






PREFÁCIO

A	 ansiedade	é	uma	das	emoções	 fundamentais,	uma	parte	 tão	central	do	que
significa	ser	humano	quanto	a	felicidade,	a	tristeza	ou	a	raiva.	Se	lhe	pedissem
para	 lembrar	 da	 última	 vez	 em	 que	 se	 sentiu	 ansioso,	 você	 certamente	 não
precisaria	pensar	muito.

Em	 suas	 formas	 mais	 graves,	 a	 ansiedade	 é	 também	 um	 dos	 tipos	 mais
comuns	 de	 transtorno	 psicológico,	 afetando	 milhões	 de	 pessoas	 em	 todo	 o
mundo	em	algum	momento	da	vida.

Portanto,	 não	 há	 dúvida	 quanto	 à	 importância	 da	 ansiedade.	 No	 entanto,
embora	 todos	 vivenciemos	 essa	 emoção,	 possivelmente	 com	 frequência,	 para
muitos	de	nós	esta	pode	parecer	uma	experiência	um	tanto	misteriosa.	Como	a
descrição	 bíblica	 do	 vento,	 nós	 reconhecemos	 a	 ansiedade	 quando	 ela	 chega,
mas	não	sabemos	de	onde	vem	nem	para	onde	vai.

Por	 isso,	 começamos	 esta	 breve	 introdução	 definindo	 o	 significado	 de
ansiedade.	Tentamos	especificar	o	que	é	ansiedade,	que	sensações	provoca	e	qual
seria	 sua	 função.	Apesar	 de	 todos	 ficarmos	 ansiosos	 de	 tempos	 em	 tempos,	 a
frequência	com	que	vivenciamos	a	ansiedade	e	o	quanto	ela	nos	afeta	variam	de
pessoa	para	pessoa.	Para	entender	por	quê,	no	Capítulo	2	abordamos	as	quatro
principais	 perspectivas	 teóricas	 sobre	 a	 ansiedade:	 a	 psicanalítica,	 a
comportamental,	 a	cognitiva	e	a	neurobiológica.	Ampliamos	essa	discussão	no
Capítulo	3,	considerando	como	os	genes	e	as	experiências	de	vida	 influenciam
nossa	suscetibilidade	a	tal	condição.

Após	essas	explorações	teóricas,	esperamos	que	o	Capítulo	4	seja	divertido	e
ao	 mesmo	 tempo	 esclarecedor.	 Nele	 apresentamos	 entrevistas,	 realizadas
especialmente	para	este	livro,	com	o	ator,	escritor	e	diretor	Michael	Palin	e	com
o	 ex-técnico	 de	 futebol	 britânico	 Graham	 Taylor.	 Cada	 um	 deles	 descreve	 a



própria	experiência	de	ansiedade	em	sua	vida	profissional	e	as	medidas	tomadas
para	combatê-la.

Na	segunda	metade	do	livro,	mudamos	o	foco	para	o	que	acontece	quando	a
ansiedade	 é	 grave	 o	 bastante	 para	 ser	 considerada	 um	 problema	 clínico.
Dedicamos	um	capítulo	a	cada	um	dos	seis	principais	 transtornos	de	ansiedade
abrangidos	 nos	 sistemas	 de	 classificação	 psiquiátrica:	 fobia,	 fobia	 social,
síndrome	do	pânico,	transtorno	de	ansiedade	generalizada,	transtorno	obsessivo-
compulsivo	 e	 transtorno	 de	 estresse	 pós-traumático.	 Concluímos	 o	 livro
avaliando	as	várias	opções	de	tratamento	para	os	problemas	de	ansiedade.	Aqui,
o	 advento	 de	 terapias	 cognitivo-comportamentais	 extremamente	 eficazes
significa	que	há	motivos	reais	para	otimismo.

A	 ansiedade	 é,	 ao	 mesmo	 tempo,	 absolutamente	 normal	 e	 incrivelmente
complexa.	Também	é	o	foco	de	grande	parte	das	práticas	clínicas	e	das	pesquisas
psicológicas	de	ponta	em	nossos	dias.	Abordamos	essas	práticas	e	pesquisas	no
decorrer	do	livro,	mas	procuramos	apresentá-las	da	maneira	mais	clara	possível.
Desse	modo,	esperamos	que	este	seja	não	só	um	guia	definitivo	sobre	a	natureza
da	ansiedade,	mas	também	acessível	e	de	leitura	agradável.



CAPÍTULO	1

O	QUE	É	A	ANSIEDADE?

Sabe	aqueles	dias	em	que	a	coisa	está	preta?	[...]	tristeza	é	o	que	você	sente	porque	engordou
ou	 porque	 está	 chovendo	 há	muito	 tempo.	Você	 fica	 triste,	 é	 só	 isso.	Mas	 terrível	mesmo	 é
quando	a	coisa	fica	preta:	quando	você	fica	com	medo	e	sua	para	danar,	mas	não	sabe	do	quê
está	com	medo.	Sabe	que	alguma	coisa	ruim	vai	acontecer,	mas	não	sabe	o	quê.

Holly	Golightly	em	Bonequinha	de	luxo,	de	Truman	Capote

A	 ansiedade	 nunca	 desaparece.	 Você	 não	 encontra	 de	 repente	 um	 planalto	 ensolarado	 onde
jamais	fica	ansioso	por	motivo	algum	–	a	ansiedade	só	assume	formas	e	estilos	diferentes.

Michael	Palin

Os	dias	em	que	“a	coisa	fica	preta”	para	Holly	Golightly	podem	ser	terríveis,
mas	 também	 são	 absolutamente	 normais.	 Ninguém	 passa	 pela	 vida	 sem	 ficar
ansioso	de	vez	em	quando	–	talvez	antes	de	tomar	um	avião,	fazer	um	discurso
ou	 conhecer	 pessoas	 novas.	 E,	 embora	 aquele	 planalto	 ensolarado	 e	 livre	 de
ansiedade	 possa	 parecer	 atraente,	 provavelmente	 seja	 melhor	 não	 alcançá-lo.
Como	veremos,	a	ansiedade	não	é	apenas	normal;	é,	muitas	vezes,	essencial.

Por	outro	 lado,	para	um	número	cada	vez	maior	de	pessoas,	 a	ansiedade	é
um	problema	sério.	O	poeta	W.	H.	Auden	publicou	A	era	da	ansiedade	em	1947.
Isso,	hoje,	parece	mais	um	feito	notável	de	profecia	do	que	o	comentário	sobre	a
sociedade	 do	 pós-guerra	 que	Auden	 pretendia.	O	 principal	 estudo	 sobre	 saúde
mental	realizado	nos	Estados	Unidos,	por	exemplo,	revelou	que	18%	dos	adultos
padeceram	de	algum	tipo	de	transtorno	de	ansiedade	nos	doze	meses	anteriores.
Esse	número	 refere-se	apenas	à	ansiedade	que	é	grave	o	bastante	para	garantir
um	diagnóstico	médico.	Ainda	assim,	 indica	que	aproximadamente	40	milhões
de	adultos	só	nos	Estados	Unidos	estão	sofrendo	de	níveis	clínicos	de	ansiedade



–	uma	estatística	extraordinária.
Um	número	ainda	maior	de	pessoas	está	lutando	contra	níveis	de	ansiedade

que	não	satisfazem	os	critérios	para	um	transtorno	propriamente	dito.	Segundo
um	 estudo	 da	 Mental	 Health	 Foundation,	 do	 Reino	 Unido,	 37%	 dos	 adultos
entrevistados	sentiam-se	mais	assustados	e	ansiosos	do	que	no	passado.	Mais	de
75%	 afirmaram	 que	 o	 mundo	 havia	 se	 tornado	 um	 lugar	 mais	 assustador	 ao
longo	dos	últimos	dez	anos.	E	quase	um	terço	(29%)	admitiram	que	a	ansiedade
e	o	medo	provocaram	uma	mudança	em	seu	comportamento,	 impedindo-os	de
fazer	coisas	que	gostariam	de	ter	feito.

No	outro	extremo,	a	ansiedade	cotidiana	é	tão	natural	–	e	benéfica	–	quanto
qualquer	outra	emoção.	Todos	sabemos	o	que	significa	estar	ansioso;	 sentimos
na	própria	pele,	alguns	de	nós	com	frequência.	Se	lhe	pedíssemos	para	descrever
a	ansiedade	em	cinco	palavras,	você	certamente	não	precisaria	pensar	muito.

UMA	BREVE	HISTÓRIA	DA	ANSIEDADE

A	 palavra	 “ansiedade”	 tem	 origens	 respeitáveis.	 Como	 seus	 cognatos
europeus	 angoisse	 (francês),	 Angst	 (alemão),	 angoscia	 (italiano)	 e	 angustia
(espanhol),	ela	se	origina	da	raiz	grega	antiga	angh,	que	pode	ser	encontrada	em
palavras	 do	 grego	 antigo	 que	 significam	 “apertar	 forte”,	 “estrangular”,	 “estar
oprimido	pelo	sofrimento”,	assim	como	“carga”,	“fardo”	e	“problema”.	É	 fácil
detectar	os	ecos	dessas	sensações	em	experiências	geralmente	desagradáveis	que
chamamos	 de	 ansiedade.	 Posteriormente,	 angh	 deu	 origem	 a	 termos	 latinos
como	angustus,	ango	e	anxietas,	todos	os	quais	têm	conotações	de	estreitamento,
constrição	e	desconforto	–	de	maneira	similar	a	outro	termo	latino	que	se	tornou
parte	da	terminologia	médica	moderna:	angina.

Por	 mais	 antiga	 que	 possa	 ser	 a	 palavra	 “ansiedade”,	 raras	 vezes	 foi
empregada	 como	 um	 conceito	 psicológico	 ou	 psiquiátrico	 antes	 do	 final	 do
século	XIX	e	só	se	tornou	disseminada	no	decorrer	do	século	XX.	Aubrey	Lewis
observou	 que	 três	 artigos	 acadêmicos	 sobre	 ansiedade	 foram	 listados	 nos
Psychological	Abstracts	em	1927,	catorze	em	1931,	37	em	1950	e	220	em	1960.



Não	 que	 exista	 algum	 indício	 de	 que	 a	 experiência	 de	 ansiedade	 (em
oposição	ao	uso	do	termo)	fosse	menos	normal	e	disseminada	do	que	hoje;	seria
espantoso	se	assim	o	fosse.	Sensações	de	pânico	e	medo,	somadas	às	mudanças
físicas	que	as	acompanham	–	como	tremor,	palpitações	e	respiração	acelerada	–,
foram	 descritas	 constantemente	 em	 escritos	médicos,	 religiosos	 e	 literários	 ao
longo	dos	séculos.

No	 entanto,	 essas	 sensações	 quase	 nunca	 eram	 chamadas	 de	 “ansiedade”.
Além	 disso,	 elas	 tendiam	 a	 ser	 explicadas	 como	 consequência	 de	 fracassos
morais	 ou	 religiosos,	 ou	 de	 doenças	 ou	 defeitos	 físicos	 orgânicos.	 Os	 séculos
XVIII	 e	XIX	 testemunharam	 um	 grande	 aumento	 no	 interesse	 pelas	 “doenças
nervosas”,	 mas	 os	 sintomas	 daquilo	 que	 hoje	 descreveríamos	 como	 ansiedade
eram	 considerados	 essencialmente	 físicos	 em	 sua	 origem.	 O	 debate	 científico
centrava-se	na	questão	de	qual	problema	físico	específico	era	responsável.

Por	exemplo,	Bénédict	Morel	(1809-1873),	o	eminente	psiquiatra	francês	de
meados	 do	 século	 XIX,	 afirmava	 que	 os	 sintomas	 de	 ansiedade	 eram
desencadeados	 por	 uma	 doença	 no	 sistema	 nervoso.	 O	 influente
otorrinolaringologista	húngaro	Maurice	Krishaber	 (1836-1883),	por	outro	 lado,
acreditava	que	a	ansiedade	era	causada	por	irregularidades	cardiovasculares,	um
problema	que	poderia	 ser	 tratado	 com	o	 consumo	de	 cafeína.	 (Tendo	 em	vista
que	 hoje	 sabemos	 que	 a	 cafeína	 aumenta	 a	 sensação	 de	 ansiedade,	 o	 remédio
recomendado	por	Krishaber	é	um	tanto	irônico.)	E	Moritz	Benedikt	(1835-1920),
professor	 de	 neurologia	 da	 Universidade	 de	 Viena,	 atribuiu	 a	 problemas	 no
ouvido	interno	a	vertigem	muitas	vezes	sentida	em	ataques	de	pânico.

A	 ascensão	meteórica	 do	 termo	 “ansiedade”	 só	 começou	 em	 1895,	 com	 a
publicação	de	um	artigo	inovador	de	Sigmund	Freud	(1856-1939),	o	fundador	da
psicanálise.	 Sob	 o	 conciso	 título	 “Sobre	 os	 fundamentos	 para	 destacar	 da
neurastenia	 uma	 síndrome	 específica	 intitulada	 ‘Neurose	 de	 Angústia’”,
argumentou	 que	 a	 ansiedade	 deveria	 ser	 separada	 de	 outras	 formas	 de	 doença
nervosa	(ou	neurastenia).

Freud,	é	claro,	escreveu	em	alemão.	James	Strachey,	que	 traduziu	as	obras
de	 Freud	 para	 o	 inglês,	 estava	 bastante	 ciente	 dos	 problemas	 causados	 por
traduzir	o	alemão	Angst	como	anxiety:	“[Angst	pode]	ser	traduzido	por	qualquer



uma	de	meia	dúzia	de	palavras	comuns	na	 língua	 inglesa	–	 fear	 (medo),	 fright
(pavor),	alarm	(sobressalto)	e	assim	por	diante	–	e,	portanto,	não	é	nada	prático
escolher	 um	 termo	 em	 inglês	 como	 sua	 única	 tradução”.	 O	 uso,	 no	 entanto,
consolidou-se.[1]

A	 posição	 central	 que	 o	 termo	 “ansiedade”	 ocupa	 hoje	 no	 pensamento	 da
psiquiatria	 e	da	psicologia	é,	 em	grande	medida,	um	 legado	da	obra	de	Freud,
embora	 as	 suas	 teorias	 sobre	 o	 assunto	 estejam	 praticamente	 desacreditadas,
como	veremos	no	Capítulo	2.	Contudo,	também	houve	outras	influências.	Uma
delas	 foi	 a	 revivificação,	 em	meados	 do	 século	XX,	 do	 interesse	 pela	 obra	 do
filósofo	dinamarquês	Søren	Kierkegaard	(1813-1855),	e	especificamente	por	seu
conceito	 de	 Angst,	 um	 temor	 angustiante	 desencadeado	 pela	 consciência
simultânea	 de	 nossa	 liberdade	 de	 agir	 e	 de	 nossa	 responsabilidade	 por	 essas
ações.	Kierkegaard	e	 suas	 ideias	 sobre	Angst	 foram	uma	 importante	 influência
sobre	filósofos	existencialistas	proeminentes	como	Jean-Paul	Sartre	(1905-1980)
e	 Martin	 Heidegger	 (1889-1976),	 embora	 sua	 concepção	 de	 Angst	 estivesse
muito	distante	do	que	os	psicólogos	hoje	definiriam	como	ansiedade.

Então,	houve	a	visível	epidemia	de	trauma	de	guerra	causada	pela	Primeira
Guerra	 Mundial.	 De	 fato,	 devem	 ter	 sido	 poucas	 as	 comunidades	 no	 Reino
Unido	em	que	não	houvesse	alguém	sofrendo	nitidamente	de	graves	problemas
psicológicos	em	decorrência	dos	horrores	vividos	durante	o	conflito.	(Hoje,	esses
homens	seriam	diagnosticados	não	com	trauma	de	guerra,	e	sim	com	transtorno
de	estresse	pós-traumático,	que	será	abordado	no	Capítulo	10.)

A	ANSIEDADE	É	UMA	EMOÇÃO

Abundam	as	teorias	sobre	a	ansiedade,	mas	os	cientistas	concordam	que	esta
é	uma	emoção.	Com	efeito,	o	medo	normalmente	é	considerado	uma	das	cinco
emoções	básicas,	ao	lado	de	tristeza,	felicidade,	raiva	e	nojo.	(Como	veremos,	os
termos	 “ansiedade”	 e	 “medo”	 tendem	 a	 ser	 usados	 como	 sinônimos.)	 Por
básicas,	 queremos	 dizer	 as	 primeiras	 a	 se	 desenvolverem	 em	 humanos,
geralmente	nos	seis	primeiros	meses	após	o	nascimento.



Tudo	 isso	 é	 certo,	 mas	 o	 que	 exatamente	 queremos	 dizer	 com	 o	 termo
“emoção”?	 O	 conceito	 é	 controverso,	 porém	 há	 um	 acordo	 geral	 de	 que	 as
emoções	são	fenômenos	complexos,	os	quais	afetam	nossos	pensamentos,	nosso
corpo	 e	 nosso	 comportamento.	 Há	 indícios	 de	 que	 cada	 uma	 das	 emoções
básicas	envolve	uma	expressão	facial	diferente	e,	em	certa	medida,	uma	reação
corporal	 (ou	 fisiológica)	 diferente.	 Quando	 percebemos	 uma	 ou	 mais	 dessas
mudanças,	estamos	sentindo	uma	emoção.

O	pensamento	psicológico	atual	gira	em	 torno	da	 ideia	de	que	as	emoções
são	 sensações	 intensas	 e	 conscientes	 desencadeadas	 por	 nossa	 avaliação
cognitiva	de	determinado	acontecimento	ou	situação.	Essa	avaliação,	que	pode
ser	consciente	ou	inconsciente,	determina	que	emoção	sentimos.	Por	exemplo,	se
percebemos	 que	 tivemos	 sucesso,	 ficamos	 felizes.	 Se	 detectamos	 que	 fomos
ofendidos	 ou	 contrariados,	 sentimos	 raiva.	 E,	 se	 acreditamos	 que	 estamos	 em
perigo,	sentimos	medo.

Mas	por	que	precisamos	de	emoções?	A	vida	não	seria	muito	mais	agradável
se	não	 fôssemos	suscetíveis	ao	medo,	à	 tristeza	ou	ao	nojo?	Sem	elas,	é	quase
certo	que	nossa	vida	seria	muito	mais	curta.	As	emoções	ajudam	a	sobreviver,
prosperar	e	transmitir	genes.	Como	explica	Paul	Ekman,	um	dos	psicólogos	mais
respeitados	 no	 estudo	 das	 emoções,	 elas	 “evoluíram	 por	 seu	 importante	 papel
adaptativo	para	lidar	com	tarefas	cotidianas	fundamentais”.	Então,	por	exemplo,
a	felicidade	que	nossos	ancestrais	sentiam	após	desenvolver	uma	ferramenta	útil
os	 encorajava	 a	 repetir	 a	 experiência;	 a	 tristeza	 que	 sentiam	 quando	 se
separavam	 dos	 amigos	 e	 entes	 queridos	 ajudava-os	 a	 preservar	 laços	 sociais
importantes;	 e	 a	 ansiedade	 evitava	 que	 eles	 se	 tornassem	 a	 refeição	 de	 algum
animal	selvagem.

