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ANSIEDADE 

 Sensação de apreensão, intranquilidade, incerteza 

ou medo 

Decorrente de uma ameaça real ou imaginária, cuja 

origem efetiva não é conhecida ou não é reconhecida. 

 

   Um estado ansioso pode ser considerado normal ou 

patológico, sendo que tal diferenciação depende do 

julgamento de quem avalia. 

 

A diferenciação entre normal e patológico é bastante 

importante - apenas a última tem indicação terapêutica  



ANSIEDADE 

• É uma apreensão difusa, subjetiva e vaga 

associada a sentimentos de incerteza e 

desesperança.  

• É distinta do medo - apreensão intelectual do 

perigo.  

• A capacidade de ficar ansioso é necessária para  

a sobrevida, mas os níveis graves de ansiedade 

são incompatíveis com a vida. 



Os níveis de ansiedade são os seguintes: 

Ansiedade Branda  

• Associada à tensão da VD - torna a pessoa 

alerta, aumentando seu campo de percepção.  

• Aumento da vigilância, maior capacidade de 

aprender, melhor controle do estresse,  

resolução de problemas maximizada. 

• Pode motivar o aprendizado, produz o 

crescimento e a criatividade. 

      



Os níveis de ansiedade são os seguintes: 

Ansiedade Moderada  

Permite que uma pessoa focalize as preocupações imediatas e 

bloqueie a periferia.  

 

Capacidade de focalizar interesses básicos - maior dificuldade em 

permanecer atento, em conseguir aprender, desatenção seletiva. 

 

Ex: a pessoa experimenta desatenção seletiva - focaliza um detalhe 

específico e não pensa sobre qualquer outra coisa. A pessoa precisa 

de muita orientação para focalizar qualquer outra área.  

      



Os níveis de ansiedade são os seguintes: 

 

Ansiedade Grave  

      

•       Reduz muito o campo de percepção de uma pessoa 

 

•       Incapacidade de focalizar ou resolver problemas 

 

•        SNS ativado 

 

      



Respostas fisiológicas à ansiedade 

Sistema corporal Respostas 

 

 

Cardiovascular 

Palpitações 

Coração “disparado” 

Pressão arterial aumentada 

Tontura 

Desmaio 

Pressão arterial diminuída 

Freqüência cardíaca diminuída* 

 

 

Respiratório 

Respiração rápida 

Falta de ar 

Pressão no tórax 

Respiração superficial 

Nó na garganta 

Sensação de sufocação 

Engasgo 

Trato urinário Pressão para urinar* 

Micção freqüente* 



 

 

 

Neuromuscular 

 

Reflexos aumentados 

Reação de tremor 

Contratura da pálpebra 

Insônia 

Tremores 

Frigidez 

Face franzida 

Fraqueza generalizada 

Pernas trêmulas 

Movimentos desajeitados 

 

 

Gastrintestinal 

Perda do apetite 

Repugnância em relação ao alimento 

Desconforto abdominal 

Dor abdominal* 

Náusea* 

Pirose* 

Diarreia* 



Sistema Respostas 

 

 

 

 

 

Comportamental 

 

Inquietação 

Tensão física 

Tremores 

Fala rápida 

Falta de coordenação 

Propensão a acidentes 

Isolamento interpessoal 

Inibição 

Fuga 

Anulação 

Hiperventilação 

Hipervigilância 

Respostas comportamental, cognitiva e afetiva à ansiedade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 

Atenção prejudicada 

Concentração deficiente 

Esquecimento 

Erros no julgamento 

Preocupação 

Bloqueio do pensamentos 

Campo perceptual diminuído 

Criatividade reduzida 

Produtividade diminuída 

Confusão 

Autoconsciência 

Perda da objetividade 

Medo de perder o controle 

Imagens visuais ameaçadoras 

Flashbacks 

Pesadelos  



 

 

 

 

 

Afetivo 

 

Irritável 

Impaciência 

Inquietação 

Tensão 

Nervosismo 

Medo 

Alarme 

Terror 

Agitado 

Culpa 

Vergonha 

 



FATORES PREDISPONENTES 

 
      Visão Psicanalítica - é o conflito emocional que ocorre entre dois 

elementos da personalidade: o id e o superego.  

 

      Visão Interpessoal - origina-se do medo da desaprovação 

interpessoal e da rejeição. Ela também está relacionada com os 

traumas do desenvolvimento, como as separações e perdas, que 

levam a vulnerabilidades específicas.  

      As pessoas com autoestima baixa estão particularmente vulneráveis 

ao desenvolvimento da ansiedade elevada. 

