageradas sobre doenças, ﬁnanças, familiares ou
questões no trabalho;
- Medo extremo de algum objeto ou situação.
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Estresse
O estresse é uma resposta física e emocional a uma dada situação e
inclui características tais como preocupação, sensação de sobrecarga, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça, problemas com o sono e procrastinação.
O estresse não é algo totalmente negativo. Em níveis adequados, o
estresse prepara nosso organismo para os desaﬁos do dia a dia por
meio do aumento dos níveis de energia, melhora o funcionamento
cognitivo e ajuda no foco atencional. Quando o estresse é muito
extremo, ou dura muito tempo (ou ambos), ele passa a ser algo problemático.
Níveis de estresse elevados contribuem para uma série de complicações médicas, tais como ansiedade, depressão, abuso de substâncias (lícitas e ilícitas), diminuição dos mecanismos de defesa
imunológica, dentre outros problemas.
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Causas
As causas para os transtornos de ansiedade são complexas e múltiplas. As principais estão relacionadas a:
- Estressores ambientais: diﬁculdades no ambiente de trabalho ou
familiar e problemas de relacionamento;
- Fatores genéticos: pessoas que têm algum familiar com transtorno
de ansiedade apresentam maior susceptibilidade para manifestar
distúrbios de ansiedade;
- Fatores médicos: ansiedade como consequência de uma outra
doença (câncer, doenças terminais, etc.); efeitos colaterais de medicamentos; períodos prolongados de internação hospitalar.
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Tipos de ansiedade
Transtorno do pânico: É um ataque intenso agudo de ansiedade
acompanhado por sentimentos de desgraça iminente.
Agorafobia: Ansiedade em relação a lugares dos quais a fuga possa
ser difícil.
Fobia especíﬁca: medo excessivo de objeto, circunstância ou situação especíﬁcos.
Transtorno de ansiedade social (fobia social): Envolve ansiedade
de situações sociais (incluindo pessoas conhecidas ou estranhas).
Medo especíﬁco de realizar determinadas atividades. Ex.: comer ou
falar em público.
Transtorno de ansiedade generalizada (TAG): Ansiedade ou
preocupação excessivas com vários eventos ou atividades na maior
parte dos dias durante um período de pelo menos seis meses. É difícil de controlar, subjetivamente perturbadora e compromete áreas
importantes da vida das pessoas.
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Principais sintomas
Físicos:
- Irritabilidade;
- Falta de ar ou respiração ofegante;
- Dor, aperto e/ou palpitações no peito;
- Tontura ou sensação de desmaio; dor de barriga e/ou diarreia;
- Diﬁculdade para dormir;
- Agitação nas pernas e braços;
- Enjôo e vômitos; tensão muscular.
Psicológicos:
- Pensamentos obsessivos e perfeccionismo;
- Nervosismo, irritação, pensamento acelerado;
- Preocupação excessiva, principalmente em relação ao futuro;
- Diﬁculdade de concentração;
- Comportamentos compulsivos;
- Sobrecarga, vontade de fugir, desistir, abandonar;
- Procrastinação no trabalho, tarefas, obrigações;
medos paralisantes e irracionais.
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Níveis de ansiedade
Leve: Alerta, sente-se desaﬁado, pronto para uma ação construtiva
Moderado: Irritabilidade, queda da conﬁança, queda da concentração, pronto para uma ação protetiva
Severo: Hipersensibilidade, percepções distorcidas, pronto para
uma ação “luta ou fuga”
Pânico: Reação “luta ou fuga” ou imobilização, raiva, desorganização,
percepção sensorial desorganizada
Estresse: Os sintomas se dividem em três tipos: Físicos, emocionais/cognitivos e comportamentais.
Físicos: fadiga, diﬁculdades para dormir, dor de estômago, dor no
peito, dor e tensão musculares, dor de cabeça e enxaqueca, indigestão, náuseas, sudorese, baixa do sistema imunológico, dor no
pescoço e nas costas.
Emocionais e cognitivos: perda da motivação, aumento da irritabilidade e raiva, ansiedade e depressão, diﬁculdade para focar a
atenção, queixas de memória, instabilidade de humor, perda da
libido, pensamentos constantes sobre os fatores estressantes.
Comportamentais: alterações no apetite (para mais ou para menos),
abuso de substâncias como álcool e outras drogas, isolamento
social, roer unhas.