Os	 psicólogos	 definem	 os	 estados	 emocionais	 com	 base	 em	 sua	 duração.
Pesquisas	 indicam	 que	 as	 reações	 fisiológicas	 iniciais	 –	 as	 quais	 incluem
expressões	faciais	–	costumam	durar	apenas	alguns	segundos.	Uma	emoção	dura
de	 segundos	 a	 horas.	 Se	 persiste	 por	 mais	 tempo,	 é	 considerada	 um
temperamento;	 e,	 se	 temos	 uma	 tendência	 a	 reagir	 dessa	 maneira,	 é	 parte	 de
nossa	personalidade.

As	 emoções	 são	 tão	 importantes	 para	 nós	 que	 não	 é	 de	 surpreender	 que



muitas	vezes	sejamos	capazes	de	decodificar	facilmente	os	sentimentos	de	outras
pessoas.	Por	exemplo,	a	pesquisa	de	Rainer	Banse	e	Klaus	Scherer	mostrou	que
as	pessoas	são	exímias	em	identificar	emoções	apenas	escutando	o	 tom	de	voz
de	 alguém,	 sem	 importar	 o	 que	 foi	 dito.	 (Banse	 e	 Scherer	 instruíram	 atores	 a
pronunciar	 frases	 sem	 sentido,	 evitando	 que	 os	 participantes	 pudessem	 inferir
emoções	com	base	no	significado	das	palavras	usadas.)

Outros	 estudos	 revelaram	 que	 as	 pessoas	 costumam	 ser	 capazes	 de
decodificar	 emoções	 com	 base	 no	 tato.	 Uma	 equipe	 de	 pesquisadores	 nos
Estados	 Unidos	 separou	 os	 participantes	 em	 pares	 e	 solicitou	 que	 cada	 par
sentasse	 em	 uma	 mesa	 dividida	 por	 uma	 cortina	 preta.	 Então,	 um	 dos	 dois
tentava	comunicar	uma	série	de	emoções	–	raiva,	nojo,	medo,	felicidade,	tristeza,
surpresa,	 simpatia,	 constrangimento,	 amor,	 inveja,	 orgulho	 e	 gratidão	 –
simplesmente	tocando	o	braço	do	outro.	Aqueles	que	estavam	conduzindo	a	ação
tendiam	 a	 usar	 técnicas	 similares	 para	 comunicar	 determinadas	 emoções:
acariciando	para	indicar	amor,	por	exemplo,	ou	tremendo	para	indicar	medo.	E
os	 participantes	 que	 deveriam	 adivinhar	 quais	 emoções	 estavam	 sendo
comunicadas	deram	respostas	bastante	acertadas.	Portanto,	se	não	sabemos	como
as	 pessoas	 à	 nossa	 volta	 estão	 se	 sentindo,	 basta	 prestar	 um	 pouco	 mais	 de
atenção	aos	sinais	que	elas	quase	inevitavelmente	estão	enviando.

ANSIEDADE	E	EVOLUÇÃO:	LUTAR	OU	FUGIR

Se	você	detectou	as	teorias	de	Charles	Darwin	na	explicação	que	acabamos
de	apresentar	sobre	as	emoções,	tem	toda	a	razão.	De	fato,	elas	são	o	assunto	de
um	 fascinante	 estudo	 de	 Darwin,	A	 expressão	 das	 emoções	 no	 homem	 e	 nos
animais.	 Publicado	 em	 1872,	 esse	 livro	 há	 muito	 foi	 ofuscado	 pelo
revolucionário	 A	 origem	 das	 espécies	 de	 1859.	 Contudo,	 depois	 de	 décadas
sendo	 negligenciado,	A	 expressão	 das	 emoções	 passou	 a	 exercer	 uma	 grande
influência	sobre	o	pensamento	científico.

Darwin	 concebe	 as	 emoções	 como	 comportamentos	 primordialmente
expressivos:	 mudanças	 fisiológicas,	 expressões	 faciais	 e	 atitudes	 automáticas,



inconscientes	 e	 em	 grande	 medida	 inatas	 (em	 vez	 de	 aprendidas).	 O	 que	 o
interessa	em	particular	é	a	gama	de	ações	e	as	mudanças	corporais	visíveis	que
caracterizam	cada	emoção.	Essas	ações	e	expressões	ajudam	a	pessoa	que	está
sentindo	a	emoção	e	enviam	sinais	para	os	que	estão	à	sua	volta.	Com	relação	ao
medo,	Darwin	observa:

[...]	os	olhos	e	a	boca	são	bem	abertos	e	as	sobrancelhas	erguidas.	O	homem	amedrontado	fica
primeiro	 paralisado,	 sem	 respiração,	 ou	 então	 se	 agacha,	 como	 que	 para	 não	 ser	 visto.	 O
coração	bate	rápida	e	violentamente	de	encontro	às	costelas	[...]	a	pele	fica	 instantaneamente
pálida	 [...]	 o	 suor	 [frio]	 dela	 exsuda	 nessas	 situações	 [...]	 Também	 os	 pelos	 sobre	 a	 pele	 se
eriçam	[...]	a	boca	fica	seca	[...]

1.	Uma	ilustração	de	“terror”
de	A	expressão	das	emoções	no

homem	e	nos	animais,	de
Charles	Darwin

Como	o	 título	 de	 seu	 livro	 deixa	 claro,	Darwin	 não	 considera	 as	 emoções
uma	 característica	 exclusiva	 dos	 humanos.	 Na	 verdade,	 ele	 dedica	 esforços
consideráveis	 a	 salientar	 as	 continuidades	 (bem	 como	 as	 diferenças)	 entre	 a
experiência	e	a	expressão	de	emoções	nos	humanos	e	nos	animais.	Por	exemplo,
ele	escreve:

Em	 todos	ou	quase	 todos	os	 animais,	 até	mesmo	nos	pássaros,	 o	 terror	provoca	 tremores	no



corpo.	 [...]	 Quanto	 ao	 eriçamento	 involuntário	 dos	 pelos	 [tipicamente	 causado	 pelo	 medo],
temos	boas	razões	para	acreditar	que	no	caso	dos	animais	essa	ação	[...]	serve	para,	junto	com
certos	 movimentos	 voluntários,	 fazê-los	 parecer	 temíveis	 para	 seus	 inimigos.	 E	 como	 as
mesmas	 atitudes	 voluntárias	 e	 involuntárias	 são	 desempenhadas	 por	 animais	 próximos	 do
homem,	somos	levados	a	acreditar	que	o	homem	reteve,	por	herança,	um	resquício	delas,	agora
já	sem	utilidade.

De	 maneira	 igualmente	 controversa	 para	 a	 época,	 Darwin	 insistiu	 que	 o
modo	 como	 os	 seres	 humanos	 expressavam	 as	 emoções	 era	 quase	 sempre	 o
mesmo,	independentemente	da	etnia.

Já	falamos	bastante	sobre	a	expressão	de	medo.	E	quanto	à	função	adaptativa
da	 ansiedade?	 Como	 exatamente	 ela	 nos	 ajuda?	 A	 explicação	 clássica	 foi
formulada	em	1915	por	Walter	Cannon	(1871-1945),	professor	de	fisiologia	de
Harvard.	Ele	cunhou	a	expressão	“lutar	ou	fugir”	para	descrever	a	reação	típica
de	um	animal	diante	do	perigo.	O	propósito	da	ansiedade	é	de	nos	alertar	para
uma	ameaça	em	potencial	 e	de	nos	preparar	para	 reagir	da	 forma	adequada.	E
avisar	os	outros	que	eles	devem	ficar	a	postos.

A	TEORIA	TRIDIMENSIONAL	DA	ANSIEDADE

A	ansiedade	coloca	em	ação	uma	série	de	mudanças	fisiológicas,	todas	elas
projetadas	para	nos	ajudar	a	focar	totalmente	em	lidar	com	a	ameaça	repentina	à
nossa	existência.	Essas	mudanças	estão	associadas	com	o	que	hoje	é	conhecido
como	 sistema	 nervoso	 autônomo	 (SNA),	 cuja	 função	 é	 controlar	 processos
fisiológicos	básicos	–	por	exemplo,	a	respiração,	a	regulação	da	temperatura	e	a
pressão	 sanguínea.	 O	 SNA	 compreende	 dois	 subsistemas	 complementares:	 o
sistema	nervoso	simpático	(SNS),	que	prepara	o	corpo	para	reagir	ao	perigo,	e	o
sistema	nervoso	parassimpático	(SNP),	que	controla	e	contrabalança	a	atividade
frenética	do	SNS.

Por	exemplo,	o	SNS	eleva	nosso	batimento	cardíaco	(em	alguns	casos,	em
até	 1200%),	 permitindo	 que	 o	 sangue	 chegue	 aos	 músculos	 mais	 depressa.
Nossas	 pupilas	 então	 se	 dilatam,	 relaxando	 os	 cristalinos	 e	 fazendo	 com	 que
mais	luz	chegue	aos	olhos.	O	sistema	digestivo	é	colocado	em	espera,	resultando



em	 produção	 reduzida	 de	 saliva	 –	 daí	 a	 boca	 seca	 que	 normalmente
experimentamos	 quando	 estamos	 com	 medo.	 Novas	 pesquisas	 indicam	 que	 a
expressão	 facial	 que	 as	 pessoas	 tendem	 a	 assumir	 quando	 estão	 assustadas	 –
olhos	arregalados,	narinas	dilatadas,	sobrancelhas	erguidas	–	de	fato	nos	ajuda	a
enxergar	melhor	e	detectar	melhor	os	cheiros:	atributos	que	poderiam	fazer	toda
a	 diferença	 em	 situações	 perigosas.	 Sem	 medo	 e	 ansiedade,	 os	 humanos
certamente	 teriam	 desaparecido	 há	 muito	 tempo.	 Afinal,	 seres	 que	 não	 são
capazes	de	identificar	o	perigo	e	reagir	apropriadamente	só	servem	para	ser	presa
de	outros,	como	os	dodôs	atestariam.

Conforme	 vimos,	 Darwin	 enfatizou	 o	 modo	 como	 expressamos	 nossas
emoções.	 Porém,	 embora	 este	 seja	 claramente	 um	 componente	 essencial,	 não
explica	tudo.	As	emoções	são	mais	do	que	a	maneira	assumida	por	nossos	traços
faciais	 ou	 nossa	 postura	 corporal.	 É	 isso	 que	 o	 psicólogo	 Peter	 Lang	 estava
tentando	mostrar	quando	formulou	o	modelo	“tridimensional”	para	a	ansiedade.
De	acordo	com	Lang,	a	ansiedade	se	manifesta	de	três	formas:

1.	O	que	dizemos	e	como	pensamos:	por	exemplo,	afligir-se	com	um	problema,	ou	comunicar
medo	ou	preocupação.
2.	O	modo	como	nos	comportamos:	por	exemplo,	evitar	certas	situações,	ou	estar	sempre	alerta
contra	problemas.
3.	 Mudanças	 físicas:	 por	 exemplo,	 batimento	 cardíaco	 acelerado	 ou	 respiração	 mais	 curta,
assim	como	expressão	facial.

Essas	três	dimensões	estão	vagamente	inter-relacionadas.	Se	queremos	saber
se	 alguém	 está	 ansioso,	 não	 podemos	 tirar	 conclusões	 só	 com	 base	 no	 que	 a
pessoa	nos	diz	sobre	como	está	se	sentindo;	ela	pode	encobrir	suas	verdadeiras
emoções,	 ou	mesmo	não	 estar	 ciente	 delas.	De	maneira	 similar,	 o	 fato	 de	 que
uma	 pessoa	 participa	 de	 uma	 atividade	 não	 significa	 que	 não	 esteja	 ansiosa	 a
respeito	(assim	como	alguém	poderia	evitar	fazer	algo	por	uma	série	de	motivos
além	de	medo).	E	é	bem	possível	estar	ansioso	sem	sentir	como	se	você	tivesse
um	nó	no	estômago,	ou	como	se	o	seu	coração	estivesse	prestes	a	sair	pela	boca.

DEFINIÇÕES	DE	ANSIEDADE



Tendo	 em	 mente	 que	 ainda	 não	 há	 uma	 única	 definição	 de	 ansiedade,
consideremos	algumas	tentativas	úteis.	A	primeira	vem	do	Manual	diagnóstico	e
estatístico	 de	 transtornos	 mentais	 (DSM,	 na	 sigla	 em	 inglês),	 uma	 referência
para	 profissionais	 de	 saúde	 mental	 compilada	 pela	 Associação	 Americana	 de
Psiquiatria.	De	acordo	com	o	DSM,	ansiedade	é:

A	antecipação	apreensiva	de	um	futuro	perigo	ou	infortúnio	acompanhada	de	uma	sensação	de
disforia	ou	de	 sintomas	 somáticos	de	 tensão.	O	 foco	de	perigo	antevisto	pode	 ser	 interno	ou
externo.

E	 esta	 é	 uma	 definição	 um	 pouco	menos	 técnica,	 proposta	 pelo	 psicólogo
americano	David	Barlow:

A	ansiedade	é	um	estado	de	ânimo	voltado	para	o	futuro	em	que	se	está	pronto	ou	preparado
para	 lidar	com	acontecimentos	negativos	vindouros	 [...]	Se	 fôssemos	colocar	a	ansiedade	em
palavras,	poderíamos	dizer:	“aquele	episódio	terrível	pode	acontecer	novamente	e	eu	talvez	não
seja	capaz	de	lidar	com	ele,	mas	preciso	estar	pronto	para	tentar”.

Ambas	 as	definições	 sustentam	que	 a	 ansiedade	 é	uma	emoção	 (embora	o
DSM	 use	 o	 termo	 “sensação”	 e	 Barlow	 se	 refira	 a	 ela	 como	 um	 “estado	 de
ânimo”).	Como	todos	sabemos,	a	ansiedade	não	é	nada	divertida;	é	o	que	o	DSM
quer	 dizer	 com	 “disforia”	 (o	 termo	 psicológico	 para	 uma	 sensação
desagradável).	Nosso	corpo	pode	se	comportar	de	maneiras	atípicas	 (estômago
agitado,	 olhos	 arregalados,	 coração	 acelerado)	 –	 daí	 a	 referência	 do	 DSM	 a
sensações	 “somáticas”.	 E	 a	 origem	 disso	 tudo	 é	 a	 percepção	 de	 que	 podemos
estar	passando	por	um	problema	grave.

Um	 conceito	 intimamente	 relacionado,	 mas	 um	 pouco	 diferente,	 é	 o	 de
estresse.	O	 estresse	 é	 definido	 como	 aquilo	 que	 sentimos	 quando	 acreditamos
que	 não	 somos	 capazes	 de	 lidar	 com	 as	 demandas	 com	 que	 nos	 deparamos.
Compreende	dois	elementos:	um	problema	e	uma	percepção	sobre	nós	mesmos
(especificamente,	 de	 que	 não	 somos	 capazes	 de	 lidar	 com	 o	 problema	 em
questão).	Como	a	ansiedade,	o	estresse	tem	origem	no	sistema	de	lutar	ou	fugir.
Pode	desencadear	 uma	 série	 de	 respostas	 emocionais,	 incluindo,	muitas	 vezes,
ansiedade.

Você	talvez	esteja	se	perguntando	como	a	ansiedade	difere	do	medo.	De	fato,



os	dois	termos	são	com	frequência	usados	como	sinônimos,	e	nós	fazemos	isso
neste	livro.	Dito	isso,	alguns	pesquisadores	estabelecem	uma	diferenciação,	que
geralmente	gira	em	torno	do	objeto	de	nossa	emoção.	O	medo	costuma	ter	um
objeto	claro	–	ver	uma	barbatana	de	tubarão	enquanto	estamos	nadando,	talvez,
ou	uma	manobra	 perigosa	 do	 carro	 ao	 nosso	 lado	na	 estrada	 –	 e	 normalmente
funciona	 como	 uma	 espécie	 de	 reação	 de	 emergência	 (estar	meio	 assustado	 é
quase	 uma	 contradição	 de	 termos).	 Contudo,	 em	 geral,	 as	 coisas	 são	 menos
claras	 quando	 se	 trata	 de	 ansiedade.	 Em	 vez	 de	 situações	 em	 que	 sabemos
exatamente	o	que	está	nos	assustando	–	e	em	que	nosso	medo	logo	desaparecerá
quando	 a	 ameaça	 tiver	 passado	 –,	 podemos	 não	 fazer	 ideia	 de	 por	 que	 nos
sentimos	 ansiosos.	 Como	 afirma	 Holly	 Golightly	 em	 Bonequinha	 de	 luxo:
“[Você]	sabe	que	alguma	coisa	ruim	vai	acontecer,	mas	não	sabe	o	quê”.

Muitas	vezes,	 a	 ansiedade	pode	 ser	uma	 sensação	menos	 intensa	do	que	o
medo.	 Pode	 parecer	 vaga	 e	 amorfa	 –	 e,	 precisamente	 por	 isso,	 difícil	 de	 nos
livrarmos	 dela.	 Afinal,	 se	 não	 sabemos	 o	 que	 está	 nos	 deixando	 ansiosos,	 é
difícil	 saber	 como	 lidar	 com	 o	 problema.	 Alguns	 especialistas	 afirmam	 que	 a
ansiedade	 é	 a	 emoção	 que	 sentimos	 quando	 não	 podemos,	 ou	 não	 sabemos
como,	 tomar	 uma	 atitude	 para	 lidar	 com	 uma	 ameaça.	 Então,	 um	 grande
cachorro	correndo	em	nossa	direção	com	os	dentes	à	mostra	provavelmente	nos
leva	 a	 fugir	 assustados;	 preocupações	 com	 a	 morte	 tendem	mais	 a	 assumir	 a
forma	de	uma	ansiedade	importuna	do	que	de	um	medo	nítido.

Se	a	ansiedade	é	normal,	como	podemos	dizer	 se	ela	está	 saindo	do	nosso
controle?	Em	que	ponto	a	ansiedade	comum,	cotidiana,	passa	a	ser	um	problema
clínico	 que	 precisa	 de	 atenção?	 Todo	 caso	 deve	 ser	 avaliado	 em	 seu	 próprio
contexto,	mas	um	profissional	de	saúde	mental	levará	em	consideração:

se	 o	 indivíduo	 está	 ficando	 ansioso	 de	 maneira	 desproporcional	 (sua	 ansiedade	 é	 como	 um
alarme	de	carro	hipersensível);
se	a	ansiedade	está	baseada	em	uma	percepção	irrealista	ou	excessiva	de	perigo;
há	quanto	tempo	a	ansiedade	vem	afetando	a	pessoa;
quanto	sofrimento	causa	ao	indivíduo;
em	que	nível	a	ansiedade	está	interferindo	na	vida	cotidiana	da	pessoa.

Então,	eles	tentarão	associar	as	experiências	da	pessoa	com	um	dos	seis	tipos



de	 transtorno	 de	 ansiedade	 –	 aqueles	 categorizados	 como	 tais	 pelos	 principais
sistemas	psiquiátricos	–	que	descrevemos	nos	Capítulos	5	a	10.