 

      Visão Comportamental - produto da frustração, que interfere com 

a capacidade de uma pessoa alcançar um objetivo desejado.  

 



FATORES PREDISPONENTES 

 
Estudos familiares - mostram que os distúrbios da ansiedade ocorrem  

tipicamente dentro das famílias.  

 

Estudos biológicos - Vários neurotransmissores exercem papel 

fundamental no controle da ansiedade 

Serotonina - tanto bloqueio de seus receptores como da sua síntese 

Ácido gama-aminobutírico (GABA) – queda aumenta a atividade do 

SNC  

 

Depressão/ Depressão psicótica/ Esquizofrenia/THB 



Os níveis de ansiedade são os seguintes: 

Ansiedade a nível de Pânico 

      Pode experimentar uma perda de controle; 

      Incapaz de fazer as coisas mesmo com orientação;  

       

 

 

Envolve  

 

 

 

Desorganização da personalidade, aumento da 

atividade motora, diminuição da capacidade de se 

relacionar com os outros, percepções distorcidas e 

perda do pensamento racional.  



Os níveis de ansiedade são os seguintes: 

Ansiedade a nível de Pânico 

 

Total  

 

 

 

 

 

Incompatível com a vida 

 

 

Incapacidade de concentração, desintegração da 

capacidade adaptativa.  

se permanecer por um período 

prolongado, resultará em exaustão e 

morte. 



 

 

 

 

 

O que é um  

 

 ATAQUE de PÂNICO? 

 

 

 

 



 

É um período  de intenso medo ou desconforto acompanhado por 

pelo menos 4 de 13 sintomas somáticos ou cognitivos 

Taquicardia    -   Sudorese    -  Tremores  

Sensação de falta de ar  -  Sensação de asfixia  

Dor ou desconforto torácico,  

Náusea ou desconforto Abdominal 

Sensação de tontura, instabilidade ou vertigem  

Desrealização  ou despersonalização  

Medo de perder o controle  ou enlouquecer  

Medo de morrer  

Calafrios ou ondas de calor 

Parestesias – sensação de anestesia / formigamento 
 

 

  
 



 

.  
 

Tem INICIO SÚBITO, pode ser inesperado ou 
predispostos por associações, atinge um pico em 

cerca de 10 minutos.  
 
 

Pode acontecer independente de ter o Transtorno 
de Pânico 

 
 

O ATAQUE DE PÂNICO PODE OCORRER EM 

UMA SÉRIE DE TRANSTORNOS MENTAIS 



TRANSTORNO DO PÂNICO 

   

O aspecto essencial são ATAQUES RECORRENTES DE 
ANSIEDADE GRAVE (pânico), não restritos a qualquer 
situação ou conjunto de circunstâncias em particular -  
portanto, IMPREVISÍVEIS.  
 
 

Característica essencial  

 

Presença de ataques de pânico recorrentes e 

inesperados, seguidos  por pelo menos de  

1 mês de preocupação persistente acerca de ter 

outro Ataque de Pânico.  

 

 

 

 

 

 

 



TRANSTORNO DO PÂNICO 

  Sintomas dominantes - início súbito de palpitações, dor no peito, 

sensações de choque, tontura e sentimentos de irrealidade.  

 

Frequentemente - há medo secundário de morrer, perder o controle 

ou enlouquecer.  

 

 

Crises súbitas, sem fatores desencadeantes aparentes e frequentemente 

incapacitantes. 

 

 

Os ataques não devem ser causados por outros 
transtorno mental, uso de substâncias ou uma 

condição médica geral. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ORIGEM SEMÂNTICA  

 

"PÂNICO”   Grego "panikon" = 

susto ou pavor repetitivo.  

 

Na mitologia grega o Deus Pã, que 

possuía chifres e pés de bode, 

provocava com seu aparecimento, 

horror nos pastores e camponeses.  

Desta forma a palavra tem em nossa 

língua o significado de medo ou pavor 

violento e repetitivo.  



 
MAT, 45 anos, casada, três filhas, funcionária pública 

 

Há dois meses, enquanto esperava o carro consertar, começou a sentir um estranho mal-

estar. Sensação de calor pelo corpo, dispnéia, como se algo lhe sufocasse, taquicardia e 

dor no peito.  

Tinha a impressão que estava tendo um infarto e que morreria rapidamente. Pediu ao 

mecânico que lhe levasse a um serviço de urgência.  

Chegando lá a sensação pior já tinha passado, mas ela ainda estava muito ansiosa, 

sobretudo porque acreditava estar tendo um problema físico grave.  

O médico a atendeu e foi submetida a vários exames, sem nenhum achado clínico 

significativo.  

