
Você conhece o Momento Telessaúde Bahia, 

conectado com a Atenção Básica?  

Enquanto aguarda o início da webpalestra corre lá na página 

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/ e confira!

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/


▪ Ritmo acelerado da vida moderna;

▪ Compromissos intermináveis da rotina diária;

▪ Velocidade crescente das tecnologias da 
informação e comunicação;

▪ Imperativos de produtividade;

▪ Rotinas exaustivas de trabalho.

INTRODUÇÃO



A angústia (Hanns, 2001) envolve sempre um
sofrimento psíquico e também corporal, que vai além
da ansiedade, ela é uma condição existencial que
implica uma sensação de impotência do sujeito
frente a esse mal-estar, uma espécie de medo
generalizado, sem um objeto específico (Terêncio,
2013).

ANGÚSTIA



Freud encontrou invariavelmente esse afeto na base
do sofrimento de seus pacientes, expresso de
maneiras diversas como dispneias, arritmias,
expectativas ansiosas, fobias, ataques de “pânico”,
terrores noturnos e pesadelos.

“O fenômeno fundamental e principal do problema da
neurose” Freud (1926, p. 136).

A ANGUSTIA EM FREUD



Observou a relação da angústia com as fobias. Nelas,
o sujeito tenta de todas as formas se livrar da
angústia ligando-a a uma situação ou objeto
específico que passa a ser evitado ao máximo – as
fobias são, precisamente, essas construções
protetoras contra a angústia (Freud,1926).

A ANGUSTIA EM FREUD



A angústia é um sinal de perigo frente a uma situação de
falta muito temida. Essa situação varia ao longo do
desenvolvimento psíquico do sujeito: para a criança muito
pequena, trata-se do perigo do desamparo, pois ela é
completamente dependente daqueles que a cuidam
(Freud,1926).

AFINAL, O QUE DESENCADEIA A ANGÚSTIA? 



A angústia não é um simples sinal de perigo diante de
uma perda de objeto. Ou seja, ela não constitui sinal de
uma falta, mas sim o sinal da “falta da falta”.

“O que provoca a angústia é tudo aquilo que nos
anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao
colo” (1962, p. 64)

AFINAL, O QUE DESENCADEIA A ANGÚSTIA? 



É preciso preservar um vazio para a manutenção do 
desejo. 

A angústia surge para sinalizar o perigo dessa saturação. 

Ex: pais que não conseguem dizer “não” aos seus filhos.

AFINAL, O QUE DESENCADEIA A ANGÚSTIA? 



Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo,
apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de
antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho.

Passa a ser reconhecida como patológico quando são exagerados,
desproporcionais em relação ao estímulo e, principalmente,
quando interferem na qualidade de vida, no conforto emocional
ou no desempenho diário do indivíduo.

CARACTERÍSTICAS

(Castillo; et al, 2000)



Os transtornos ansiosos são quadros clínicos em que esses
sintomas são primários, ou seja, não são derivados de outras
condições psiquiátricas (depressões, psicoses, transtornos do
desenvolvimento, etc.). Mas podem ocorrer casos em que vários
transtornos estão presentes ao mesmo tempo e não se consegue
identificar a primazia, sendo mais correto referir que esse
paciente apresenta mais de um diagnóstico coexistente
(comorbidade).

(Castillo; et al, 2000)

CARACTERÍSTICAS



Na avaliação diagnóstica é fundamental obter a história detalhada que o paciente traz sobre os
seus sintomas, possíveis fatores desencadeantes, observar o lugar que sintoma ocupa na vida
do indivíduo, seu desenvolvimento na infância. Sugere-se, também, levar em conta o
temperamento da pessoa, a maneira como se relaciona com os outros, além dos fatores
implicados na etiologia dessas patologias. Também deve ser avaliada a presença de comorbidade.

RACIOCÍNIO CLÍNICO



▪ Pessoas com TAG apresentam medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico
exagerados e irracionais a respeito de várias situações. Estão constantemente tensas e dão a
impressão de que qualquer situação é ou pode ser provocadora de ansiedade.

▪ São sujeitos que estão sempre muito preocupados com o julgamento de terceiros em relação
a seu desempenho em diferentes áreas e necessitam exageradamente que lhes renovem a
confiança, que as tranquilizem. Apresentam dificuldade para relaxar, queixas somáticas sem
causa aparente e sinais de hiperatividade autonômica.

▪ Tornam-se pessoas difíceis, pois mantêm o ambiente a seu redor tenso, provocam irritação
nas pessoas de seu convívio pelo absurdo da situação, sendo difícil acalmá-las e ter atividades
rotineiras ou de lazer com elas.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA

(Castillo; et al, 2000)



▪ Fobias específicas são definidas pela presença de medo excessivo e persistente relacionado
a um determinado objeto ou situação. Diante do estímulo fóbico, a pessoa pode apresentar
reações de choro, desespero, imobilidade, agitação psicomotora ou até mesmo um ataque
de pânico.