Caso	esteja	preocupado	com	seu	próprio	nível	de	ansiedade,	você	encontrará
questionários	de	autoavaliação	para	muitos	transtornos	específicos	no	Apêndice,
p.	156-164.

[1]Há,	 igualmente,	 uma	 gama	 de	 traduções	 possíveis	 para	 o	 termo	 anxiety:	 “ansiedade”,	 “angústia”,
“medo”,	 “apreensão”,	 “preocupação”,	 “nervosismo”.	 Optamos	 por	 “ansiedade”,	 já	 que	 é	 este	 o	 termo
adotado	 pelo	Manual	 diagnóstico	 e	 estatístico	 de	 transtornos	 mentais,	 a	 maior	 referência	 no	 assunto
atualmente.	Porém,	nas	edições	consultadas	das	obras	de	Freud	em	português	(tanto	a	de	2006,	traduzida	do
inglês,	quanto	a	de	2010,	traduzida	diretamente	do	alemão),	o	termo	Angst	–	que	se	tornou	anxiety	na	edição
inglesa	 –	 é	 traduzido	 como	 “angústia”.	 Para	 fins	 práticos,	 portanto,	 os	 termos	 “ansiedade”	 e	 “angústia”
devem	ser	entendidos,	no	contexto	deste	livro,	como	sinônimos.	(N.T.)



CAPÍTULO	2

TEORIAS	SOBRE	A	ANSIEDADE

Como	vimos	no	Capítulo	1,	até	o	 século	XX	o	 termo	“ansiedade”	 raramente
foi	 usado	 por	 médicos	 e	 cientistas.	 No	 entanto,	 à	 medida	 que	 aumentava	 o
interesse	 pelo	 tema,	 foi	 surgindo	 um	 volume	 cada	 vez	mais	 rico	 e	 variado	 de
trabalhos	 teóricos	 dedicados	 a	 compreendê-lo.	Neste	 capítulo,	 abordaremos	 as
quatro	principais	perspectivas	sobre	a	ansiedade,	de	ideias	que	remontam	ao	fim
do	século	XIX	às	pesquisas	mais	recentes:

psicanalítica
comportamental
cognitiva
neurobiológica

TEORIAS	PSICANALÍTICAS	SOBRE	A	ANSIEDADE

Quanto	 mais	 avançamos	 no	 estudo	 dos	 processos	 psíquicos,	 tanto	 mais	 reconhecemos	 sua
profusão	e	complexidade.	Várias	fórmulas	simples,	que	inicialmente	nos	pareciam	apropriadas,
revelaram-se	depois	insatisfatórias	[...]	agora	que	tratamos	da	angústia,	[vocês]	veem	tudo	em
estado	de	fluxo	e	mudança.

Sigmund	Freud,	“Angústia	e	instintos”

Uma	 influente	 figura	 histórica	 no	 estudo	 da	 ansiedade	 foi	 o	 fundador	 da
psicanálise,	 Sigmund	 Freud	 (1856-1939).	 Freud	 formou-se	 em	 medicina	 pela
Universidade	de	Viena,	especializando-se	em	neurologia	(o	estudo	e	tratamento
de	 distúrbios	 do	 sistema	 nervoso).	 Nos	 anos	 1890,	 passou	 a	 acreditar	 que	 os
sintomas	 apresentados	por	muitos	de	 seus	pacientes	 eram	produto	não	de	uma



doença	 do	 sistema	 nervoso,	 mas	 de	 sua	 incapacidade	 de	 lidar	 com	 impulsos
psicológicos	 invisíveis,	 inconscientes	 e	 primordialmente	 sexuais.	 Essa
compreensão	 tornou-se	 o	 fundamento	 da	 psicanálise,	 que	 veio	 a	 ser	 a	 forma
predominante	 de	 tratamento	 para	 problemas	 psicológicos	 na	 Europa	 e	 nos
Estados	Unidos	até	pelo	menos	os	anos	1970.

O	interesse	de	Freud	pela	ansiedade	foi	marcado	pela	publicação,	em	1895,
de	seu	artigo	“Sobre	os	fundamentos	para	destacar	da	neurastenia	uma	síndrome
específica	 intitulada	 ‘Neurose	de	Angústia’”.	Como	o	 título	 indica,	o	principal
propósito	 desse	 artigo	 era	 distinguir	 o	 que	 Freud	 chamava	 de	 “neurose	 de
angústia”	(Angstneurose)	de	outras	formas	de	doença	nervosa	(ou	neurastenia).

Quais	eram	os	sintomas	da	“neurose	de	angústia”?	Freud	listou:

Irritabilidade.
Pessimismo	perturbador	e	profundamente	arraigado;	a	crença	de	que	o	desastre	é	iminente.	Freud
chamou	isso	de	“expectativa	angustiada”.
Ataques	 de	 pânico,	muitas	 vezes	 envolvendo	 sintomas	 físicos	 como	 dificuldade	 para	 respirar,
dores	no	peito,	sudorese,	tontura	e	tremor.
Acordar	durante	a	noite	com	medo.
Vertigem,	em	que	o	indivíduo	experimenta	“a	sensação	de	que	o	solo	oscila,	as	pernas	cedem	e	é
impossível	manter-se	em	pé	por	mais	tempo”.
Fobias.
Sensações	de	náusea,	fome	voraz	ou	diarreia.
Formigamento	da	pele	ou	entorpecimento.

Freud	 afirmava	 que,	 à	 diferença	 de	 outras	 doenças	 nervosas,	 a	 neurose	 de
angústia	era	causada	pela	incapacidade	de	satisfazer	adequadamente	a	excitação
sexual	 acumulada.	 Como	 exemplo,	 ele	 citava	 os	 casos	 de	 homens	 e	mulheres
“voluntariamente	 abstinentes”;	 homens	 “em	 um	 estado	 de	 excitação	 não
consumada”,	por	exemplo,	quando	eram	comprometidos,	mas	ainda	não	casados;
e	 mulheres	 “cujos	 maridos	 sofrem	 de	 ejaculação	 precoce	 ou	 de	 potência
marcadamente	 enfraquecida	 [...]	 [ou]	 cujos	 maridos	 praticam	 o	 coito
interrompido	ou	reservatus”.

De	maneira	 um	 tanto	 irônica,	 considerando-se	 que	 a	 psicanálise	 é	 sobre	 a
primazia	da	mente,	em	1895	Freud	acreditava	que	a	ansiedade	fosse	causada	por
fatores	 físicos.	 A	 excitação	 sexual	 certamente	 tinha	 uma	 profunda	 influência



sobre	a	psique,	desencadeando	o	desejo	de	satisfação	sexual,	mas	sua	essência
era	fisiológica.	Nos	homens,	segundo	Freud,	esta	consistia	em	“uma	pressão	nas
paredes	das	vesículas	 seminais”.	Freud	 argumentava	que	um	processo	 análogo
acontecia	na	mulher,	embora	ele	não	soubesse	que	processo	seria	esse.

As	 visões	 de	 Freud	 sobre	 a	 ansiedade,	 no	 entanto,	 evoluíram
consideravelmente	 ao	 longo	 das	 décadas.	 Sua	 última	 posição	 é	 resumida	 em
“Angústia	e	instinto”,	uma	palestra	que	proferiu	em	1932.	A	ansiedade	neurótica
ainda	 tem	 origem	 na	 energia	 sexual,	mas	 essa	 energia	 passa	 a	 ser	 vista	 como
fundamentalmente	psicológica,	e	não	física.

Você	talvez	tenha	observado	o	uso	do	termo	“neurótico”	aqui.	Isso	acontece
porque,	 até	 agora,	 Freud	 estava	 distinguindo	 entre	 a	 ansiedade	 como	 uma
resposta	 justificada	 a	 um	 perigo	 real	 e	 a	 chamada	 ansiedade	 neurótica,	 que	 é
excessiva	e	irracional.	A	ansiedade	realista	surge	de	ameaças	no	meio	externo;	a
ansiedade	 neurótica	 surge	 de	 dentro,	 embora	 não	 estejamos	 cientes	 de	 sua
verdadeira	 causa.	 A	 ansiedade	 realista	 nos	 ajuda;	 a	 ansiedade	 neurótica	 pode
fazer	de	nossa	vida	um	inferno.

Crucial	para	a	teoria	de	Freud	sobre	a	ansiedade	é	o	que	ele	chamou	de	id,
um	selvagem	e	primitivo	repositório	psíquico	de	desejos	instintivos.	A	tarefa	de
gerenciar	 e	 controlar	 esses	 desejos,	 que	 estão	 enterrados	 no	 fundo	 do	 nosso
inconsciente,	 cabe	 a	 uma	 segunda	parte	 da	psique	 freudiana,	 o	ego.	Quando	o
ego	não	é	capaz	de	desempenhar	esse	papel	nada	invejável,	a	consequência	é	a
ansiedade	neurótica,	e	o	desejo	é,	assim,	reprimido.	Freud	também	afirma	que	os
episódios	 de	 ansiedade	 lembram	 nosso	 primeiro	 encontro	 com	 o	 perigo:	 o
trauma	 do	 nascimento.	 Todo	 medo	 ansioso	 que	 sentimos	 é	 um	 eco	 desse
acontecimento	primordial.

A	 teoria	 final	 de	Freud	 sobre	 a	 ansiedade	 é	 ilustrada	por	um	de	 seus	mais
famosos	 estudos	 de	 caso:	 o	 do	 Pequeno	Hans.	 Hans	 era	 um	menino	 de	 cinco
anos	que	tinha	medo	de	cavalos.	Freud,	trabalhando	principalmente	com	base	em
informações	 fornecidas	 pelo	 pai	 de	 Hans,	 argumentou	 que	 a	 fobia	 do	menino
com	 relação	 aos	 cavalos	 era,	 na	 realidade,	 um	 medo	 do	 desejo	 sexual
inconsciente	 que	 ele	 nutria	 pela	 mãe	 e	 da	 retaliação	 do	 pai	 que,
inconscientemente,	 ele	 previa.	 O	 medo	 “inaceitável”	 –	 inaceitável	 porque



resultante	de	uma	paixão	edipiana	pela	mãe	–	é	transformado	em	uma	fobia	mais
aceitável.	 A	 clara	 distinção	 entre	 medos	 realistas	 e	 neuróticos	 é,	 desse	 modo,
destruída:	Freud	mostra	que	na	raiz	de	toda	ansiedade	neurótica	está	o	medo	de
um	 perigo	 externo	 (no	 caso,	 a	 punição,	 possivelmente	 por	meio	 de	 castração,
pelas	mãos	do	pai).

Freud	 foi,	 sem	 dúvida,	 um	 dos	 pensadores	mais	 influentes	 do	 século	XX,
mas	 hoje	 os	 cientistas	 consideram	 suas	 ideias	 um	 tanto	 irrelevantes.	 Como
escreveu	 o	 psicólogo	 Stanley	 Rachman:	 “Todo	 o	 seu	 pensamento,	 inclusive	 a
teoria	sobre	a	ansiedade,	é	brilhante	na	teoria,	mas	carece	de	rigor	metodológico
e	de	indícios	factuais”.

TEORIAS	COMPORTAMENTAIS	SOBRE	A	ANSIEDADE

A	ansiedade	é	uma	resposta	aprendida.

O.	H.	Mowrer

Um	dos	experimentos	mais	famosos	na	história	da	psicologia	aconteceu	em
Londres	 em	 1920.	 Conduzindo	 o	 experimento	 estava	 John	 Broadus	 Watson
(1878-1958),	na	época	um	nome	célebre	na	psicologia	anglo-americana.	Watson
foi	o	 líder	do	behaviorismo,	 uma	 teoria	 que	 dominaria	 a	 psicologia	 acadêmica
durante	grande	parte	do	século	XX.

O	 behaviorismo,	 ou	 teoria	 comportamental,	 foi	 uma	 firme	 rejeição	 à
psicologia	acadêmica	liderada	por	Wilhelm	Wundt	(1832-1920)	e	William	James
(1842-1910)	 e	 à	 psicanálise,	 que	 logo	 havia	 se	 tornado	 a	 teoria	 dominante	 na
Europa	para	entender	e	tratar	a	mente	e	seus	transtornos.

Conforme	 o	 nome	 indica,	 o	 behaviorismo	 (do	 inglês	 behavior,	 isto	 é,
comportamento)	tomou	como	objeto	de	estudo	o	comportamento	de	humanos	e
animais	(não	via	nenhuma	diferença	fundamental	entre	os	dois).	De	fato,	Watson
afirmava	que	o	comportamento	era	o	único	objeto	de	estudo	adequado	para	uma
psicologia	genuinamente	científica.	Pensamentos,	emoções,	sonhos	–	eram	todos
irrelevantes.	 Como	 tais	 fenômenos	 poderiam	 ser	 estudados	 segundo	 métodos



científicos?	Em	seu	“manifesto	behaviorista”	de	1913,	Watson	escreveu:

A	psicologia	[...]	é	um	ramo	puramente	experimental	e	objetivo	das	ciências	naturais	[...]	Seu
objetivo	teórico	é	a	previsão	e	o	controle	do	comportamento.

Para	Watson	 e	 seus	 seguidores,	 todo	 comportamento	 tem	 uma	 explicação
simples:	 nós	 o	 aprendemos.	 E	 isso	 nos	 leva	 de	 volta	 àquele	 celebrado
experimento	 de	 1920.	 Contracenando	 com	 Watson	 em	 1920	 havia	 um	 bebê,
imortalizado	 pelo	 famoso	 psicólogo	 (junto	 com	 sua	 assistente	 e	 futura	 esposa,
Rosalie	Rayner)	como	“Albert	B.”.

Albert	 B.	 tinha	 nove	 meses	 de	 idade,	 filho	 de	 uma	 ama	 de	 leite	 que
trabalhava	no	Lar	para	Crianças	 Inválidas	Harriet	Lane	em	Londres.	Watson	e
Rayner	começaram	testando	as	reações	de	Albert	a	uma	série	de	objetos,	entre	os
quais	 um	 rato	 branco,	 um	coelho,	 um	cachorro,	 algodão	 e	 jornais	 em	 chamas.
Albert	 –	 que,	 de	 acordo	 com	 os	 psicólogos,	 era	 uma	 criança	 feliz,	 saudável	 e
tranquila	–	parecia	perfeitamente	satisfeito	com	todos	eles.

Algumas	 semanas	 depois,	 Watson	 e	 Rayner	 mostraram	 a	 Albert	 o	 rato
branco	 pela	 segunda	 vez.	 Naquela	 ocasião,	 assim	 que	Albert	 tocou	 o	 rato,	 os
psicólogos	bateram	um	martelo	contra	uma	barra	de	aço,	produzindo	um	barulho
forte,	repentino	e	assustador.	Depois	de	algumas	semanas,	eles	descobriram	que
Albert	agora	tinha	medo	do	rato	branco,	mesmo	quando	a	barra	de	aço	não	era
golpeada.	E	não	era	apenas	 isso:	 a	 criança	 também	 tinha	medo	de	objetos	que
lembrassem	 o	 rato	 branco	 em	 algum	 aspecto,	 como	 um	 coelho	 ou	 mesmo	 o
cabelo	de	Watson.

Watson	 e	 Rayner	 usaram	 o	 termo	 “condicionamento”	 para	 descrever	 esse
processo	 de	 aprender	 a	 temer	 um	 objeto	 ou	 local	 neutro	 que	 não	 apresenta
ameaça	 quando	 este	 é	 associado	 com	 outro	 acontecimento	 mais	 nitidamente
assustador.	 Nesse	 aspecto,	 eles	 foram	 muito	 influenciados	 pelo	 trabalho	 do
cientista	russo	Ivan	Pavlov	(1849-1936).	Pavlov	demonstrou	que,	quando	certo
estímulo	(por	exemplo,	um	metrônomo)	é	associado	com	comida,	os	cachorros
aprendem	a	 responder	 ao	 estímulo	da	mesma	maneira	 que	 reagem	à	 comida	–
salivando	–,	mesmo	quando	não	há	alimento	presente.

Watson	e	Rayner	usaram	o	exemplo	de	Albert	B.	como	prova	de	sua	teoria



de	que	 todos	os	medos	são	 resultado	de	condicionamento:	nós	os	aprendemos,
normalmente	durante	a	infância:

Os	primeiros	meses	de	vida	da	criança	no	ambiente	doméstico	propiciam	um	laboratório	para
instituir	respostas	emocionais	condicionadas.

Segundo	 eles,	 é	 o	 condicionamento	 que	 explica	 como	 surgem	 os	 medos
irracionais	e	as	fobias:

É	 provável	 que	 muitas	 das	 fobias	 na	 psicopatologia	 sejam	 verdadeiras	 reações	 emocionais
condicionadas	[...]

É	claro	que	um	único	bebê	não	é	uma	amostra	 cientificamente	 sólida;	 por
outro	lado,	a	maior	parte	dos	experimentos	de	Watson	foram	realizados	em	ratos.

As	 ideias	 behavioristas	 com	 relação	 à	 ansiedade	 foram	 desenvolvidas
posteriormente	 pelo	 psicólogo	 americano	 O.	 H.	 Mowrer	 (1907-1982).	 Na
denominada	teoria	da	aprendizagem	em	dois	estágios,	Mowrer	argumentou	que
a	 ansiedade	 –	 e	 especificamente	 o	 desejo	 de	 evitá-la	 –	 é	 um	motor	 crucial	 do
comportamento	humano:

ansiedade	(medo)	é	a	forma	condicionada	de	reação	à	dor,	que	tem	a	função	extremamente	útil
de	 motivar	 e	 reforçar	 comportamentos	 que	 tendem	 a	 evitar	 ou	 prevenir	 a	 recorrência	 do
estímulo	que	produz	dor	[grifo	do	autor]

A	ênfase	de	Mowrer	no	poder	de	motivação	da	experiência	antecipa	a	teoria
do	 condicionamento	 operante	 de	 Burrhus	 Skinner	 (1904-1990),	 psicólogo	 de
Harvard.	 Skinner	 deteve-se	 no	 efeito	 que	 nosso	 comportamento	 tem	 sobre	 o
mundo	 à	 nossa	 volta.	 Se	 o	 efeito	 é	 positivo,	 aprendemos	 a	 repetir	 o
comportamento;	um	efeito	negativo	nos	ensina	a	tentar	alguma	coisa	diferente	da
próxima	vez.	Então,	por	exemplo,	porque	sabemos	a	dor	que	um	pit	bull	furioso
poderia	 nos	 causar,	 e	 o	 terror	 que	 sentiríamos	 ao	 vê-lo	 correndo	 em	 nossa
direção,	 tomaríamos	 cuidado	 para	 não	 fazer	 movimentos	 bruscos	 ou
ameaçadores	ao	passar	por	um.

Tal	comportamento	é	certamente	sensato	quando	se	trata	de	riscos	genuínos.
Contudo,	 a	 teoria	 de	 Mowrer	 também	 ajuda	 a	 explicar	 como	 podemos	 ser



dominados	por	ansiedades	irracionais.	Uma	pessoa	que	evita	andar	de	avião	por
causa	 da	 ansiedade	 que	 sente	 nessas	 situações	 priva-se	 da	 oportunidade	 de
descobrir	 que	 seus	 medos	 são	 exagerados:	 as	 chances	 de	 morrer	 ou	 de	 se
machucar	 em	 um	 acidente	 de	 avião	 são	 ínfimas,	 e	 o	 medo	 que	 parece
avassalador	 finalmente	 se	 dissipa.	Ao	 evitar	 tais	 situações,	 nossa	 ansiedade	 só
aumenta.