A mesma crise se repetiu cerca de uma vez por semana nos próximos 3 meses, sem que 

houvesse uma situação específica desencadeadora dos sintomas: aconteceu no meio da 

noite, em festas familiares, saída noturna com amigos, indo para o trabalho e em 

casa descansando. 

 
 

 

 

 

 



ETIOLOGIA 
 

 
 

Teorias psicanalíticas 
  

O transtorno do pânico seria resultado de uma defesa 
mal sucedida contra impulsos ansiogênicos. 

 
 
 

Teoria cognitivo comportamental 
 

A percepção de sintomas somáticos menores levaria a 
geração de ataques de pânicos completos 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETIOLOGIA 
 
 

HIPÓTESES BÁSICAS 
 

• Hiperatividade ou disfunção nos 
neurotransmissores ( SNC ).  

 
• Alteração ainda não bem determinada na 

sensibilidade do SNC a mudanças bruscas de 
pH e  concentrações de CO2 intracerebral 

 
• Fatores genéticos  

 



 

 

 

 

 

Como intervir no 

 

 ATAQUE DE PÂNICO? 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO E MANEJO EM UMA CRISE AGUDA DE 

ANSIEDADE (ataque de pânico) 

  
1-  Sintomas de condição potencialmente fatal  

Ex.. IAM  

 

História clinica completa 

Exame físico 

Exames laboratoriais  

 

EXCLUÌDO 

 

 
 

ataque de 

pânico 
 



AVALIAÇÃO E MANEJO EM UMA CRISE AGUDA DE 

ANSIEDADE (ataque de pânico) 

  

2-  Sintomas Atípicos 

vertigem, perda de equilíbrio, alteração da consciência, perda de 

controle esfincteriano, dor de cabeça, fala indistinta, amnésia  

 

condição orgânica subjacente  

 

EXCLUÌDO 
 
 

 

  ATAQUE DE 

PÂNICO 



AVALIAÇÃO E MANEJO EM UMA CRISE AGUDA DE ANSIEDADE 
 

 
 ATAQUE DE   

PÂNICO 

 

sintomas de hiperventilação (tontura leve, parestesias, falta de ar, etc..). 

 
 

 

NÃO      

     SIM  

     Orientar respiração lenta 

Está no final da crise?    Respirar em um saco de papel 

Os sintomas estão cedendo? 

 

 

SIM 

não medicar 

orientar tratamento psiquiátrico 

            NÃO  

            BDZs 

           Tratamento especializado 

 

 

aumentar os níveis de dióxido 

de carbono no sangue 

Diminuir o "excesso". 

oxigênio circulante 



INTERVENÇÕES NO ATAQUE DE PÂNICO  
  

1-  Descartar as possíveis causas orgânicas para os sintomas  
de pânico  (sintomas atípicos). 

 
2-  Anamnese de todas os medicamentos e drogas  

utilizadas e psiquiátrica completa. 
 
 

3-Assegurar a transitoriedade da crise a necessidade de tratamento. 
 

4- Estabelecer rapidamente  o contato, deixando o paciente colocar seus sentimentos e 
emoções . 

5-Escutar é muito importante  
 

6- Evitar  enfoque punitivos ou julgamentos 
 

7- Envolver a família do paciente  
 

  HIPERVENTILAÇÃO 
 (TONTURA,  PARESTESIAS, FALTA DE AR LEVE) 

 
Explicar que está respirando rápido demais  

Respirar em um saco de papel 
 

 
 
 



TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE 

EMERGÊNCIA 

Ansiedade aguda 

 

BDZs    

         

-ação rápida e pouca sedação 

 

- média de 2 a 3 semanas de uso 

 

Evitar prescrição em setores de emergência- abuso 

 



TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE MANUTENÇÃO  

 

 

 

 

ANTIDEPRESSIVOS  

 

  

BENZODIAZEPINICOS (Alprazolam, Clonazepam) 

 

 

ANTAGONISTA DE RECEPTORES BETA  ADRENÉRGICOS 

 (Propranol). 

 

 

 

 



Síndrome do Pânico – Decifra-me ou te devoro – 
Documentário 

 
 
 

http://videos.blog.br/sindrome-panico-decifra-
devoro-documentario/ 

 

 

 



Transtornos de Ansiedade 

Caracteriza-se quando as manifestações ansiosas estão 

desproporcionais em termos de intensidade, duração, interferência 

com o desempenho ou frequência que ocorrem. 