▪ São diferenciadas dos medos normais da infância por constituírem uma reação excessiva e
desadaptativa, que foge do controle do indivíduo, leva a reações de fuga, é persistente e
causa comprometimento no funcionamento da vida cotidiana.

FOBIAS

(Castillo; et al, 2000)



Se caracteriza pelo medo persistente e intenso de situações onde a pessoa julga estar exposta à
avaliação de outros, ou se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa. Em jovens, a ansiedade
pode ser expressa por choro, "acessos de raiva" ou afastamento de situações sociais nas quais haja
pessoas não familiares. Nessas situações, comumente há a presença de sintomas físicos como:
palpitações, tremores, calafrios e calores súbitos, sudorese e náusea

Crianças e adolescentes com fobia social relatam desconforto em inúmeras situações: falar em sala
de aula, comer na cantina próximo a outras crianças, ir a festas, escrever na frente de outros colegas,
usar banheiros públicos, dirigir a palavra a figuras de autoridade como professores e treinadores,
além de conversas/brincadeiras com outras crianças.

FOBIA SOCIAL

(Castillo; et al, 2000)



▪ O diagnóstico do TEPT é feito quando, em consequência à exposição a um acontecimento que
ameace a integridade ou a vida do individuo, são observadas alterações importantes no seu
comportamento, como inibição excessiva ou desinibição, agitação e reatividade emocional
aumentada, hipervigilância, além de pensamentos obsessivos com conteúdo relacionado à
vivência traumática (em vigília e em pesadelos durante o sono). Também é observado
comportamento de evitar estímulos associados ao evento traumático e levar a comprometimento
das atividades do paciente. Pelos critérios diagnósticos do DSM-IV, tais sintomas devem durar mais
de um mês.

▪ O paciente evita falar sobre o que aconteceu, pois isso lhe é muito doloroso, e essa atitude parece
perpetuar os sintomas como em geral acontece com todos os transtornos ansiosos.

▪ Crianças apresentam uma dificuldade a mais, especialmente as mais jovens, que é a de
compreender com clareza e discorrer sobre o ocorrido.

TRANSTORNO DE ESTRESSES PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT)

(Castillo; et al, 2000)



▪ Tradicionalmente a sintomatologia do TEPT é organizada em três grandes grupos: o relacionado
à reexperiência traumática, à esquiva e distanciamento emocional e à hiperexcitabilidade
psíquica.

▪ Reexperiência traumática: revivência da experiência de forma contemporânea, algumas
lembranças recorrentes que ressurgem de modo intrusivo, provocam um sentimento de angústia
e mal estar no paciente.

▪ Esquiva e distanciamento emocional: comportamento de afastamento da ansiedade gerada pelo
fenômeno traumático. Comportamento de evitar falar sobre o trauma.

▪ Hiperexcitabilidade psíquica: Se caracteriza por uma sintomatologia de cunho fisiológico
especialmente quando o sujeito está em contato com estímulos-traumáticos.

(Camara Filho, 2001)

TRANSTORNO DE ESTRESSES PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT)



TRANSTORNO DE ESTRESSES PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT)



▪ O TEPT é subdividido em agudo e crônico:

▪ Agudo: TEPT agudo pode ser diagnosticado um mês após o acontecimento e a duração
dos sintomas é inferior a 3 meses.

▪ Crônico: Quando o TEPT continua por mais de três meses, é considerado crônico. Em seu
estado crônico geralmente está associado com comportamentos esquivos mais
proeminentes.

▪ Com Início Tardio: Este especificador indica que pelo menos 6 meses decorreram entre o
evento traumático e o início dos sintomas.

ESPECIFICIDADES DO TEPT

(Davidson apud Barlow, 2011)



▪ Diagnóstico correto: a avaliação médica, psicológica, social.

▪ Plano de tratamento adequado.

▪ Quanto mais cedo melhor.

TRATAMENTO DA ANSIEDADE 



▪ Terapia psicofarmacológica;

▪ Tratamento psicológico.

▪ Pacientes que desenvolvem transtornos de ansiedade complexos e “crônico” se beneficiam de
terapias psicanalíticas. (MESHULAM-WEREBE, 2012).

▪ As intervenções psicoterápicas e psicossociais são indicadas tanto para tratamento como
também para prevenção do transtorno (SOARES, 2012).

▪ Considerar a singularidade de cada indivíduo.

TRATAMENTO DA ANSIEDADE
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