As	 teorias	 comportamentais	 sobre	a	 ansiedade	 se	 esforçaram	para	 fornecer
respostas	 satisfatórias	 a	 várias	 perguntas	 importantes.	 Por	 exemplo,	 por	 que
motivo,	 das	muitas	 pessoas	 que	 vivenciam	 uma	 experiência	 assustadora	 –	 um
acidente	de	carro,	por	exemplo	–,	somente	algumas	desenvolvem	uma	fobia	que
as	 impede	 de	 voltar	 a	 andar	 de	 carro?	 Por	 que	 muitas	 vêm	 a	 ter	 fobias	 de
situações	 em	 que	 nunca	 estiveram?	 E	 se,	 de	 acordo	 com	 a	 teoria	 clássica	 do
condicionamento,	 podemos	 aprender	 a	 ter	 medo	 de	 qualquer	 estímulo	 neutro,
por	 que	 alguns	medos	 são	muito	mais	 comuns	 do	 que	 outros?	 Por	 que	 tantas
pessoas	têm	medo	de	altura	e	de	animais	e	tão	poucas	têm	medo	de	árvores	ou	de
chocolate?

Pesquisas	 mais	 recentes	 fornecem	 explicações	 para	 pelo	 menos	 alguns
desses	 enigmas.	 Está	 claro,	 por	 exemplo,	 que	 não	 precisamos	 vivenciar	 uma
situação	na	própria	pele	para	ter	medo	de	que	esta	se	repita.	Podemos	aprender	a
ter	 medo	 com	 base	 no	 que	 outras	 pessoas	 nos	 dizem	 e	 no	 modo	 como	 se
comportam.	Portanto,	se	o	pai	ou	a	mãe	têm	uma	fobia,	há	uma	chance	acima	da
média	 de	 que	 o	 filho	 também	 venha	 a	 ter.	 E	 alguns	 medos	 podem	 ter	 sido
gravados	 em	 nossos	 circuitos	 neurais	 pela	 evolução.	 Assim,	 embora	 talvez
jamais	tenhamos	encontrado	uma	cobra	ou	uma	aranha	perigosa,	é	bem	provável
que	nossos	ancestrais	tenham	tido	inúmeras	experiências	de	seu	potencial	perigo.
O	medo	de	altura,	muito	comum,	pode	ser	entendido	da	mesma	maneira.	Esses
medos	aparentemente	residuais,	relíquias	da	pré-história	humana,	são	chamados
pelos	psicólogos	de	medos	“inatos”.

O	 behaviorismo	 não	 fornece	 uma	 explicação	 completa	 para	 a	 ansiedade
(seria	 admirável	 se	 fornecesse!).	 Porém,	 sua	 contribuição	 foi	 enorme.	 Muitos
medos	são	de	fato	aprendidos,	embora	não	à	maneira	relativamente	rudimentar
do	condicionamento	clássico.	Com	efeito,	a	capacidade	de	aprender	com	base	na



experiência	e	formular	planos	para	evitar	perigo	futuro	é,	sem	dúvida,	parte	da
explicação	para	o	sucesso	da	humanidade.	Conforme	escreveu	Mower:

o	fato	de	que	a	propensão	da	mente	humana	a	pensar	no	futuro,	com	a	ansiedade	que	muitas
vezes	a	acompanha,	é	mais	desenvolvida	do	que	nos	animais	inferiores	provavelmente	explica
muitas	das	conquistas	singulares	do	homem.

O	behaviorismo	 também	 influenciou	algumas	das	estratégias	mais	eficazes
para	 tratar	 os	 problemas	de	 ansiedade.	O	psicólogo	 sul-africano	 Joseph	Wolpe
(1915-1997),	 por	 exemplo,	 desenvolveu	 a	 dessensibilização	 sistemática	 para
lidar	 com	 medos	 e	 fobias.	 Essa	 técnica,	 que	 implica	 expor	 os	 indivíduos
gradativamente	à	situação	temida	–	por	exemplo,	altura	ou	cobras	–	para	que	eles
possam	aprender	que	na	verdade	não	há	o	que	temer,	ainda	é	o	tratamento	padrão
para	fobias.

O	 legado	 do	 behaviorismo	 pode	 ser	 visto	 na	 forma	 mais	 disseminada	 de
terapia	psicológica	em	nossos	dias,	a	terapia	cognitivo-comportamental	ou	TCC.
Na	raiz	da	TCC	está	a	ideia	de	que	pensamentos,	sentimentos	e	comportamentos
prejudiciais	não	são	inatos,	mas	aprendidos.	E,	uma	vez	que	não	são	inatos,	eles
podem	 ser	 desaprendidos	–	 e	 de	maneira	 incrivelmente	 rápida	 com	a	 ajuda	de
um	terapeuta.

TEORIAS	COGNITIVAS	SOBRE	A	ANSIEDADE

A	ideia	fundamental	é	que	as	emoções	vivenciadas	decorrem	do	modo	como	os	acontecimentos
são	 interpretados	 ou	 avaliados.	 É	 o	 significado	 dos	 acontecimentos	 que	 desencadeia	 as
emoções,	e	não	os	próprios	acontecimentos.	O	modo	como	estes	são	 interpretados	dependerá
do	contexto	em	que	ocorreram,	do	estado	de	ânimo	da	pessoa	no	momento	em	que	ocorreram	e
das	experiências	anteriores	da	pessoa.

Paul	Salkovskis

O	behaviorismo	–	com	seu	foco	exclusivo	nos	aspectos	da	vida	humana	que
poderiam	 ser	 estudados	 em	 laboratório	 –	 dominou	 a	 psicologia	 acadêmica	nos
Estados	 Unidos	 e	 no	 Reino	 Unido	 durante	 grande	 parte	 do	 século	 XX.	 No
entanto,	 as	 coisas	 começaram	 a	 mudar	 em	 1956,	 com	 o	 advento	 da	 chamada



“revolução	 cognitiva”.	 O	 cognitivismo	 visava	 a	 identificar	 e	 entender	 os
processos	 básicos	 por	 trás	 do	 modo	 como	 os	 seres	 humanos	 pensam;	 o
behaviorismo	 havia	 se	 recusado	 a	 estudar	 pensamentos	 porque	 eles	 não	 são	 o
tipo	de	situação	que	se	pode	observar	diretamente.

A	 nova	 abordagem	 foi	 sintetizada	 no	 inovador	 Cognitive	 Psychology,
publicado	por	Ulric	Neisser	(1928-2012)	em	1967.	Tinha	por	objeto	de	estudo:

todos	 os	 processos	 pelos	 quais	 os	 estímulos	 sensoriais	 são	 transformados,	 reduzidos,
elaborados,	 armazenados,	 recuperados	 e	 usados	 [...]	 Termos	 como	 sensação,	 percepção,
imagem,	retenção,	memória,	resolução	de	problemas	e	raciocínio,	entre	muitos	outros,	referem-
se	a	estágios	ou	aspectos	hipotéticos	de	cognição.

Para	explicar	esses	processos,	os	psicólogos	cognitivos	os	mapearam	usando
uma	metáfora	 retirada	de	outra	área	em	expansão	na	época:	a	computação.	As
informações	sensoriais	eram	representadas	como	sendo	recebidas	pelo	cérebro	e
então	 processadas	 através	 de	 uma	 série	 de	 etapas	 binárias	 sim/não,	 como	 os
diagramas	de	fluxo	em	que	se	baseiam	muitos	programas	de	computação.	Hoje,
os	modelos	são	mais	sofisticados:	em	vez	de	um	fluxograma	linear,	em	que	uma
parte	específica	do	cérebro	lida	com	um	dado	por	vez,	vários	processos	mentais
ocorrem	 simultaneamente	 e	 em	 lotes	 numa	 “rede	 neural”	 complexa	 e	 de
múltiplas	camadas.

O	 cognitivismo	 é,	 atualmente,	 a	 tendência	 dominante	 na	 psicologia
contemporânea.	Sendo	assim,	o	que	tem	a	nos	dizer	sobre	a	ansiedade?

Talvez	 sua	 ideia	 principal	 seja	 a	 de	 que	 a	 ansiedade	 –	 assim	 como	 outras
emoções	 –	 surge	 em	 decorrência	 do	modo	 como	avaliamos	 uma	 situação.	No
início,	 essa	 avaliação,	 ou	 interpretação,	 pode	 não	 ser	 um	 processo	 consciente;
muitas	vezes,	é	mera	“intuição”.	Nossos	 sentidos	 funcionam	como	um	sistema
de	 alerta	 precoce,	 percebendo	 algo	 potencialmente	 importante	 e	 transmitindo
isso	 à	parte	mais	 racional	 e	 deliberativa	de	nosso	 cérebro.	Quando	detectamos
uma	 ameaça	 que	 não	 estamos	 seguros	 de	 que	 somos	 capazes	 de	 enfrentar,
sentimos	ansiedade.	Esses	pensamentos	conscientes	sobre	a	ameaça	são	cruciais,
e	são	eles	que	os	tratamentos	psicológicos	atuais	para	casos	de	ansiedade	grave
tratam	de	mudar.



Imagine,	por	exemplo,	que	você	acordou	nas	primeiras	horas	da	manhã	com
um	 barulho	 no	 andar	 de	 baixo.	 O	 modo	 como	 você	 interpreta	 esse	 barulho
determinará	 sua	 resposta	 emocional.	 Se	 concluir	 que	 é	 seu	 gato	 fazendo
algazarra,	você	pode	sentir	certa	irritação	por	ter	sido	incomodado	e,	em	seguida,
virar	as	costas	e	voltar	a	dormir.	Contudo,	se	acreditar	que	pode	ser	o	ruído	de
um	 ladrão,	 é	 quase	 certo	 que	 será	 tomado	 pela	 ansiedade	 e	 ficará	 acordado
perguntando-se	se	deve	investigar.	Não	é	o	evento	que	determina	o	nosso	estado
emocional,	mas	o	modo	como	interpretamos	esse	evento.

A	ameaça	percebida	pode	ser	externa	–	como	o	barulho	durante	a	noite	–	ou
interna.	Por	exemplo,	os	ataques	de	pânico	muitas	vezes	são	desencadeados	pela
crença	 equivocada	 de	 que	 sensações	 físicas	 ocasionais,	 porém	 normais	 –	 um
aperto	 no	peito,	 talvez,	 ou	um	 formigamento	no	braço	–	 são	 sintomas	de	 uma
doença	grave,	como	um	ataque	do	coração.	De	fato,	pode	ser	desencadeado	um
ciclo	vicioso	em	que	a	manifestação	 física	de	ansiedade	 (por	exemplo,	náusea,
falta	de	ar,	coração	acelerado)	é	tomada	como	confirmação	de	colapso	ou	morte
iminente,	o	que,	por	sua	vez,	leva	a	mais	ansiedade.	Novamente,	é	o	modo	como
o	 indivíduo	 interpreta	esses	 sinais	 internos	que	é	crucial.	 Isso	 significa	que,	 se
mudar	seu	pensamento,	você	pode	mudar	sua	emoção.

Mas	por	que	uma	pessoa	interpreta	um	pouco	de	falta	de	ar	depois	de	subir	a
escada	 correndo	 como	 um	 sinal	 de	 morte	 iminente,	 enquanto	 outra	 mal	 a
percebe?	Por	que	uma	pessoa	presume	que	um	barulho	no	meio	da	noite	não	é
motivo	para	preocupação,	enquanto	outra	se	vê	paralisada	de	medo?	A	resposta
está	 em	 nossas	 ideias	 preconcebidas	 e	 em	 nossos	 processos	 de	 pensamento
habituais	–	que	o	fundador	da	terapia	cognitivo-comportamental,	Aaron	T.	Beck,
chamou	de	“sistema	de	crenças”.	Esse	sistema	de	crenças	vai	sendo	construído
por	nossas	experiências	de	vida.	Além	disso,	é	tão	incrustado	e	automático	que,
na	maioria	das	vezes,	não	estamos	cientes	de	sua	existência.

Não	há	nada	inerentemente	negativo	com	os	esquemas	cognitivos:	graças	a
eles,	conseguimos	rapidamente	nos	ajustar	às	situações	em	que	nos	encontramos.
No	entanto,	Beck	descobriu	que	pessoas	com	transtornos	de	ansiedade	tendem	a
apresentar	um	sistema	de	crenças	nocivo	a	respeito	de	si	mesmas,	do	mundo	que
as	cerca	e	do	futuro	(o	qual	é	conhecido	como	tríade	cognitiva).	Por	exemplo:



“É	sempre	mais	sábio	presumir	o	pior.”
“Problemas	podem	surgir	a	qualquer	momento;	preciso	estar	sempre	preparado.”
“Sou	uma	pessoa	vulnerável.”
“Preciso	estar	no	controle.”

Se	 acreditamos	 em	 tais	 crenças,	 provavelmente	 superestimamos	 a	 ameaça
diante	de	nós	e	subestimamos	nossa	capacidade	de	lidar	com	ela.

Os	problemas	de	ansiedade,	 se	não	 tratados,	podem	ser	muito	persistentes.
Por	que	isso	é	assim?	As	pessoas	ansiosas	podem	passar	grande	parte	do	tempo
se	preocupando	com	situações	que	jamais	aconteceram	com	elas	e,	de	fato,	têm
muito	 pouca	 probabilidade	 de	 acontecer.	 Por	 que	 elas	 não	 percebem	 que	 sua
ansiedade	é	descabida?	Por	que	não	aprendem	com	base	na	experiência?

Essa	 é	 uma	 pergunta	 que	 recebeu	 grande	 atenção	 dos	 psicólogos	 clínicos
cognitivistas.	 Uma	 de	 suas	 principais	 descobertas	 é	 que	 as	 pessoas	 com
problemas	 de	 ansiedade	 adotam	 uma	 gama	 de	 estratégias	 –	 conhecidas	 como
comportamentos	de	segurança	–	projetadas	para	evitar	a	ocorrência	do	que	quer
que	temam.	Então,	por	exemplo,	uma	pessoa	temerosa	com	relação	a	situações
sociais	tentará	evitá-las;	se	isso	for	impossível,	recorrerá	a	outras	técnicas,	como
ir	 acompanhada	 de	 um	 amigo,	 vestir-se	 da	 maneira	 mais	 discreta	 possível	 e
tentar	não	chamar	a	atenção.	Esses	comportamentos	de	segurança	podem	reduzir
a	ansiedade	a	curto	prazo,	mas	a	 impedem	de	descobrir	que	 seus	pensamentos
temerosos	são	injustificados	–	e,	com	isso,	acabam	aumentando	sua	ansiedade.

Os	 pesquisadores	 basearam-se	 nos	 estudos	 de	Beck	 para	 identificar	 outros
vieses	 cognitivos	 por	 trás	 dos	 transtornos	 de	 ansiedade.	 Assim	 como	 os
comportamentos	de	 segurança,	os	padrões	de	pensamento	e	de	comportamento
que	parecem	projetados	para	evitar	a	ansiedade	só	a	aumentam.	Por	exemplo,	as
pessoas	 com	 problemas	 de	 ansiedade	 estão	 sempre	 atentas	 contra	 possíveis
ameaças.	Todavia,	uma	vez	que	sua	atenção	é	tão	focada	no	perigo	em	potencial,
elas	 tendem	 a	 ignorar	 os	 acontecimentos	 que	 não	 se	 encaixam	 nessa	 visão	 de
mundo	 um	 tanto	 sombria.	 Isso,	 por	 sua	 vez,	 pode	 levar	 a	 uma	 estimativa
exagerada	da	probabilidade	de	perigo	(os	psicólogos	chamam-na	de	expectativa
de	ameaça)	e	a	muitos	falsos	alarmes	–	e	tudo	isso	só	torna	o	terreno	mais	fértil
para	que	cresça	a	ansiedade.



Há	uma	tendência	a	interpretar	negativamente	eventos	ambíguos.	Isso	é	um
problema	 em	 particular,	 visto	 que	 muitas	 das	 situações	 que	 encontramos	 são
inerentemente	 ambíguas,	 porque	 é	 muito	 difícil	 saber	 como	 outras	 pessoas
pensam	e	sentem-se	na	realidade.	Um	bom	exemplo	desse	viés	atencional	veio
de	 um	 experimento	 que	 pedia	 aos	 participantes	 para	 anotarem	 uma	 série	 de
homófonos	 (palavras	 que	 têm	 som	 idêntico,	 mas	 significados	 diferentes)	 em
inglês,	por	exemplo:	die/dye	(morrer/tingir),	slay/sleigh	(matar/trenó),	pain/pane
(dor/vidraça),	 weak/week	 (fraco/semana)	 e	 guilt/gilt	 (culpa/dourado).	 Quanto
mais	ansioso	era	um	participante,	maior	a	probabilidade	de	que	ele	optasse	pela
grafia	 com	 significado	 mais	 ameaçador.	 As	 pessoas	 com	 transtornos	 de
ansiedade	 também	 são	 vítimas	 não	 de	 pensamentos,	 mas	 de	 imagens
perturbadoras	ou	mesmo	alarmantes.	Indivíduos	com	ansiedade	social	podem	ter
uma	imagem	mental	totalmente	incorreta	de	si	mesmos	quando	se	encontram	em
situações	sociais.	Em	vez	de	refletirem	racionalmente	sobre	as	coisas,	eles	usam
um	 raciocínio	 emocional	 instintivo.	 David	 Clark,	 o	 principal	 psicólogo
cognitivista	a	estudar	a	ansiedade,	explicou:

É	como	 se	 um	modelo	mental	 do	 “eu”	 social	 e	 observável	 do	 paciente	 tivesse	 se	 instaurado
depois	 de	 uma	 experiência	 social	 traumática	 passada,	 sendo	 reativado	 em	 encontros	 sociais
subsequentes.

Isso	 se	 torna	 ainda	 mais	 importante	 porque	 as	 pesquisas	 indicam	 que	 as
imagens	exercem	uma	influência	muito	maior	sobre	nossas	emoções	do	que	os
pensamentos.	Tal	como	ocorre	com	outros	vieses	cognitivos,	essa	suscetibilidade
a	imagens	mentais	possibilita	que	a	ansiedade	se	perpetue	e	se	intensifique.



2.	Aaron	T.	Beck	é	reconhecido
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TEORIAS	NEUROBIOLÓGICAS	SOBRE	A	ANSIEDADE

Quando	se	trata	de	detectar	e	reagir	ao	perigo,	simplesmente	o	cérebro	[dos	vertebrados]	não
mudou	muito.	Sob	certos	aspectos,	nós	somos	lagartos	emocionais.

Joseph	LeDoux

O	 que	 acontece	 em	 nosso	 cérebro	 quando	 sentimos	 ansiedade?	 Até	 os
avanços	 relativamente	 recentes	 da	 tecnologia	 de	 neuroimagem,	 que	 permite
registrar	 e	 representar	 em	 imagens	 a	 atividade	 bioquímica	 no	 cérebro,	 os



cientistas	 podiam	 fazer	 apenas	 conjecturas.	 Porém,	 como	 veremos,	 houve
avanços	notáveis	nos	últimos	anos.

