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O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com
transtornos de ansiedade no mundo e o quinto
em casos de depressão. Segundo estimativas da
Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% dos
brasileiros têm algum transtorno de ansiedade.
1 em cada 14 pessoas no mundo apresenta
transtorno de ansiedade e, todo ano, gastam-se
mais de US$ 42 bilhões no tratamento desse
problema de saúde mental.

Por que é importante falar de
ansiedade?

 



Vocês sabiam que existe uma
diferença entre ansiedade normal e

patológica?
 

Ansiedade é um sentimento que
experienciamos quando estamos sob

pressão, apreensivos a respeito de algo
ruim que pode acontecer. É normal
também sentir ansiedade frente a

situações difíceis ou uma expectativa
negativa, como antes de uma prova

importante, por exemplo.

 

 

 
A ansiedade patológica se dá quando

essas sensações de ansiedade surgem
aparentemente sem motivo, sem

estímulo. Como um estado de alerta
constante e generalizado. A ansiedade
patológica afeta a execução das tarefas

do dia a dia.

 

X



A ansiedade geralmente se
expressa por sintomas

físicos 
Suor, tremor;
respiração acelerada;
tensão muscular excessiva, inquietação;
Dificuldade de concentração;
Alteração nos hábitos intestinais;
Náuseas;

Em um momento de crise, a sensação de
perda de controle se mostra comum.
Dessa forma, focar na respiração em um
momento de crise pode se mostrar
eficiente por focar a mente na situação
presente, além de evitar a hiperventilação.
Tentar ter hábitos de exercício e
alimentação saudáveis, pois ajudam na
questão da saúde mental.

 
O que eu posso fazer?

Se ao entrar em contato com o tema você
percebe que a ansiedade tem sido uma
questão presente em sua vida, que atrapalha
sua rotina e até mesmo a execução de
pequenos afazeres, é importante que você não
deixe isso pra lá. Reconheça o que está
acontecendo e quais os efeitos que a
ansiedade gera em seu dia a dia. O
reconhecimento e validação do que estamos
sentindo e vivenciando é essencial para que
consigamos buscar ajuda.

Reconhecimento



Saúde mental e a pandemia de Covid-19
 

As experiências traumáticas associadas à infeção ou à morte de pessoas próximas, 
Medo de se infectar
O estresse induzido pela mudança na rotina devido às medidas de distanciamento social 
Consequências econômicas, na rotina de trabalho ou nas relações afetivas 
A interrupção de tratamento por dificuldades de acesso 

Com a chegada do Coronavírus, nos deparamos com a necessidade de nos adaptar ao novo
cenário. O convívio prolongado dentro de casa, causado pelo isolamento social, aumentou o
risco de desajustes na dinâmica familiar. Além disso, o fechamento dos comércios, as reduções
de renda e o desemprego, acabam por piorar ainda mais a tensão sobre as famílias. Outro fator
de grande impacto são as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo,
juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultando a experiência de luto
e impedindo a adequada ressignificação das perdas. Todos esses pontos acabam aumentando
o estresse que acaba por prejudicar nossa rotina.

O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode
ocorrer por diversas causas. Dentre elas, pode-se destacar:

Dessa forma, é importante sublinhar que muitos destes sintomas, inclusive os de ansiedade,
são comuns do momento vivenciado, pois é uma forma natural de reagir ao cenário atual. Mas
devemos estar atentos para reconhecer e perceber se esses sintomas começam a evoluir e
passam a afetar o nosso desempenho para realizar atividades simples do dia a dia. Diante disso,
é o momento de buscar ajuda profissional.

Rede de apoio: É importante dizer e
demonstrar que a pessoa não está sozinha, que
existem pessoas a quem ela pode recorrer e
conversar no dia a dia, sem que esse assunto
seja um tabu.
Incentivar a busca de ajuda profissional
quando necessário. Apesar de amigos e
familiares poderem desempenhar um papel de
rede de apoio, é necessário que a pessoa
busque por ajuda profissional para lidar com
seu sofrimento.

O que podemos fazer pelo outro?



É muito importante reconhecer quando a
ansiedade se torna algo que está
prejudicando sua rotina e que você não está
conseguindo lidar sozinho. A psicoterapia é
uma estratégia muito importante de
autoconhecimento, pode te ajudar a
encontrar novas ferramentas para lidar com
momentos de ansiedade.

Busque ajuda!

Referências:
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/ansiedade-transtorno-de-ansiedade-generalizada/
https://sindjustica.com/2020/05/27/brasil-tem-maior-taxa-de-transtorno-de-ansiedade-do-mundo-diz-oms/
https://bvsms.saude.gov.br/saude-mental-e-a-pandemia-de-covid-19/ 
https://www.youtube.com/watch?v=8YG8HABY25w
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