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Tratamento
Lidando com o estresse e a ansiedade
Ansiedade:
- Orientação médica: Caso você perceba que apresenta sintomas
de ansiedade, busque orientações de um proﬁssional da Psiquiatra.
Ele é o mais indicado para o adequado diagnóstico correto e para
indicar o melhor tratamento para o seu caso. No caso de indicação
de tratamento medicamentoso, o proﬁssional médico indicará qual o
melhor remédio a ser utilizado. Mas, lembre-se, os medicamentos se
destinam a lidar com os sintomas desconfortáveis da ansiedade e
não a resolver com os problemas subjacentes. Por isso, é altamente
recomendável complementar o tratamento com psicoterapia.
- Psicoterapia: Além da terapia medicamentosa, buscar um proﬁssional da Psicologia será benéﬁco para, além de falar sobre as possíveis causas da crise atual, ajuda a lidar com os sintomas ansiosos,
prevenindo recaídas.
- Atividade física: A prática de exercícios físicos estimula a liberação
de um hormônio chamado Serotonina no organismo, fazendo com
que humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, sensibilidade a dor e as
funções intelectuais tenham um melhor rendimento. Caminhada/
corrida e atividades ao ar livre são especialmente recomendadas
nestes casos.
- Alimentação: Uma das áreas mais afetadas pelos transtornos de
ansiedade, a alimentação geralmente passa a ser uma área fragilizada de quem enfrenta o transtorno. Uma das formas de tratamento é
ter uma alimentação balanceada de modo geral. Incluir alimentos
ricos em triptofano é uma forma de estimular a formação de serotonina pelo organismo, melhorando assim o humor e a sensação de
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bem-estar. Alimentos recomendados: proteína (carne, frango, peixe,
ovo ou leite e derivados) e queijo, amendoim, castanha de caju, ervilha, amêndoas, abacate, batata e banana.
Estresse:
- Lembre-se que o estresse nos motiva a resolver nossos problemas.
Visualizar o estresse como algo aceitável é o primeiro passo para
reduzir os efeitos negativos associados a ele. Lembre-se, o objetivo
é lidar com o estresse, e não eliminá-lo.
- Fale sobre seus problemas, mesmo que eles não possam ser
resolvidos. Falar sobre seus estressores ajuda a enxergar a situação
de uma perspectiva, abrindo espaço para enxergar soluções as
quais você pode não ter pensado ainda. Além disso, falar sobre algo
que perturba ajuda a reduzir os sentimentos negativos associados
ao estresse.
- Priorize suas responsabilidades. Busque resolver os problemas
lidando com as tarefas mais rápidas e fáceis primeiramente. Ter
muitos itens a completar numa lista de tarefas pode ser algo
estressante, ainda que nenhum deles seja muito complexo. Ao completar as tarefas mais simples, sua mente ﬁcará mais livre para lidar
com responsabilidades maiores.
- Foque no básico. O estresse pode desencadear um ciclo vicioso
em que as necessidades básicas ﬁcam negligenciadas, o que pode
gerar ainda mais estresse. Certiﬁque-se que suas necessidades básicas sejam sempre priorizadas, tais como se alimentando bem e de
modo saudável, com bons e regulares hábitos de sono, realizando
atividades físicas regulares e outras formas de autocuidado.
- Busque balancear as diferentes áreas de vida. Quando as pessoas
se sentem sob elevado estresse, frequentemente estão priorizando
alguma área de vida em detrimento das demais (geralmente, prioriza-se o trabalho, enquanto as demais ﬁcam negligenciadas). Busque
equilibrar o tempo dedicado a cada área de vida, com tempo adequado para o trabalho, para a família, para o lazer e os cuidados com
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o corpo, e o tempo para si mesmo.
- Valorize o tempo para si mesmo. O tempo pessoal normalmente é
o primeiro a ser sacriﬁcado quando há muitos problemas para
resolver. É justamente esse gatilho que torna o enfrentamento das
situações estressantes mais difícil. Busque incluir na agenda o
tempo dedicado às atividades relaxantes e de divertimento, sem
interrupções.
- Mantenha as coisas em perspectiva. No calor do momento,
pequenos problemas podem se tornam maiores do que realmente
são. Dê um passo para trás e pense o quão importante é um problema ao analisá-lo sob uma perspectiva mais ampla: esse problema
será importante daqui a uma semana? Um mês? E em um ano, como
será?
Conteudista: Mariane Dantas - Psicóloga (CRP17/2678)
Diagramador: Carol Lopes e Emanoel Júnior (Estágiarios)
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