Primeiro,	uma	advertência.	A	neurociência	avançou	muitíssimo	em	um	curto
intervalo	de	tempo.	Contudo,	mesmo	se	entendêssemos	exatamente	como	nosso
cérebro	funciona	–	e	estamos	muito	longe	disso	–,	ainda	assim	não	teríamos	uma
explicação	 total	 para	 nossas	 experiências.	 Por	 exemplo,	 embora	 hoje	 os
cientistas	 possam	 ter	mais	 certeza	do	que	nunca	 sobre	quais	 partes	 do	 cérebro
estão	envolvidas	na	ansiedade,	sabe-se	que	nenhuma	emoção	pode	ser	reduzida
meramente	a	um	conjunto	de	estruturas	e	atividades	cerebrais.	Há	sempre	outros
níveis	de	explicação,	incluindo	os	aspectos	comportamentais	e	cognitivos	que	já
discutimos	neste	capítulo.

O	modo	como	tais	níveis	atuam	foi	bem	captado	pelo	neurobiólogo	Steven
Rose:

A	linguagem	da	mente	e	da	consciência	está	para	a	linguagem	do	cérebro	e	das	sinapses	como	o
inglês	está	para	o	italiano;	pode-se	traduzir	de	uma	para	outra,	mas	sempre	com	certa	perda	de
ressonância	cultural.	No	entanto,	não	precisamos	dar	primazia	a	uma	ou	a	outra.

O	 mesmo	 ocorre	 com	 a	 ansiedade;	 os	 cientistas	 abordam	 a	 questão	 de
diferentes	perspectivas,	mas	nenhuma	dessas	perspectivas	tem	prioridade	e	todas
estão	inter-relacionadas.	As	melhores	teorias	combinam	as	diferentes	abordagens
e,	como	veremos,	a	neurociência	cognitiva	começou	a	fazer	isso.

Muito	antes	do	advento	da	neuroimagem,	os	cientistas	já	suspeitavam	que	o
sistema	 límbico	 do	 cérebro	 exerce	 um	 papel	 fundamental	 na	 produção	 de
emoções.	O	sistema	 límbico	em	humanos	 lembra	muito	aquele	encontrado	nos
primeiros	 mamíferos	 há	 cerca	 de	 200	 milhões	 de	 anos.	 É	 parte	 do	 encéfalo
frontal,	uma	parte	do	cérebro	relativamente	recente	em	termos	evolutivos,	e	está
disposto	em	uma	espécie	de	círculo	em	torno	do	 tronco	encefálico,	que	é	mais
antigo	(“límbico”	deriva	da	palavra	latina	para	“borda”).	Sua	função	é	fazer	uma
avaliação	rápida	e	pré-consciente	de	uma	situação	a	fim	de	ajudar	a	determinar
que	emoção	(e,	portanto,	reação)	é	adequada.

Também	 situados	 no	 encéfalo	 frontal	 estão	 dois	 outros	 componentes
fundamentais	de	nosso	sistema	emocional.	Os	 lobos	 frontais	do	córtex	cerebral



ficam	 logo	 atrás	 dos	 olhos	 e	 lidam	 com	 muitas	 das	 tarefas	 que	 tendemos	 a
considerar	 essencialmente	 humanas,	 como	 planejamento,	 tomada	 de	 decisão,
linguagem	e	pensamento	consciente.	São	os	lobos	frontais	que	fazem	reflexões
conscientes	e	determinam	nossas	respostas	emocionais.

Nessa	 tarefa,	os	 lobos	 frontais	 são	auxiliados	pelo	hipocampo,	que	ajuda	a
formar	e	armazenar	memórias	contextuais	–	referências	vitais,	enquanto	os	lobos
frontais	tratam	de	decidir	a	melhor	forma	de	reagir	a	dada	situação.

Joseph	LeDoux	foi	pioneiro	ao	identificar	uma	região	específica	do	sistema
límbico	 como	 o	 “computador	 emocional”	 do	 cérebro,	 sendo	 de	 especial
importância	com	relação	ao	medo	e	à	ansiedade.	Essa	região	são	as	amígdalas
cerebelosas,	 dois	pequenos	aglomerados	de	 tecido	que,	na	visão	dos	primeiros
cientistas,	 tinham	 a	 forma	 de	 amêndoas	 (amígdala	 é	 a	 palavra	 latina	 para
“amêndoa”).	As	amígdalas	cerebelosas	parecem	ser	 responsáveis	pelas	 reações
de	medo	em	todas	as	espécies	que	as	possuem,	incluindo	répteis	e	aves,	além	de
mamíferos.	Abrigam	um	repositório	de	memórias	de	medo	inconscientes,	o	que
significa	 que	 podemos	 ficar	 ansiosos	 sem	 saber	 por	 quê.	 E	 estão	 muito	 bem
conectadas	com	outras	partes	do	cérebro.	LeDoux	escreveu:

A	 amígdala	 assemelha-se	 ao	 eixo	 de	 uma	 roda.	 Recebe	 informações	 secundárias	 de	 regiões
sensoriais	específicas	do	tálamo	[outra	área	do	lobo	frontal],	informações	principais	de	regiões
específicas	 do	 córtex	 [cerebral]	 e	 ainda	 informações	 (independentes	 dos	 sentidos)	 do
hipocampo	acerca	da	situação	geral.	Por	meio	dessas	relações,	a	amígdala	é	capaz	de	processar
a	 importância	 emocional	 tanto	 de	 estímulos	 individuais	 quanto	 de	 situações	 complexas.	 Em
suma,	a	amígdala	é	responsável	pela	avaliação	do	significado	emocional.



3.	Joseph	LeDoux	(nascido	em
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As	 conexões	 das	 amígdalas	 cerebelosas	 não	 terminam	 aqui.	 Através	 do
hipotálamo,	podem	influenciar	os	processos	básicos	que	compreendem	o	sistema
nervoso	 autônomo	 (por	 exemplo,	 respiração,	 pressão	 sanguínea	 e	 temperatura
corporal).	 Como	 vimos	 no	 Capítulo	 1,	 mudanças	 que	 ocorrem	 no	 sistema
nervoso	autônomo	quando	você	está	ansioso	podem	levar	a	uma	série	de	efeitos
físicos,	 incluindo	 batimento	 cardíaco	 acelerado,	 pupilas	 dilatadas	 e	 respiração
alterada.



As	amígdalas	cerebelosas	são	capazes	de	avaliar	uma	situação	de	potencial
ameaça	 com	 grande	 rapidez	 –	 de	 fato,	 com	 tanta	 rapidez	 que	 podemos	 não
perceber	por	que	somos	tomados	por	um	medo	súbito.	LeDoux	afirma	que	elas
oferecem	uma	“via	direta”	(secundária)	para	respostas	de	medo,	fornecendo	uma
reação	“rápida”	aos	acontecimentos,	concebida	para	salvar	nossa	vida	primeiro	e
só	 depois	 fazer	 perguntas.	 Já	 a	 “via	 principal”	 envolve	 informações	 sensoriais
que	 são	 processadas	 pelos	 lobos	 frontais	 (a	 parte	 do	 cérebro	 responsável	 por
refletir	 sobre	 as	 situações)	 antes	 de	 chegarem	 às	 amígdalas	 cerebelosas.	A	 via
principal	é	mais	precisa,	porém	mais	lenta.	Como	você	pode	imaginar,	ambas	as
vias	têm	suas	vantagens	e	desvantagens.

Por	 mais	 importantes	 que	 as	 amígdalas	 cerebelosas	 pareçam	 ser,	 não
devemos	esquecer	que	a	ansiedade	–	como	qualquer	outra	emoção	–	é	resultado
de	um	processo	extremamente	complexo	envolvendo	várias	regiões	do	cérebro.
Como	já	mencionamos,	essas	regiões	incluem	os	lobos	frontais	e	o	hipocampo;
também	estão	envolvidas	a	ínsula,	uma	parte	do	córtex	cerebral	que	nos	ajuda	a
perceber	 sensações	 internas,	 e	 várias	 substâncias	 neuroquímicas.	Algumas	 das
substâncias	neuroquímicas	mais	importantes	são:

o	hormônio	liberador	de	corticotrofina	(HLC),	que	é	liberado	quando	as	amígdalas	cerebelosas
detectam	 perigo	 e,	 por	 sua	 vez,	 iniciam	 a	 liberação	 de	 hormônios	 do	 estresse	 a	 fim	 de	 nos
preparar	para	a	ação	diante	da	ameaça;
o	 ácido	 gama-aminobutírico	 (GABA,	 na	 sigla	 em	 inglês),	 que	 nos	 acalma	 quando	 estamos
ansiosos.



4.	O	cérebro,	mostrando	a
localização	das	amígdalas

cerebelosas

Considerando	 que	 a	 ansiedade	 é	 o	 resultado	 de	 um	 sistema,	 e	 não	 de	 um
único	 elemento,	 o	 que	 acontece	 quando	 esse	 sistema	 não	 funciona
adequadamente?	 LeDoux	 e	 outros	 neurocientistas	 especularam	 que	 as	 pessoas
com	transtorno	de	ansiedade	podem	apresentar:

amígdalas	cerebelosas	hiperativas	e/ou;
lobos	frontais	hipoativos	e/ou;
um	hipocampo	que	não	é	capaz	de	identificar	exatamente,	com	base	em	experiências	passadas,
quais	elementos	em	uma	situação	sinalizam	perigo,	o	que	significa	que	elas	podem	ficar	ansiosas
sem	necessidade.

As	 amígdalas	 cerebelosas,	 como	 vimos,	 são	 uma	 espécie	 de	 unidade	 de
resposta	rápida,	desencadeando	reações	de	medo	“por	via	das	dúvidas”,	que	são
então	avaliadas	pelas	áreas	mais	deliberativas	do	cérebro.	Contudo,	se	os	lobos
frontais,	 por	 exemplo,	 não	 conseguem	 se	 fazer	 ouvir	 em	 meio	 ao	 ruído	 que
emana	 das	 amígdalas	 cerebelosas,	 provavelmente	 sentiremos	 ansiedade



desnecessária	diante	de	alarmes	falsos.
Há	indícios	de	que	a	ansiedade	persistente	(devido	aos	efeitos	dos	hormônios

do	 estresse)	 pode	 alterar	 o	 modo	 como	 o	 cérebro	 funciona,	 por	 exemplo,
prejudicando	 a	 memória	 de	 curto	 prazo	 ou	mesmo	 diminuindo	 o	 tamanho	 do
hipocampo.	Esses	efeitos	costumam	ser	reversíveis,	mas	com	o	passar	do	tempo
podem	tornar-se	permanentes.

No	 próximo	 capítulo,	 examinaremos	 mais	 duas	 perspectivas	 sobre	 a
ansiedade.	Que	papel	as	experiências	da	vida	exercem	em	nos	tornar	vulneráveis
à	ansiedade?	E	quão	importantes	são	os	fatores	genéticos?



CAPÍTULO	3

INATA	OU	ADQUIRIDA?

“O	 assassinato,	 assim	 como	 o	 talento,	 parece	 às	 vezes	 ser	 de	 família”,
ironizou	 o	 escritor	 vitoriano	 G.	 H.	 Lewes.	 Se	 estivesse	 falando	 sobre	 a
ansiedade,	Lewes	poderia	ter-se	permitido	um	pouco	mais	de	certeza.	De	fato,	ao
que	 parece,	 a	 ansiedade	 é	 de	 família.	 Por	 exemplo,	 uma	 pessoa	 propensa	 a
ansiedade	grave	provavelmente	tem	um	pai	ou	mãe	–	e	mesmo	um	avô	ou	avó	–
com	o	mesmo	problema.

Por	 quê?	 Nós	 herdamos	 a	 ansiedade	 através	 dos	 genes,	 ou	 a	 aprendemos
com	 nossos	 parentes	 mais	 próximos?	 Os	 níveis	 de	 ansiedade	 estão	 gravados
biologicamente	em	nossos	circuitos	neurais,	ou	são	produto	das	experiências	de
vida	(isto	é,	de	nosso	“meio”)?	Ao	longo	dos	anos,	ambas	as	explicações	foram
propostas	 pelos	 cientistas.	 Neste	 capítulo,	 analisaremos	 as	 evidências	 e
tentaremos	responder	à	pergunta	de	sempre:	trata-se	de	algo	inato	ou	adquirido?

A	PERSPECTIVA	GENÉTICA

Todos	estamos	familiarizados	com	o	termo	“gene”,	e	a	maioria	das	pessoas
sabe	que	os	genes	estão	envolvidos	na	transmissão	de	características	de	pais	para
filhos.	Mas,	 para	 além	disso,	 podemos	 ficar	 um	pouco	 confusos.	Então,	 o	 que
exatamente	são	os	genes?

Cada	 célula	 em	 nosso	 corpo	 contém	 23	 pares	 de	 cromossomos,	 que	 são
estruturas	 compostas	 de	 ácido	 desoxirribonucleico	 (DNA)	 e	 outras	 substâncias
bioquímicas.	 Um	 de	 cada	 par	 é	 herdado	 da	 mãe	 e	 o	 outro	 do	 pai.	 Cada
cromossomo,	 em	 cada	 célula,	 contém	 milhares	 de	 genes	 –	 essencialmente,



moléculas	 de	 DNA	 estendidas	 –	 que	 contêm	 as	 regras	 biológicas	 que
determinam	o	nosso	desenvolvimento.	Com	a	exceção	dos	gêmeos	 idênticos,	a
composição	genética	de	cada	indivíduo	é	diferente.

Como	podemos	saber	 se	os	genes	são	 responsáveis	pela	ansiedade	 (ou	por
qualquer	 outra	 característica)?	 Um	 ponto	 de	 partida	 razoável	 é	 o	 histórico
familiar.	 No	 entanto,	 embora	 essa	 estratégia	 possa	 salientar	 uma	 similaridade
entre	 membros	 de	 uma	 mesma	 família,	 não	 nos	 ajuda	 a	 decidir	 se	 essa
similaridade	(ou	agregação	familiar)	é	resultado	dos	genes	ou	do	meio.	Afinal,
as	famílias	costumam	ter	em	comum	uma	boa	parte	de	ambos.

Dito	 isso,	 certos	 tipos	 de	 família	 fornecem	 aos	 cientistas	 uma	 importante
maneira	de	desfazer	o	nó	gene/meio.	Essas	famílias	são	as	que	contêm	gêmeos
idênticos.	Os	gêmeos	fraternos	se	desenvolvem	a	partir	de	óvulos	separados	(daí
o	 termo	 técnico	 “dizigóticos”)	 que	 foram	 fertilizados	 por	 espermatozoides
diferentes.	Como	todos	os	irmãos,	os	gêmeos	fraternos	têm	50%	de	seus	genes
em	comum.	Os	gêmeos	 idênticos	 (ou	monozigóticos),	por	outro	 lado,	 resultam
da	fertilização,	por	um	único	espermatozoide,	de	um	óvulo	que	posteriormente
se	divide	 em	dois.	Em	consequência,	 sua	 composição	genética	 é	 exatamente	 a
mesma.	Se	um	transtorno	de	ansiedade,	por	exemplo,	tem	mais	probabilidade	de
ser	partilhado	por	gêmeos	 idênticos	do	que	por	gêmeos	 fraternos,	podemos	 ter
quase	certeza	de	que	a	diferença	é	resultado	de	fatores	genéticos.

Quase	certeza,	mas	não	certeza	absoluta,	porque	gêmeos	idênticos	podem	ter
mais	 experiências	 em	 comum	 do	 que	 gêmeos	 fraternos	 (embora,	 na	 verdade,
pareça	correta	a	hipótese	de	que	o	meio	exerce	influência	similar	em	ambos	os
tipos	 de	 gêmeos).	 É	 aqui	 que	 entram	 os	 estudos	 sobre	 adoção.	 Imagine,	 por
exemplo,	que	gêmeos	 idênticos	 foram	separados	no	nascimento	 e	destinados	 a
famílias	 adotivas	 diferentes.	 (É	 claro	 que	 isso	 não	 é	 algo	 que	 ocorre	 todos	 os
dias;	 mesmo	 assim,	 acontece	 e	 tem	 sido	 estudado	 por	 geneticistas
comportamentais.)

Cada	 um	 dos	 gêmeos	 é	 criado	 com	 irmãos	 adotivos.	 Porém,	 apesar	 de
partilharem	do	mesmo	ambiente	familiar	durante	a	infância,	quando	avaliados	na
idade	 adulta,	 os	 gêmeos	 e	 seus	 irmãos	 adotivos	 têm	 níveis	 de	 ansiedade
diferentes.	 Há,	 entretanto,	 uma	 correlação	 significativa	 entre	 os	 níveis	 dos



irmãos	 gêmeos,	 apesar	 do	 fato	 de	 que	 eles	 nunca	 se	 encontraram,	 e	 entre	 os
níveis	dos	gêmeos	e	os	de	seus	pais	biológicos.	(Entre	os	níveis	de	ansiedade	dos
gêmeos	 e	 os	 de	 seus	 pais	 adotivos	 não	 há	 correlação.)	 Estudos	 desse	 tipo
fornecem	 indícios	 persuasivos	 de	 influência	 genética,	mas	 é	 difícil	 realizá-los,
sobretudo	porque	gêmeos	idênticos	são	relativamente	raros.

No	caso	da	ansiedade,	as	pesquisas	indicam	que	os	genes	exercem	um	papel.
Todos	se	sentem	ansiosos	de	tempos	em	tempos;	dificilmente	seríamos	humanos
se	não	fosse	assim.	Contudo,	a	frequência,	a	intensidade	e	a	duração	de	nossos
episódios	de	ansiedade	são	parte	de	nossa	personalidade.	Os	psicólogos	chamam
de	 “neuroticismo”	 essa	 predisposição	 à	 ansiedade,	 algo	 que	 todos	 temos	 em
maior	 ou	 menor	 grau.	 Estima-se	 que	 a	 hereditariedade	 do	 neuroticismo	 é	 em
torno	de	40%.	Os	transtornos	de	ansiedade	são,	em	parte,	hereditários	–	em	torno
de	 20%	 a	 40%.	 As	 pesquisas	 mostram	 que	 alguns	 dos	 estilos	 de	 pensamento
típicos	 de	 pessoas	 com	 problemas	 de	 ansiedade	 –	 por	 exemplo,	 a	 tendência	 a
interpretar	 acontecimentos	 ambíguos	 como	 potencialmente	 perigosos	 ou	 uma
hipersensibilidade	 às	 mudanças	 fisiológicas	 desencadeadas	 pela	 ansiedade	 –
também	são	em	parte	hereditários.

É	 importante	 esclarecer	 o	 significado	 do	 termo	 “hereditariedade”:	 não
significa	 que	 40%	do	 nível	 de	 neuroticismo	 de	 uma	 pessoa	 é	 necessariamente
resultado	dos	genes.	O	que	significa	é	que	em	torno	de	40%	das	diferenças	nos
níveis	 de	 neuroticismo	 em	 toda	 a	 população	 provavelmente	 têm	 origem
genética.	 Portanto,	 a	 hereditariedade	 não	 nos	 diz	 nada	 a	 respeito	 de	 casos
individuais;	 só	 é	 relevante	 para	 grandes	 amostras	 estatísticas.	 O	 restante	 das
diferenças	entre	as	pessoas	são	produto	de	fatores	associados	ao	meio.