 

 

 

Classificação dos Transtorno de Ansiedade  

 



TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) 

 

 Ansiedade persistente 

 Grau intenso 

 Incontrolável 

 Apreensível 

 

- Preocupação crônica, não realista e 

excessiva 

- Sentimentos de apreensão a eventos 

e problemas do dia-a-dia 

 

há 6 meses ou 

mais 

 

 

 

 

 



TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA- TAG 

• Ansiedade generalizada e persistente 

 

• Os sintomas dominantes são variáveis 

 

 

• Incluem queixas de nervosismo persistente, tremores, tensão 

muscular, sudorese, sensação de cabeça leve, palpitações, 

tonturas e desconforto epigástrico.  

 



Cuidados de Enfermagem – TAG 

 
 

 Ensinar a pessoa a identificar sinais/sintomas do aumento de 

ansiedade e as maneiras de interromper sua progressão. 

(exercícios relaxamento, respiração profunda) 

 

 Transmitir atitude de aceitação positiva, interagindo de 

forma breve e frequente 

 

 Diminuir estímulos ambientais o máximo possível 

 

 Utilizar o Relacionamento Terapêutico 

 
 

 



Cuidados de enfermagem – Transtorno do Pânico e Agorafobia 

 

 

 Oferecer apoio emocional sem críticas 

 

 Aplicar técnicas de relaxamento e respiração 

 

 Oferecer uma escuta terapêutica ativa sem críticas 

 

  Encorajar paulatinamente a pessoa a enfrentar os locais e situações 

que desencadearam o ataque de pânico 

 

 

 Proporcionar que a pessoa possa expressar os sentimentos de 

ansiedade e medo 

 



FOBIA SOCIAL 
 

Medo de se expor à observação 

atenta de outrem e que leva a 

evitar situações sociais. 

 

Medo de ser observado por 

outras pessoas, levando à 

evitação de situações sociais.  

 

 

Ex.. falar em público, escrever, 

ler, assinar nome, comer, ir ao 

banheiro diante de outras 

pessoas. 

 



MAT, feminino, 19 anos, estudante 

 
Paciente fez duas vezes vestibular para direito, porém não 

conseguia concluir as provas.  

 

Quando ia assinar a lista de presença sua mão tremia e ela se 

sentia muito desconfortável, pois notava que o fiscal a 

observava.  

 

Tinha diarréia, saia várias vezes para ir ao banheiro, chegava a 

sentir náuseas e até a vomitar.  

 

Seu coração batia mais forte e ela não conseguia concatenar as 

idéias para responder as questões das provas. 

 



 

FOBIA ESPECÍFICA 

 

Ansiedade é desencadeada 

exclusiva ou essencialmente por 

situações nitidamente 

determinadas que não 

apresentam nenhum perigo. 

 

 

Ex.: medo de certos animais, 

altura, avião, espaços fechados, 

tratamento dentário,visão de 

sangue ou ferimentos. 

  

 



Cuidados de Enfermagem 

 Transtornos fóbico-ansiosos 

 

 Encorajar a pessoa a explorar sentimentos subjacentes que 

possam contribuir para temores irracionais  

 

 Planejar meios possíveis de enfrentá-los em vez de suprimi-los 

 

 Incluir a pessoa na tomada de decisões relacionadas a seleção de 

estratégias de enfrentamento, de acordo com os nível de 

ansiedade.  

 

 A pessoa pode decidir evitar o estímulo fóbico ou tentar eliminar 

o medo a ele associado 



 

AGORAFOBIA 

 

origem semântica 

  

Em Atenas, teria sido erguido na 
Acrópole um templo ao Deus Pã, 
ao lado da Ágora, praça do 
mercado onde se reunia a 
assembleia popular para discutir 
os problemas da cidade, sendo 
daí derivado o termo agorafobia, 
usado em psiquiatria e que 
possui como significado o medo 
de lugares abertos.  
 

 

 

 

 

 



AGORAFOBIA 

 

Um agrupamento mais ou menos 

bem definido de fobias que 

abrangem medos de sair de casa, 

multidões e lugares públicos. 

 

 

É o comportamento de evitação 

provocados por lugares ou 

situações onde o escape seria 

difícil ou embaraçoso caso se 

tenha uma ataque de pânico ou 

algum mal estar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Basta a existência do 
comportamento marcante de 
evitação de determinados locais 
(que são sempre os mesmos) 
 
 
 
 
       ......ou de ter sintomas 
parecidos a um ataque de pânico, 
sem que nada de errado tenha 
acontecido nesse local com esse 
paciente 
 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 



PNM, 44 anos, masculino, casado, serralheiro. 

