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ANSIEDADE

A ansiedade é uma reação natural do ser humano, tem um impor-
tante papel biológico, pois funciona como um sistema de alarme sem-
pre que percebemos perigo ou uma ameaça iminente. Quando isto 
ocorre temos uma resposta de luta-fuga, em que, ao interpretar um 
perigo, é liberada adrenalina entre outros hormônios responsáveis 
por aumentar nossa capacidade de reagir. A partir disso, pode-se sen-
tir reações emocionais de ansiedade, como tontura, batimento cardía-
co acelerado, dificuldade respiratória, mãos suadas ou com tremores. 
A resposta de luta-fuga acontece instantaneamente. Mas, geralmente, 
leva alguns segundos a mais para que o cérebro consiga processar a 
situação e avaliar se a ameaça é real. Quando o córtex envia o sinal de 
que está tudo bem, a resposta de luta-fuga é desativada.

Ansiedade normal

Todos experimentam ansiedade ao longo da vida, e é esperado 
que seja assim. Esta emoção pode variar de uma leve sensação de 
desconforto para um pânico, dependendo da interpretação da pessoa 
e da situação. È esperado também que situações desconhecidas ou 
desafiadoras possam ocasionar ansiedade.  

Uma certa quantidade de ansiedade é normal e pode até ser 
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motivador, mas a ansiedade intensa e desproporcional aos eventos 
de vida causam extremo sofrimento além de tornar-se muitas vezes 
paralisante.

 

Alterações e transtornos de ansiedade

Os transtornos de ansiedade estão entre os mais comuns proble-
mas de saúde mental. Há muitos tipos diferentes de distúrbios de an-
siedade, com sintomas diferentes. Mas todos eles partilham um traço 
comum como à intensa e prolongada ansiedade, causando importante 
impacto na vida do indivíduo.

Transtorno de ansiedade de separação

O transtorno de ansiedade de separação caracteriza-se pela expe-
rimentação de ansiedade excessiva relacionada ao distanciamento de 
figuras de apego. A reação emocional exagerada diante do afastamen-
to dos pais também pode fazer parte do funcionamento normal de 
crianças muito pequenas. 

A ansiedade de separação se configura um transtorno quando in-
terfere no funcionamento da vida diária do indivíduo podendo limitar 
as atividades independentes, como, por exemplo, evitar ir à escola ou 
ir à casa de um amigo até o medo de dormir sozinho (Suveg  et al., 
2005).