Nossos	genes	exercem	claramente	um	papel	importante	em	determinar	nosso
nível	de	ansiedade.	Mas	que	genes	estão	envolvidos?	A	resposta	concisa	é	que	os
cientistas	 ainda	 não	 sabem.	 Vários	 candidatos	 foram	 propostos:	 variações	 no
gene	 glutamato	 descarboxilase	 1	 (GAD1),	 por	 exemplo,	 foram	 associadas	 a
transtornos	 emocionais	 em	 geral,	 incluindo	 problemas	 de	 ansiedade.	 Isso	 é
intrigante	porque	o	GAD1	está	envolvido	na	produção	e	na	transmissão	de	ácido
gama-aminobutírico	 (GABA),	 que,	 como	 vimos	 no	 Capítulo	 2,	 ajuda	 a	 nos
acalmar	 quando	 estamos	 ansiosos.	 Se	 o	 GAD1	 não	 funciona	 corretamente,	 o



GABA	também	não,	levando	a	níveis	exagerados	de	ansiedade.
As	 melhores	 pesquisas	 genéticas	 sobre	 a	 ansiedade	 tentam	 encontrar	 um

gene	que,	como	o	GAD1,	poderia	levar	a	uma	hipersensibilidade	fisiológica	ao
perigo	 em	 potencial.	 No	 entanto,	 apesar	 de	 muitas	 pistas	 instigantes,	 nenhum
gene	isolado	responsável	pela	ansiedade	foi	identificado	de	maneira	convincente.
Para	 que	 sejam	 significativos,	 os	 estudos	 genéticos	 demandam	 um	 grande
número	 de	 pessoas	 sendo	 testadas,	 um	 grande	 volume	 de	 pesquisas	 e	 um
financiamento	vultoso.	Não	é	de	surpreender,	portanto,	que	eles	sejam	raros.	E	as
descobertas	 dos	 estudos	 genéticos	 são	 notoriamente	 difíceis	 de	 serem
reproduzidas:	com	demasiada	frequência,	uma	equipe	de	pesquisa	identifica	um
gene	plausível	e	os	estudos	subsequentes	não	conseguem	associá-lo	à	ansiedade.

Além	 disso,	 parece	 improvável	 que	 uma	 experiência	 complexa	 e	 variada
como	 a	 ansiedade	 seja	 produto	 de	 um	 ou	 mesmo	 de	 alguns	 poucos	 genes
isolados.	Muito	mais	provável	é	a	teoria	poligênica:	que	muitos	genes	diferentes,
cada	 um	 deles	 fazendo	 uma	 contribuição	 relativamente	 pequena,	 estejam
envolvidos	na	geração	e	na	manutenção	da	ansiedade.	E	até	agora	as	pesquisas
indicam	que	esses	genes	só	são	responsáveis	por	uma	tendência	geral	a	um	nível
elevado	de	ansiedade,	ou	mesmo	a	uma	agitação	emocional	difusa,	e	não	a	um
transtorno	de	ansiedade	específico.

Identificar	 vários	 genes	 envolvidos	 em	 uma	 interação	 complexa	 é,	 sem
dúvida,	 uma	 tarefa	 difícil.	Todavia,	mesmo	 se	 os	 cientistas	 conseguirem,	 pode
ser	 que	 a	 ansiedade	 não	 seja	 causada	 unicamente	 por	 esses	 genes.	 Durante	 a
última	 década,	 os	 pesquisadores	 começaram	 a	 perceber	 que	 há	 uma	 interação
complexa	 entre	 os	 genes	 e	 o	 meio.	 Então,	 por	 exemplo,	 embora	 uma	 pessoa
possa	 ter	 uma	 predisposição	 genética	 a	 problemas	 de	 ansiedade,	 não	 há	 como
afirmar	 que	 ela	 desenvolverá	 um	 transtorno.	 Isso	 só	 acontecerá	 se	 a
vulnerabilidade	genética	for	desencadeada	por	experiências	de	vida	específicas.
Da	 mesma	 maneira,	 outra	 pessoa	 pode	 vivenciar	 os	 mesmos	 acontecimentos,
mas,	 sem	 a	 predisposição	 genética,	 não	 desenvolverá	 um	 transtorno	 de
ansiedade.	Como	escreveram	Avshalom	Caspi	e	Terrie	Moffitt:

a	abordagem	da	interação	entre	os	genes	e	o	meio	supõe	que	os	patógenos	ambientais	causam	o



transtorno	e	que	os	genes	influenciam	a	suscetibilidade	aos	patógenos.

Examinemos	agora	os	“patógenos	ambientais”	envolvidos	nos	problemas	de
ansiedade.

A	PERSPECTIVA	AMBIENTAL

Por	mais	importantes	que	sejam	os	genes	para	a	experiência	de	ansiedade,	o
meio	faz	uma	contribuição	ainda	mais	significativa.	Como	vimos,	as	pesquisas
indicam	 que	 os	 fatores	 genéticos	 determinam	 até	 40%	 da	 hereditariedade	 da
ansiedade	–	o	que	significa	que	o	meio	responde	por	60%	ou	mais.	Então,	quais
são	os	fatores	de	risco	ambientais	para	os	transtornos	de	ansiedade?

Sabemos	 relativamente	 pouco	 sobre	 como	 as	 experiências	 na	 idade	 adulta
contribuem	para	problemas	de	ansiedade	(embora	esse	tipo	de	estudo	tenha	sido
realizado	 para	 depressão	 e	 estresse).	 Em	 vez	 disso,	 o	 foco	 incidiu	 em
experiências	da	infância,	e	quatro	em	particular:

traumas	e	outros	acontecimentos	perturbadores;
estilo	de	criação	dos	pais;
estilo	de	apego;
aprendizado.

Porém,	 antes	 de	 examinar	 em	mais	 detalhes	 esses	 quatro	 fatores,	 devemos
assinalar	 que	 nenhum	deles	 é	 causa	 determinante	 de	 transtornos	 de	 ansiedade.
Por	 exemplo,	 muitas	 pessoas	 sobrevivem	 a	 uma	 infância	 traumática	 sem
desenvolverem	 problemas	 de	 ansiedade,	 e	 muitas	 das	 que	 sofrem	 de	 um
transtorno	de	ansiedade	 tiveram	uma	 infância	 relativamente	 feliz.	Como	vimos
com	relação	aos	genes,	o	processo	de	causalidade	é	muito	mais	complexo	do	que
um	 simples	 x	=	 y.	De	 fato,	 geralmente	 envolve	 uma	 interação	 complexa	 entre
composição	genética	e	experiências	de	vida.

TRAUMA	E	OUTROS	ACONTECIMENTOS



PERTURBADORES

Inúmeras	 pesquisas	 mostraram	 que	 crianças	 expostas	 a	 experiências
traumáticas	 ou	 desagradáveis,	 como	 bullying	 ou	 provocações,	 conflitos
domésticos,	abuso	físico	ou	sexual,	ou	morte	de	um	dos	pais	têm	maior	risco	de
desenvolver	transtornos	de	ansiedade.

Por	 exemplo,	 Murray	 Stein	 e	 seus	 colegas	 pesquisaram	 250	 adultos
canadenses,	 metade	 dos	 quais	 haviam	 sido	 diagnosticados	 com	 transtornos	 de
ansiedade	e	metade	(o	grupo	de	controle)	selecionados	de	forma	aleatória	entre	a
população	de	Winnipeg.	Eles	verificaram	que	15,5%	dos	homens	e	33,3%	das
mulheres	com	um	 transtorno	de	ansiedade	haviam	sofrido	abuso	 físico	quando
crianças	 em	 comparação	 a	 8,1%	 do	 grupo	 de	 controle.	 De	maneira	 similar,	 o
abuso	sexual	infantil	era	muito	mais	comum	entre	mulheres	com	transtornos	de
ansiedade	(45,1%)	do	que	entre	mulheres	do	grupo	de	controle	(15,4%).

Perguntar	 por	 que	 esses	 tipos	 de	 experiência	 resultam	 em	 problemas	 de
ansiedade	 pode	 parecer	 redundante.	 Não	 é	 de	 surpreender	 que	 crianças	 que
foram	espancadas	ou	sofreram	abuso	sexual	tornarem-se	mais	medrosas	do	que	a
média.	 Logo,	 assim	 como	 com	 todos	 os	 fatores	 genéticos	 ou	 ambientais	 que
contribuem	para	a	ansiedade,	não	há	nada	de	inevitável	nesse	processo.	Muitas
crianças	sofrem	traumas	aterradores	e,	ainda	assim,	não	desenvolvem	transtornos
de	ansiedade.

Para	 os	 casos	 que	 resultam	 em	 transtornos	 de	 ansiedade,	 os	 psicólogos
tentaram	 identificar	 os	 padrões	 de	 pensamento	 e	 comportamento	 subjacentes.
Afirmou-se,	por	exemplo,	que	as	crianças	que	não	recebem	os	cuidados	de	que
necessitam	 formam	 opiniões	 sombrias	 a	 respeito	 de	 si	 mesmas	 e	 de	 outras
pessoas.	O	mundo	pode	parecer	um	lugar	perigoso,	e	elas	talvez	não	tenham	fé
em	 sua	 capacidade	 de	 lidar	 com	 ele.	 Em	 uma	 perspectiva	 diferente,	 os
neurobiólogos	 assinalaram	que	 animais	 expostos	 a	 estresse	 prolongado	 sofrem
mudanças	 permanentes	 no	 cérebro,	 o	 que	 os	 torna	 especialmente	 suscetíveis	 à
ansiedade.	Talvez	essas	primeiras	experiências	de	vida	provoquem	uma	mudança
similar	nas	crianças.



ESTILO	DE	CRIAÇÃO

Os	 problemas	 de	 ansiedade	 não	 são	 apenas	 o	 legado	 de	 pais	 abusivos	 ou
negligentes.	 Pais	 que	 tentam	 controlar	 o	 comportamento	 dos	 filhos	 com
demasiado	 rigor	 –	 possivelmente	 por	 um	 desejo	 de	 protegê-los	 –	 podem,	 sem
querer,	enviar	a	mensagem	de	que	o	mundo	é	um	lugar	perigoso.	Eles	também
roubam	da	criança	a	chance	de	descobrir	que,	de	modo	geral,	ela	é	capaz	de	lidar
com	 os	 problemas	 que	 encontra.	 (Isso	 lembra	 as	 estratégias	 de	 esquiva	 ou
evitação	discutidas	no	capítulo	anterior.)

Quando	os	psicólogos	solicitam	que	adultos	ansiosos	e	não	ansiosos	 falem
sobre	sua	infância,	os	ansiosos	tendem	a	descrever	os	pais	como	superprotetores
ou	 controladores.	 É	 claro	 que	 as	 memórias	 nem	 sempre	 são	 confiáveis.	 No
entanto,	 existem	 alguns	 estudos	 observacionais	 com	 crianças	 que	 corroboram
essas	 descobertas.	 Um	 estudo,	 por	 exemplo,	 pediu	 a	 crianças	 clinicamente
ansiosas	e	não	ansiosas	que	resolvessem	uma	série	de	enigmas	difíceis.	Os	pais
sabiam	a	solução,	mas	eram	aconselhados	a	se	envolver	somente	“se	a	criança
realmente	 precisar”.	 Logo	 ficou	 claro	 que	 os	 pais	 de	 crianças	 ansiosas	 tinham
muito	mais	probabilidade	de	se	intrometer	do	que	os	outros	pais.	Agora,	se	essa
tendência	 a	 controlar	 o	 comportamento	 da	 criança	 se	 revela	 em	 um	 contexto
relativamente	 inofensivo,	 como	 seria	 em	 situações	 em	 que	 o	 risco	 potencial	 é
maior?

Embora	 este	 e	 outros	 estudos	 indiquem	 uma	 associação	 entre	 pais
superprotetores	 ou	 controladores	 e	 a	 ansiedade	 da	 criança,	 eles	 não	 ajudam	 a
explicar	a	questão	da	causalidade.	Em	vez	de	produzir	 ansiedade	nas	crianças,
esse	tipo	de	atitude	por	parte	dos	pais	talvez	seja	uma	resposta	a	ela.	O	tipo	de
pesquisa	 que	 poderia	 responder	 essa	 pergunta	 –	 avaliar	 pais	 e	 filhos	 durante
anos,	 e	 não	 em	 um	 momento	 específico	 –	 é	 bastante	 raro.	 Contudo,	 os	 que
existem	apontam	para	uma	interação	entre	o	temperamento	da	criança	e	o	estilo
de	criação	do	adulto.

Por	exemplo,	um	estudo	descobriu	que	era	possível	prever	o	nível	de	medo
de	uma	criança	pequena	examinando	a	 frequência	com	que	esta,	quando	bebê,
recebeu	colo	da	mãe	quando	não	precisava	de	ajuda.	Porém,	isso	só	era	verdade



com	 relação	 às	 crianças	 que	 quando	 bebês	 ficavam	 muito	 irritadas	 ao	 se
depararem	 com	 pessoas	 ou	 situações	 novas.	Daí	 que	 a	 superproteção	 dos	 pais
pode	 ser	 uma	 reação	 ao	 nervosismo	 inato	 da	 criança,	 mas	 uma	 reação	 que
exacerba	 esse	 nervosismo	 –	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 desencadeia	 comportamentos
ainda	mais	protetores	e	controladores	por	parte	do	adulto.

ESTILO	DE	APEGO

Um	 ponto	 de	 vista	 alternativo	 sobre	 as	 relações	 entre	 pais	 e	 filhos	 e	 sua
influência	sobre	a	ansiedade	é	fornecido	pelas	pesquisas	sobre	o	estilo	de	apego.

Os	 recém-nascidos	 tendem	 a	 não	 estar	muito	 preocupados	 com	 quem	 está
proporcionando-lhes	o	cuidado	e	a	atenção	de	que	necessitam.	Como	você	talvez
tenha	notado,	 eles	normalmente	gostam	de	 ser	passados	de	um	adulto	 a	outro,
mesmo	que	nunca	os	tenham	conhecido.

Isso	tudo	muda	entre	os	sete	e	os	nove	meses	de	idade.	Aos	poucos,	o	bebê
desenvolve	 um	 apego	 –	 definido	 por	 Jerome	 Kagan	 como	 “uma	 relação
emocional	intensa	que	é	específica	a	duas	pessoas,	que	perdura	por	muito	tempo
e	 em	 que	 a	 separação	 prolongada	 do	 parceiro	 é	 acompanhada	 de	 estresse	 e
tristeza”	–	a	uma	pessoa	em	particular.	Em	geral,	essa	pessoa	é	a	mãe,	porque	é
ela	 quem	 costuma	 cuidar	 da	 criança	 a	 maior	 parte	 do	 tempo,	 mas	 pode	 ser
qualquer	indivíduo	que	desempenhe	esse	papel.	O	bebê	chora	quando	a	mãe	vai
embora	 (isso	 é	 conhecido	 como	 ansiedade	 de	 separação)	 e	 se	 agarra	 a	 ela
quando	pessoas	desconhecidas	estão	por	perto	(a	chamada	ansiedade	diante	de
estranhos).

O	 influente	 psiquiatra	 infantil	 John	 Bowlby	 (1907-1990)	 afirmou	 que	 o
desejo	 de	 apego	 é	 inato:	 somos	 geneticamente	 programados	 para	 formar	 esses
vínculos	 porque	 eles	 representam	 nossas	 melhores	 chances	 de	 sobrevivência.
Nos	meses	subsequentes,	o	bebê	pode	vir	a	se	apegar	a	muitas	outras	pessoas	em
sua	vida,	mas	o	vínculo	com	o	principal	provedor	de	cuidados	–	seja	a	mãe,	o	pai
ou	qualquer	outra	pessoa	–	tende	a	continuar	sendo	o	mais	significativo.	Bowlby
acreditava	que	nada	é	 tão	 importante	para	o	 futuro	bem-estar	de	um	 indivíduo



quanto	essas	primeiras	relações.
É	 possível	 ter	 uma	 ideia	 um	 tanto	 confiável	 do	 estilo	 de	 apego	 de	 uma

criança	usando	a	técnica	da	“Situação	Estranha”	concebida	por	Mary	Ainsworth
(1913-1999)	nos	anos	1960.

A	 Situação	 Estranha	 começa	 com	 o	 pesquisador	 recebendo	 o	 bebê	 –
normalmente	por	volta	de	um	ano	de	idade	–	e	a	mãe	na	sala	onde	o	experimento
será	realizado.	O	pesquisador	sai,	e	o	bebê	fica	livre	para	explorar	os	brinquedos
chamativos	espalhados	pela	sala.	Alguns	minutos	depois,	um	estranho	entra.	No
início,	o	estranho	fica	em	silêncio,	mas	depois	de	um	ou	dois	minutos	começa	a
conversar	 com	a	mãe;	depois,	 cumprimenta	 a	 criança.	A	mãe	 sai;	 três	minutos
depois,	 ela	 volta	 e	 o	 estranho	 sai.	 A	 mãe	 deixa	 o	 bebê	 sozinho	 por	 alguns
minutos	antes	de	o	estranho	reaparecer.	Então	a	mãe	retorna,	o	estranho	sai,	e	o
experimento	termina.

O	que	é	crucial	é	a	reação	do	bebê	à	ausência	e	ao	retorno	da	mãe.	Crianças
com	apego	seguro	ficam	felizes	em	explorar	a	sala	enquanto	a	mãe	está	presente,
mas	 ficam	 um	 pouco	 incomodadas	 quando	 ela	 sai	 e	 alegres	 quando	 ela	 volta.
Crianças	com	um	apego	de	estilo	ansioso-resistente	grudam	na	mãe,	não	importa
o	 quão	 chamativos	 sejam	 os	 brinquedos	 espalhados	 pela	 sala,	 e	 ficam
perturbadas	quando	ela	sai.	Embora	a	criança	ansiosa-resistente	corra	para	a	mãe
quando	 ela	 volta,	 ela	 empurra	 a	mãe,	 ou	mesmo	bate	nela.	A	 criança	ansiosa-
evitativa,	por	outro	lado,	tende	a	ignorar	a	mãe	quando	ela	está	por	perto	e	a	não
se	preocupar	muito	quando	 ela	 sai.	Quando	 a	mãe	 reaparece,	 recebe	o	mesmo
tratamento	indiferente	de	antes.

Em	um	estudo	notável,	os	psicólogos	entrevistaram	172	jovens	de	dezessete
anos,	 todos	 os	 quais	 haviam	 passado	 pela	 avaliação	 da	 Situação	 Estranha	 aos
doze	meses	 de	 idade.	Eles	 descobriram	que	 os	 bebês	 que	 haviam	manifestado
um	 estilo	 de	 apego	 ansioso-resistente	 apresentaram	 uma	 tendência	 maior	 a
desenvolver	transtornos	de	ansiedade.