Há cerca de 3 meses, após a morte de um vizinho, começou a ter 

dificuldade de trabalhar. Deveria pegar um barco para ir a Niteroi, 

porém se sentia muito ansioso dentro do barco. Tinha medo de 

passar mal e não poder receber socorro médico. Cada vez que 

entrava no barco tinha sudorese profusa, taquicardia e muito medo 

de morrer ou que algo ruim lhe acontecesse e não pudesse ser 

atendido. Tinha os mesmos sintomas no supermercado, no 

shopping e em locais de festas populares. 

Deixou de trabalhar fora, passando a realizar os seus trabalhos 

apenas em casa. Parou de frequentar ambientes com aglomerações. 



AGORAFOBIA 

 
 
 

A TCC é a única técnica eficaz conhecida para tratar a 
agorafobia. 

 

 EXPOSIÇÃO 

Existe transtorno do pânico sem agorafobia, mas a 

agorafobia sem pânico é RARA. 

 

É bastante limitadora 

 

 



TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO - TOC 

Presença de pensamentos, imagens 

ou impulsos que vem a consciência 

de forma repetida, causando mal-

estar e a pessoa tenta afastar estes 

pensamentos – obsessões 

 

 

 

Comportamentos estereotipados e 

repetidos ou atos mentais para 

diminuir a ansiedade compulsões 

 

 

 

 

 



TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO - TOC 

Aspecto essencial são pensamentos obsessivos ou atos compulsivos 

recorrentes.  

 

Pensamentos obsessivos - ideias, imagens ou impulsos que entram 

na mente do paciente repetidamente de uma forma estereotipada.  

 

Invariavelmente angustiantes e o paciente usualmente tenta, sem 

sucesso, resistir-lhes.  

 

São, contudo, reconhecidos como pensamentos do próprio 

indivíduo, ainda que sejam involuntários e frequentemente 

repugnantes.  

 

Atos ou rituais compulsivos são comportamentos estereotipados que 

se repetem muitas vezes. 
 

 

 

 

 



Cuidado de enfermagem - TOC 
 

 Dar tempo suficiente para que a pessoa execute seus rituais no 
início do tratamento 
 

 Começar a limitar gradualmente o tempo dos rituais a medida que 
se envolve em outras atividades 
 

 Planejar horários com a pessoa para executar as atividades diárias 
 

 Dar reforço positivo aos comportamentos não ritualísticos 
 

 Encorajar a pessoa a identificar e discutir conflitos evidentes no 
sistema familiar 

 
 Encorajar a participação da família na elaboração de planos para 

reduzir a ansiedade que leva a pessoa ao comportamento 
ritualístico 
 
 
 
 



 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

(TEP) 

 

Uma reposta a uma situação ou evento 

estressante, de natureza 

excepcionalmente ameaçadora ou 

catastrófica, levando a perturbações. 

 

 

Ex.. 11 de setembro, assalto, violência 

física  

 

 

 

 

 



Cuidados de enfermagem – TEPT 
  

 Permanecer junto no momento de flashbacks e pesadelos. Tranquilizar, pois esses 

eventos não são raros após vivenciar algo como o seu trauma 

 

 Ajudar a pessoa a compreender o trauma, se possível 

 

  Discutir  os sentimentos de vulnerabilidade e o “lugar” da pessoa no mundo após 

o trauma 

 

  Reconhecer e dar reforço positivo quando ele interage voluntariamente com 

outras pessoas 

 

 Procurar manter os mesmos membros da equipe técnica, quando possível usando 

uma abordagem não ameaçadora, franca e direta, mas amistosa, respeitando os 

desejos da pessoa quanto à interação com pessoas do sexo oposto nesse momento 

(em casos de estupro) 

 

 Encorajar a falar sobre seu trauma no seu próprio ritmo 

 



LMC, 42 anos, médica, casada, dois filhos 

 

Viajava normalmente de avião, até que aos 23 anos 

passou por uma enorme turbulência e nunca mais 

conseguiu viajar nesse meio de transporte.  

 

Apavora-se quando lhe sugerem uma viagem ao exterior.  

 

Ganhou uma passagem para a Europa de um laboratório e 

declinou da mesma, pois chegando no avião sentiu muito 

medo, taquicardia profusa, tremores e ansiedade intensa.  

 

Procurou ajuda pois começou a ter problemas com o 

marido em função da sua limitação. 



"Tenho tanto medo.  

Toda vez me que preparo para sair, tenho aquela 

desagradável sensação no estômago  

 e me aterrorizo pensando que vou ter outra crise de 

pânico."  

 

" De repente, eu senti uma terrível  

onda de medo, sem nenhum motivo. 

     Meu coração disparou, tive dor 

     no peito e dificuldade para respirar. 

     Pensei que fosse morrer.”  

 