Por	que	isso	acontece?	Em	geral,	o	comportamento	ansioso-resistente	reflete
as	 tentativas	 da	 criança	 de	 lidar	 com	 uma	 criação	 marcada	 por	 atitudes
inconsistentes	e	imprevisíveis	por	parte	dos	pais,	em	que	o	tipo	de	recepção	que
elas	 têm	 depende	 totalmente	 do	 humor	 da	 mãe	 ou	 do	 pai	 no	 momento.



Possivelmente	 esse	 estilo	 de	 criação	 incute	 uma	 sensação	 de	 insegurança	 na
criança,	 fazendo-a	 temer	 que	 ninguém	 virá	 em	 seu	 socorro	 se	 ela	 tiver	 algum
problema.	Em	consequência	disso,	a	criança	está	sempre	em	alerta	para	o	perigo.
Talvez	também	exista	uma	sensação	de	que	o	comportamento	da	mãe	ou	do	pai	é
reflexo	da	 insignificância	da	criança	e,	por	 implicação,	de	sua	 incapacidade	de
lidar	com	desafios	e	perigos.

Você	 talvez	 tenha	 notado	 que	 as	 crianças	 ansiosas-evitativas	 nesse	 estudo
não	 apresentaram	 maior	 risco	 de	 desenvolver	 transtornos	 de	 ansiedade
posteriormente.	Esse	tipo	de	apego	costuma	ser	produzido	por	pais	que	ignoram
a	 criança	 com	 frequência.	 Talvez	 essas	 crianças	 aprendam	 a	 controlar	 a
ansiedade	 que	 esse	 tipo	 de	 criação	 pode	 desencadear	 desenvolvendo	 uma
independência	 protetora.	Ao	 contrário	 das	 crianças	 ansiosas-resistentes,	 que	 às
vezes	 podem	 encontrar	 carinho	 e	 proteção	 nos	 pais,	 as	 crianças	 ansiosas-
evitativas	percebem	que	não	têm	outra	escolha	senão	cuidar	de	si	mesmas.

APRENDIZADO

Como	 vimos	 no	 Capítulo	 2,	 muitos	 dos	 nossos	 medos	 são	 aprendidos.	 E
aprendidos	não	só	com	o	que	acontece	conosco,	mas	também	com	as	pessoas	à
nossa	volta	–	seja	com	base	no	que	elas	nos	contam	explicitamente	ou	no	modo
como	se	comportam.	Para	a	maioria	das	pessoas,	ninguém	é	mais	 influente	do
que	os	pais	(embora,	sem	dúvida,	também	possam	aprender	com	outros	adultos
importantes	e	com	seus	pares).

A	 capacidade	 instintiva	 de	 uma	 criança	 para	 aprender	 com	 os	 pais	 foi
demonstrada	em	um	experimento	realizado	pelos	psicólogos	Friederike	Gerull	e
Ronald	Rapee.	Eles	mostraram	a	trinta	crianças	pequenas	uma	cobra	de	borracha
verde	 e,	 em	 seguida,	 uma	 aranha	 de	 borracha	 roxa	 e	 estudaram	 suas	 reações.
Enquanto	os	brinquedos	eram	mostrados,	as	mães	das	crianças	foram	orientadas
a	reagir	de	modo	feliz	e	encorajador	ou	de	modo	assustado	e	repulsivo.

Mais	 tarde,	 a	 cobra	 e	 a	 aranha	 foram	 mostradas	 mais	 algumas	 vezes	 às
crianças,	mas	nessas	ocasiões	a	reação	das	mães	foi	absolutamente	neutra.	Gerull



e	 Rapee	 observaram	 que	 era	 possível	 prever	 como	 uma	 criança	 reagiria	 ao
brinquedo	quando	o	visse	novamente,	porque	ela	imitava	a	reação	inicial	da	mãe.
Se	a	mãe	havia	fingido	medo,	a	criança	ficava	assustada.

Por	outro	lado,	se	a	mãe	havia	se	mostrado	calma	e	feliz,	a	criança	reagia	da
mesma	maneira.	Esta	pode	ser	uma	lição	útil	para	pais	preocupados.	Embora	os
filhos	 possam	 copiar	 nosso	 comportamento	 negativo,	 eles	 também	 podem
aprender	 mensagens	 mais	 positivas.	 Podemos	 ajudá-los	 a	 superar	 a	 ansiedade
mantendo	uma	atitude	otimista	 e	 tranquila	 com	 relação	 aos	problemas	da	vida
em	geral	e	às	situações	que	elas	consideram	assustadoras	em	particular.



CAPÍTULO	4

MICHAEL	PALIN	E	GRAHAM	TAYLOR:	ANSIEDADE
COTIDIANA	E

COMO	LIDAR	COM	ELA

Nos	 primeiros	 três	 capítulos	 deste	 livro,	 definimos	 a	 ansiedade	 cotidiana	 e
apresentamos	as	principais	teorias	que	foram	desenvolvidas	para	explicá-la.	Nos
Capítulos	 5	 a	 11,	 examinaremos	 em	 detalhe	 os	 principais	 transtornos	 de
ansiedade	e	os	métodos	usados	para	tratá-los.	Contudo,	antes	de	deixarmos	para
trás	nossa	discussão	sobre	a	ansiedade	cotidiana,	apresentaremos	dois	relatos	da
vida	real,	entrevistas	conduzidas	especificamente	para	este	livro.	Este	é	o	tipo	de
coisa	que	você	não	encontrará	nos	manuais!

Para	dar	vida	à	discussão,	queríamos	ouvir	pessoas	que	precisam	lidar	com	a
ansiedade	quase	diariamente	em	sua	vida	profissional.	Escolhemos	duas	pessoas
que,	desde	a	 infância,	 são	muito	 importantes	para	nós.	Há	muito	somos	 fãs	do
trabalho	de	Michael	Palin,	desde	a	época	de	Monty	Python	e	Ripping	Yarns	até
os	dias	de	hoje.	Ficamos	fascinados	ao	saber	como	ele	lidou	com	o	nervosismo
que,	 imaginamos,	 deve	 ser	 inevitável	 para	 atores	 e	 apresentadores.	 Graham
Taylor	 foi	 treinador	 do	 nosso	 time	 de	 futebol	 preferido,	Watford	 FC,	 com	 um
sucesso	sem	precedentes	–	e	não	menos	carisma.	Acreditamos	que	ele	seria	ideal
para	explicar	como	lidar	com	a	ansiedade	em	um	grupo	de	pessoas.

Com	 sua	 amabilidade	 característica,	 Michael	 e	 Graham	 dedicaram	 seu
tempo	 a	 gravar	 entrevistas	 conosco.	 Pode	 parecer	 arriscado	 conhecer	 pessoas
que	você	sempre	admirou:	as	ilusões	de	fã	podem	cair	por	terra.	Porém,	nossos
encontros	com	Michael	Palin	e	Graham	Taylor	foram	tão	agradáveis	e	instrutivos
quanto	poderíamos	ter	desejado.



ANSIEDADE	AO	SE	APRESENTAR	EM	PÚBLICO

5.	Michael	Palin

Michael	 Palin	 é	 ator,	 escritor,	 diretor	 e	 apresentador	 de	 televisão.	Nascido
em	1943,	ele	se	tornou	famoso	no	mundo	inteiro	como	membro	do	grupo	Monty
Python	no	fim	dos	anos	1960.	Além	de	seu	trabalho	com	o	Monty	Python,	Palin
participou	de	uma	série	de	longas-metragens	e	comédias	para	a	televisão,	muitas
das	 quais	 escreveu	 e	 dirigiu.	 Também	 apresentou	 vários	 dos	 tão	 apreciados
documentários	de	viagem	e,	nos	últimos	anos,	publicou	dois	volumes	de	diários
que	se	tornaram	best-sellers.

Como	 você	 verá	 na	 entrevista	 a	 seguir,	 Palin	 não	 é	 propenso	 à	 ansiedade
excessiva	em	sua	vida	profissional.	Mas	tampouco	está	totalmente	livre	dela.	Em
parte,	a	ansiedade	parece	ser	 inerente	ao	 território	da	performance:	como	Palin
observa,	ele	raras	vezes	conheceu	um	ator	que	fosse	 imune	ao	nervosismo.	No
entanto,	também	pode	ficar	ansioso	diante	da	ideia	de	como	outras	pessoas	estão



percebendo-o,	 em	 particular	 quando	 ele	 discorda	 do	modo	 como	 acredita	 que
está	 sendo	 visto	 (“tesouro	 nacional”),	 ou	 sente	 que	 pode	 ser	 alvo	 de	 críticas
(desencadeadas,	por	exemplo,	pela	gravação	de	uma	cena	ou	passagem	que	sai
errado).

Nesses	 casos,	 ele	 vivencia	 o	 que	 os	 psicólogos	 chamam	 de	 “foco	 em	 si
mesmo”,	e	isso	muitas	vezes	pode	contribuir	para	aumentar	a	ansiedade.	Quando
voltamos	 nossa	 atenção	 para	 dentro,	 qualquer	 preocupação	 que	 possamos	 ter
com	relação	ao	nosso	desempenho	pode	se	multiplicar.	Somos	atormentados	por
imagens	 que	 suspeitamos	 estar	 transmitindo	 para	 outras	 pessoas.	 Por	 estarmos
preocupados	 em	 controlar	 nosso	 desempenho,	 os	 pensamentos	 negativos	 e	 as
sensações	apavorantes	de	ansiedade,	não	percebemos	as	coisas	como	realmente
são.	 Se	 olhássemos	 para	 fora,	 provavelmente	 descobriríamos	 que	 nossa
ansiedade	é	 injustificada.	Pode	surgir	um	ciclo	vicioso,	 em	que	o	 foco	em	nós
mesmos	 acaba	 causando	 os	 problemas	 que	 tememos	 (emudecer	 na	 frente	 da
câmera,	por	exemplo),	o	que,	por	sua	vez,	só	aumenta	nossa	ansiedade.	Quando
isso	 acontece,	 uma	 das	 técnicas	 que	 os	 psicólogos	 usam	para	 fazer	 as	 pessoas
focarem	 em	 si	 mesmas	 é	 apontar	 uma	 câmera	 para	 elas.	 Quase	 todos	 nessa
situação	 começam	 a	 se	 perguntar	 como	 estão	 sendo	 percebidos	 por	 outras
pessoas.	 A	 melhor	 forma	 de	 combater	 o	 foco	 em	 si	 mesmo,	 como	 Palin
descobriu,	é	se	concentrar	na	tarefa	que	se	tem	em	mãos.

As	estratégias	de	Palin	para	 lidar	com	a	ansiedade	são	astutas	do	ponto	de
vista	psicológico.	Em	vez	de	se	preocupar	com	sua	ansiedade,	ele	entende	que	o
que	 está	 sentindo	 é	 normal	 e	 até	 necessário	 (os	 terapeutas	 chamam	 isso	 de
“normalização”).	Ele	eleva	sua	autoestima,	por	exemplo,	lembrando	a	si	mesmo
que	 é	 capaz	 de	 fazer	 o	 que	 quer	 que	 o	 esteja	 preocupando.	 As	 imagens	 e	 os
pensamentos	 positivos	 assim	 evocados	 (memórias	 de	 uma	 boa	 atuação,	 por
exemplo)	 dissipam	 e	 reprimem	 qualquer	 pensamento	 negativo.	 Ele	 faz
caminhada	 e	 corrida	 (exercício	 físico	 é	uma	maneira	 comprovada	de	 reduzir	 a
ansiedade).	 E	 descobriu,	 acertadamente,	 que	 o	 álcool	 só	 reduz	 a	 ansiedade	 a
curto	prazo	e	não	é	bom	a	longo	prazo.

Além	disso,	Palin	é	decididamente	otimista,	curioso	e	determinado:	“Penso
que	tudo	é	importante.	Acho	que	isso	cria	ansiedade,	mas,	ao	mesmo	tempo,	me



ajuda	a	 lidar	 com	ela,	 porque	me	 faz	perceber	que	 estou	ansioso	porque	estou
fazendo	 algo	 que	 é	 importante	 à	 sua	 própria	maneira”.	 Essa	 atitude	 ajuda-o	 a
encarar	 tarefas	que,	 do	 contrário,	 ele	 seria	 tentado	 a	 evitar	 –	 “como	atravessar
pontes	 engatinhando”	 –	 e,	 assim,	 evita	 que	 sua	 ansiedade	 crie	 raízes	 (para	 ler
mais	sobre	os	problemas	causados	quando	evitamos	o	que	tememos,	ver	p.	39-
40).	Também	o	ajuda	a	escapar	do	foco	em	si	mesmo	e	a	se	concentrar	no	que
realmente	importa:	a	tarefa	que	ele	tem	em	mãos.

O	nervosismo	com	a	atuação	não	parecia	ser	algo	que	me	preocupasse	quando	eu	era	jovem.	A
primeira	vez	que	atuei	diante	do	público	por	um	período	mais	longo	foi	em	meu	ano	sabático	e
eu	estava	em	Sheffield	–	as	pessoas	não	iam	muito	longe	no	ano	sabático;	eu	só	viajei	pouco
mais	 de	 seis	 quilômetros	 –	 e	 entrei	 para	 um	 dos	 grupos	 de	 teatro	 amador	 em	 Sheffield	 e
consegui	 lidar	com	aquilo.	Eram	peças	 longas,	uma	porção	de	 falas	para	aprender.	E	não	me
lembro	 de	 ficar	 particularmente	 nervoso.	 Não	 me	 lembro	 de	 ficar	 particularmente	 nervoso
quando	fizemos	o	teatro	de	revista	em	Edimburgo	em	1964,	que	fez	com	que	eu	decidisse	ser
ator.	 Eu	 pensei:	 “Eu	 realmente	 gosto	 disso;	 é	 algo	 que	 eu	 posso	 fazer”.	 Mesmo	 quando
estávamos	fazendo	Monty	Python,	não	parecia	importar	nem	um	pouco.	Aconteceu	um	pouco
depois	de	o	Monty	Python	fazer	sucesso.	Eu	me	tornei	um	pouco	mais	consciente	do	processo.
Acredito	que,	por	muito	tempo,	você	é	você	mesmo,	ou	quem	você	acha	que	é.	Depois	você	se
torna	 algo	 que	 é	 de	 outra	 pessoa,	 é	 a	 visão	 que	 elas	 têm	 de	 você.	 Então,	 eu	 estava	 num
programa	porque	sou	uma	celebridade,	e	pensava:	“Eu	não	sou	uma	celebridade	–	eu	sou	eu”.
Às	vezes,	conseguir	lidar	muito	bem	com	isso.	É	só	atuar.	Porém,	outras	vezes	isso	me	atingia,
e	eu	pensava:	“Não	estou	conseguindo	ser	eu	mesmo”.	Penso	que	esta	é	a	chave	para	grande
parte	da	minha	ansiedade.	E	o	trabalho	que	eu	faço	é,	na	verdade,	tentar	me	lembrar	de	quem
eu	sou	e	do	que	posso	fazer	em	vez	de	me	tornar	uma	espécie	de	produto	do	que	as	pessoas
querem	que	eu	seja.	As	pessoas	dizem:	“Você	é	um	grande	astro;	você	é	um	tesouro	nacional;
você	fez	todas	essas	coisas	brilhantes”.	Isso	só	me	deixa	constrangido.	Não	é	o	modo	como	eu
me	vejo.
Por	 outro	 lado,	 acho	 que	 certo	 nível	 de	 ansiedade	 é	 muito,	 muito	 importante.	 Raras	 vezes
conheci	alguém	que	vai	para	o	palco	sem	ficar	ansioso.	Eu	não	sinto	ansiedade	do	 tipo	“sou
uma	completa	fraude	e	algum	dia	vou	ser	pego”;	na	verdade,	sinto	o	oposto	–	que	posso	fazer
coisas	muito	boas	e	o	que	me	impede	de	fazer	as	coisas	do	jeito	que	eu	quero	é	o	fato	de	eu
ficar	um	pouco	ansioso.	E	estou	ciente	de	que	preciso	de	um	pouco	de	ansiedade	porque	o	que
eu	faço	não	é	algo	muito	comum	–	 ir	diante	das	pessoas,	 ser	o	centro	das	atenções,	de	certo
modo.
O	mais	importante	é	que	eu	me	lembro	de	experiências	passadas	e	sei	que,	no	fim	das	contas,	é
só	um	espetáculo.	Eu	digo	que	é	como	um	teatro	de	revista	em	Edimburgo.	Basicamente,	estou
seguindo	 em	 frente,	 tenho	 algumas	 falas	 para	 aprender,	 alguns	 colegas	 atores,	 só	 tenho	 que
fazer	minha	parte.	Então,	na	verdade,	você	esquece.	Você	pode	especular	 sobre	o	número	de
pessoas	que	assistem,	mas	quando	está	lá	fazendo	você	sabe	que	é	exatamente	como	atuar	em



uma	peça	da	faculdade	ou	algo	do	tipo.	E	aquilo	eu	fiz	perfeitamente	bem	antes	e	sei	que	posso
fazer.
Então,	agora,	eu	posso	lidar	com	qualquer	situação	pensando	em	outra	situação	em	que	foi	pior
e,	ainda	assim,	consegui	me	sair	bem.	Tenho	sorte,	porque	em	geral	sou	otimista	com	relação
ao	mundo.	Não	houve	muitas	ocasiões	em	que	tive	um	ataque	de	nervos	e	falei:	“Eu	não	posso
fazer	 isso.	Quero	mudar	 de	 trabalho”.	Sempre	 gostei	muito	 do	meu	 trabalho	 –	 qualquer	 que
seja!
É	preciso	confrontar	essas	situações.	Se	você	as	evita,	não	é	bom,	porque	elas	sempre	estarão
um	pouco	na	sua	memória,	dizendo:	“Eu	não	pude	 fazer	aquilo;	eu	nunca	 fui	capaz	de	 fazer
aquilo”.	Então,	mesmo	que	tenha	tentado	e	não	tenha	conseguido,	pelo	menos	você	fez	e	não
foi	tão	ruim;	de	fato,	ninguém	riu	e	está	no	filme	e	é	uma	das	melhores	cenas.
Nos	 programas	 do	Monty	 Python,	 nós	 costumávamos	 beber	 alguma	 coisa	 antes	 de	 fazer	 as
gravações	–	para	relaxar	um	pouco.	Lembro	que	íamos	ao	bar	da	BBC	e	tomávamos	Ringnes
lager	–	tomávamos	algumas	doses	e	eu	me	sentia	perfeitamente	bem.	De	algum	modo,	a	cerveja
meio	que	 lidava	com	a	adrenalina.	Quando	estávamos	fazendo	filmes	como	A	vida	de	Brian,
em	 parte	 porque	 estávamos	 na	 Tunísia	 e	 não	 havia	 muita	 bebida	 por	 perto,	 passou	 a	 ser
aceitável	não	beber	se	você	estava	prestes	a	gravar	uma	cena,	e	ninguém	bebia.	Desde	então,	eu
sempre	 evitei	 beber	 antes	 de	 atuar.	Agora,	 eu	nunca	uso	 álcool	 para	me	 livrar	 da	 ansiedade,
porque	não	acredito	que	funciona	no	fim	das	contas.
Meu	 nível	 de	 ansiedade	 parece	 aumentar	 quanto	 mais	 eu	 sou	 avaliado.	 Quando	 estamos
viajando	para	os	documentários	e	estou	conhecendo	pessoas	pelo	caminho	–	as	pessoas	pensam
que	é	 incrivelmente	difícil.	Eu	não	me	 importo	com	 isso:	 é	 legal.	É	quando	você	de	 repente
tem:	“Certo,	você	precisa	gravar	uma	passagem”.	Se	fizer	algo	errado,	eles	dizem:	“Tente	de
novo,	acho	que	você	foi	meio	rápido	naquela	parte”.	E	então	a	ansiedade	começa	a	aumentar.
Aconteceu	algo	memorável	quando	precisei	gravar	uma	passagem	–	acho	que	foi	para	a	série
do	Saara	–	e	tínhamos	ido	ao	topo	da	montanha	em	Gibraltar	e	dava	para	ver	a	África	do	outro
lado.	Foi	bem	no	começo	da	série,	e	eu	tinha	escrito	uma	nota	sobre	as	relações	entre	a	África	e
a	 Espanha.	 E	 então	 o	 diretor	 falou:	 “Bom,	 não	 é	 exatamente	 o	 que	 queremos,	 você	 poderia
só...”.	E	eu	pensei:	“Ah,	Deus...”.	Bem,	eu	simplesmente	não	conseguia	fazer	do	jeito	que	eles
queriam.	Quando	 finalmente	 fiz,	 eles	 falaram:	“Podemos	 fazer	de	novo?	Porque	uma	pomba
passou	na	frente	da	câmera	e	não	conseguimos	cortar”.	Então	eu	desabei	e	fiquei	muito	irritado
comigo	mesmo.
Mas	não	acho	que	tenha	havido	muitas	situações	em	que	eu	falei:	“Não,	não	posso	fazer	isso”.
Eu	simplesmente	fazia	e	me	sentia	um	pouco	assustado	–	como	atravessar	pontes	engatinhando.
Mas	pelo	menos	 você	 fez,	 e	 quase	 sempre	 descobre	 que	 alguém	perto	 de	 você	 também	está
assustado,	o	que	é	algo	muito	importante	em	toda	essa	questão	de	ansiedade,	porque,	se	você	vê
alguém	mais	com	ansiedade,	isso	não	só	faz	você	sentir	que	não	está	sozinho,	como	em	alguns
casos	pode	fazer	você	se	sentir	um	pouco	melhor;	você	não	está	tão	ansioso	quanto	os	outros	e,
por	isso,	pode	ajudá-los.
Apesar	de	tudo	isso,	a	ansiedade	nunca	desaparece.	Você	não	encontra	de	repente	um	planalto
ensolarado	onde	jamais	fica	ansioso	por	motivo	algum	–	a	ansiedade	só	assume	formas	e	estilos
diferentes.	Se	estou	prestes	a	fazer	uma	atuação,	se	estou	prestes	a	trabalhar	o	dia	todo	em	um



documentário	ou	algo	do	tipo,	eu	não	consigo	dormir	bem	na	noite	anterior.	Hoje	eu	aceito	esse
fato.	 Costumava	 ser	 um	 momento	 em	 que	 eu	 sentia:	 “Deus,	 se	 eu	 não	 dormir,	 não	 vou
conseguir	fazer	isso;	vou	estar	diante	das	câmeras	e	vai	ser	terrível”.	E	é	terrível	porque	isso	é
totalmente	autodestrutivo.
Agora	ainda	não	durmo	tão	bem,	mas	aceito	que	o	que	estou	fazendo	é	parte	do	processo.	Estou
refletindo;	estou	me	preparando	para	o	dia	 seguinte.	Então,	embora	possa	estar	 tecnicamente
cansado,	você	na	verdade	está	muito	mais	bem-preparado.	Meu	ponto	é	que	você	nem	sempre
se	livra	de	toda	a	ansiedade;	há	sempre	alguma	outra	coisa	preocupando-o.
As	pessoas	veem	pessoas	como	eu	e	dizem:	“Você	tem	o	melhor	trabalho	do	mundo,	está	livre
de	preocupações;	todos	gostaríamos	de	ser	como	você	e	ser	capazes	de	ir	lá	e	fazer	um	discurso
e	tudo	isso”.	Eu	não	faço	nada	disso	sem	que,	em	algum	momento,	eu	me	sinta	ansioso	quanto
a	dar	o	meu	melhor	e	quanto	à	minha	responsabilidade	para	com	os	demais.	Quando	jovem,	eu
era	muito	tímido.	Não	era	o	primeiro	da	turma	a	levantar	a	mão,	sentava	no	fundo	e	observava
os	 outros.	 Gosto	 de	 ser	 observador	 em	 vez	 de	 ser	 observado	 –	 o	 que	 não	 é	 bom	 para	 um
apresentador	de	televisão!
Acho	que	tudo	é	importante.	Para	mim,	um	dia	comum	é	importante.	As	pessoas	dizem:	“Ah,
isso	é	uma	coisa	tão	pequena,	você	faz	uma	porção	de	coisas”.	Mas	você	precisa	fazer	direito	e
fazer	 como	 deve	 ser	 feito;	 do	 contrário,	 para	 quê?	 Acho	 que	 isso	 cria	 ansiedade,	 mas,	 ao
mesmo	 tempo,	me	 ajuda	 a	 lidar	 com	 ela,	 porque	me	 faz	 perceber	 que	 estou	 ansioso	 porque
estou	fazendo	algo	que	é	importante	à	sua	própria	maneira.

ANSIEDADE	AO	GERENCIAR	UMA	EQUIPE



6.	Graham	Taylor

Graham	Taylor	é	um	dos	técnicos	de	maior	sucesso	no	futebol	inglês	atual.
Nascido	 em	 1944,	 sua	 carreira	 como	 jogador	 foi	 encurtada	 por	 causa	 de	 uma
lesão.	Ele	se	tornou	o	mais	novo	técnico	a	se	formar	pela	Football	Association	e
treinou	o	Lincoln	City,	o	Watford	e	o	Aston	Villa	com	sucesso	espetacular,	o	que
levou	 à	 sua	 nomeação	 como	 técnico	 da	 Inglaterra	 em	 1990.	 Taylor	 é	 um
inovador.	Segundo	o	historiador	de	táticas	de	futebol	Jonathan	Wilson,	foi	Taylor
quem	introduziu	no	futebol	inglês	a	tática	de	exercer	pressão	sobre	o	adversário.
Também	foi	pioneiro	no	conceito	de	“clube	da	família”,	alcançando	grupos	que
até	então	não	se	sentiam	bem-vindos	nas	partidas	de	futebol	e	criando	vínculos
sólidos	 entre	o	 clube	 e	 as	organizações	da	 comunidade.	Quando	deixou	de	 ser
técnico	da	Inglaterra	em	1993,	Taylor	voltou	para	o	clube,	mais	uma	vez	levando
o	 Watford	 do	 obscurantismo	 da	 liga	 inferior	 à	 primeira	 divisão.	 Hoje,	 ele	 é
presidente	do	Watford	FC.

Taylor	 se	 destacou	 por	motivar	 os	 jogadores,	 muitas	 vezes	 transformando
futebolistas	 aparentemente	 comuns	 em	 celebridades.	 O	 comentário	 de	 um	 ex-



jogador	do	Watford	é	típico:	“Eu	teria	atravessado	uma	parede	de	tijolos	por	ele
enquanto	estive	no	clube	e	acho	que	os	torcedores	sentiam	exatamente	a	mesma
coisa”.	(Sem	dúvida,	nós	podemos	atestar	a	veracidade	da	última	declaração.)	A
lendária	habilidade	de	Taylor	para	motivar	as	pessoas	apoiava-se	em	uma	grande
sensibilidade	 aos	 pensamentos,	 sentimentos	 e	 comportamentos	 de	 seus
jogadores.	 Em	 sua	 entrevista	 conosco,	 ele	 aborda	 um	 elemento	 dessa	 noção
psicológica:	as	estratégias	que	desenvolveu	para	combater	a	ansiedade	no	time.

Então,	 por	 exemplo,	 vemos	 como	 Taylor	 era	 excelente	 em	 transmitir	 aos
jogadores	 uma	 sensação	 de	 propósito	 e	 confiança,	 garantindo	 –	 por	 meio	 de
prática,	rotina	e	instrução	–	que	eles	entendessem	o	que	estava	sendo	solicitado
e,	 algo	 talvez	 pouco	 usual,	 por	 que	 estava	 sendo	 solicitado.	Ao	 fazer	 isso,	 ele
ensinou	 o	 time	 a	 se	 concentrar	 na	 tarefa	 que	 tinha	 em	mãos,	 que	 é	 a	maneira
perfeita	 de	 evitar	 que	 a	 ansiedade	 tome	 conta.	Taylor	 dedicou-se	muitíssimo	 a
conhecer	 os	 jogadores	 e	 suas	 famílias,	 o	 que	 o	 ajudou	 a	 se	 antecipar	 aos
problemas	 que	 poderiam	 surgir.	 E,	 como	 explica	 na	 entrevista,	 desenvolveu	 a
rotina	ideal	para	aumentar	a	confiança	dos	jogadores	logo	antes	de	eles	entrarem
em	campo.

Muitos	 experimentos	 demonstraram	 que	 a	música	 pode	 ter	 um	 importante
efeito	sobre	o	estado	de	ânimo,	e	o	sucesso	do	time	de	Watford	em	1999	é	um
exemplo	fascinante	da	vida	real.	As	músicas	que	Taylor	colocava	para	tocar	no
vestiário	 antes	 dos	 jogos	 enchiam	 os	 jogadores	 de	 sentimentos	 positivos.	 Elas
também	 fortaleciam	 o	 espírito	 de	 equipe	 que,	 sem	 dúvida,	 ajudou	 a	 produzir
tantas	vitórias	em	um	momento	tão	crucial.

Como	 vimos	 no	 Capítulo	 2,	 a	 ansiedade	 pode	 ser	 aprendida	 com	 outras
pessoas;	 Taylor,	 cheio	 de	 confiança	 e	 otimismo,	 fez	 de	 tudo	 para	 que	 seus
jogadores	não	a	aprendessem	com	ele.	Taylor	sabia	que	o	nervosismo	em	um	dia
de	 jogo	 é	 normal.	 Então,	 ele	 não	 reagia	 de	 modo	 exacerbado:	 simplesmente
mantinha	a	rotina.	E	a	sua	experiência	como	jogador	ensinou-lhe	que	as	pessoas
respondem	de	maneira	muito	mais	positiva	a	um	elogio	do	que	a	uma	crítica.	Ao
trabalhar	com	as	debilidades	técnicas	dos	jogadores,	ele	sempre	enfatizava	seus
pontos	fortes.

Também	descobrimos	 como	Taylor	 lidava	 com	 seu	 próprio	 nervosismo	no



dia	do	jogo:	por	meio	de	preparação	meticulosa,	exercício	físico	e	–	talvez	acima
de	 tudo	 –	 centrando-se	 não	 em	 suas	 próprias	 emoções,	mas	 nas	 emoções	 dos
jogadores.	E	descobrimos	como	foi	quando,	depois	de	anos	de	sucesso	no	clube,
Taylor	passou	para	o	mundo	bem	diferente	do	futebol	internacional.	Ao	contrário
das	rédeas	curtas	em	que	ele	mantinha	os	jogadores	dos	clubes,	Taylor	foi	capaz
de	exercer	muito	menos	controle	 sobre	o	 time	da	 Inglaterra,	uma	 situação	que
trouxe	ainda	mais	ansiedade	àquele	que	já	era	um	cargo	submetido	a	uma	forte
pressão.

Taylor	começa	sua	entrevista	lembrando	a	investida	final	para	que	o	Watford
fosse	promovido	à	Premier	League	em	1999:	uma	sequência	de	onze	jogos	em
que	o	time	conquistou	nove	vitórias.

Tínhamos	duas	músicas	–	“Everything	I	Do,	I	Do	It	for	You”,	do	Bryan	Adams,	e	“Search	for
the	Hero”,	do	M	People	–	e	costumávamos	colocar	as	duas	para	tocar	antes	dos	jogos	na	reta
final.	Nosso	psicólogo,	Ciaran,	era	muito,	muito	bom.	Não	tenho	dúvida	quanto	a	isto:	ele	teve
um	papel	decisivo	em	nossa	promoção.	Ele	trouxe	a	música	do	Bryan	Adams	ao	treinamento	e
disse:	 “O	que	 vamos	 fazer	 é	 reuni-los	 depois	 do	 treino,	 pedir	 que	 abracem	uns	 aos	 outros	 e
deixar	que	escutem	esta	música”.	Então	 formamos	um	círculo,	 abraçados	uns	 aos	outros.	Eu
perguntei:	“Por	que	vocês	estão	aqui?	Por	que	estão	fazendo	tudo	isso?”.	Ficou	muito	emotivo
–	tudo	o	que	eu	faço,	faço	por	você.	Aquelas	foram	duas	músicas	que	exerceram	um	importante
papel	emotivo	na	preparação	dos	nossos	jogadores.	Eles	acreditaram	nelas.
Na	final	da	Copa	da	Inglaterra	de	1984,	sem	dúvida	estávamos	nervosos,	porque	éramos	muito
jovens.	Antes	do	jogo,	dava	para	perceber	isso	pela	reação	de	dois	jogadores	em	particular.	Um
deles	 com	 certeza,	 o	 modo	 como	 estava	 se	 preparando,	 ele	 sentou	 no	 chão	 com	 as	 pernas
cruzadas.	 Eu	 nunca	 tinha	 visto	 isso	 antes.	 Nós	 tínhamos	 uma	 rotina	 de	 aquecimento	 para	 o
vestiário	e	ele	simplesmente	ficou	de	fora.	Porém,	olhando	para	trás,	vejo	que	cometi	um	erro,
porque	 anunciei	 a	 escalação	 do	 time	 depois	 que	 derrotamos	 o	Arsenal.	 Fiz	 isso	 porque	 eles
tinham	sido	os	quatro	defensores	na	semifinal	contra	Plymouth	e	achei	que	precisavam	saber.
Mas	eles	eram	jovens	demais	e	eu	deveria	tê-los	mantido	em	suspense.
Eu	 esperava	 que	 os	 jogadores	 lidassem	com	 seu	nervosismo	da	mesma	 forma	que	 eu	 lidava
com	o	meu.	Eu	tinha	um	ditado	com	eles:	família	em	primeiro,	futebol	em	segundo.	Exceto	em
dia	de	jogo.	O	futebol	domina	a	todos	nós	no	sábado.	Então,	o	que	vamos	fazer	é	comparecer	às
quinze	para	as	dez	no	sábado	de	manhã.	Nós	íamos	para	o	Vicarage	Road	[o	estádio	do	Watford
FC],	não	para	o	campo	de	treinamento,	e	saíamos	às	dez	da	manhã;	e	naquela	meia	hora	–	era
só	meia	hora	–	eu	assumia,	e	era	uma	conversa	motivacional.	Nós	fazíamos	algumas	corridas
de	velocidade	e	o	tempo	todo	eu	estava	falando	com	eles	sobre	o	adversário	e	um	pouco	sobre
o	que	 faríamos.	Eles	 entram	e	 tomam	banho	e	 então	vão	para	o	hotel	 em	seus	 carros	para	 a
refeição	antes	do	jogo;	eu	como	em	casa.	E	agora	estou	tomando	banho,	estou	relaxado,	sei	que
fiz	tudo.	Eu	terminei;	agora	é	com	vocês,	os	jogadores.



Minha	próxima	chance	agora	é	das	quinze	para	as	três	às	três	da	tarde.	Nesses	quinze	minutos,
eu	preciso	ser	muito	cuidadoso	para	não	falar	demais,	porque	já	falei.	Na	hora	do	vamos	ver,	eu
fico	de	pé	no	banco	e	agora	sou	mais	alto	do	que	todos	eles.	Quando	eles	saíam	para	o	jogo,	eu
sabia	 quais	 jogadores	 precisavam	 que	 eu	 fizesse	 ou	 dissesse	 alguma	 coisa	 enquanto	 eles
passavam.	Como	 treinador,	 eu	 estava	 acima	deles	–	não	 se	preocupe,	 está	 tudo	bem,	vai	dar
tudo	certo,	vamos	lá...
O	 que	 espero	 dar	 a	 eles	 é	 toda	 a	 confiança	 que	 sinto	 em	mim.	Mas	 consegui	 isso	 graças	 à
corrida,	graças	à	adrenalina	que	o	exercício	físico	proporciona.	Eu	me	preparei	mentalmente	e
fisicamente,	sem	que	eles	soubessem.
Antes	da	partida,	você	vê	os	jogadores	indo	ao	banheiro	com	frequência.	Mas	aquilo	nunca	me
preocupou.	 Eu	 simplesmente	 via	 aquilo	 como	 uma	 questão	 de	 natureza	 humana.	 Vi	 um	 ou
outro	entrando	para	vomitar.	Esse	tipo	de	coisa	nunca	me	preocupou.
Lembro-me	de	quando	era	jogador	no	Grimsby	Town	e	o	treinador	nos	deixava	petrificados.	Na
manhã	de	um	jogo,	eu	não	queria	sair	da	cama.	Eu	ficava	assustado	e	costumava	dizer	a	mim
mesmo	que,	se	algum	dia	eu	fosse	técnico,	não	importa	o	que	acontecesse,	meus	jogadores	não
se	sentiriam	assim.
Conhecer	os	jogadores	como	pessoas,	conhecer	a	família	deles	era	muito	importante.	Watford
ficou	conhecido	como	o	clube	da	família,	mas	as	pessoas	nem	sempre	sabiam	exatamente	o	que
isso	 significava.	 Quando	 eu	 contratava	 um	 jogador,	 se	 possível,	 eu	 queria	 que	 a	 esposa	 ou
namorada	 –	 isso	 foi	 antes	 dos	 agentes	 –	 estivesse	 lá	 e,	 se	 ele	 tinha	 família,	 que	 trouxesse	 a
família.	A	questão,	é	claro,	é	que	você	está	assinando	um	contrato	com	a	família	inteira.	Em	um
determinado	momento,	nós	obviamente	tínhamos	os	aniversários	de	todos	os	nossos	jogadores,
mas	 tentamos	 ter	 também	 os	 aniversários	 de	 casamento,	 e,	 como	 todo	 bom	 treinador,	 você
manda	umas	 flores,	 por	 conta	 do	 clube,	 é	 claro!	Você	 está	 tentando	garantir	 que	não	 surjam
problemas.	 Conhecendo	 as	 esposas	 e	 tentando	 fazer	 com	 que	 participem,	 fica	 mais	 fácil
acalmar	os	 jogadores,	porque,	quando	você	conhece	as	esposas	nos	eventos	do	clube,	elas	às
vezes	contam	coisas	sobre	os	maridos	que	ajudam	a	entendê-los	melhor.
Na	época	em	que	assumi	a	seleção	da	 Inglaterra,	em	1990,	eu	era	 treinador	há	dezoito	anos.
Quando	eu	pisava	em	Wembley,	com	a	arrogância	que	imagino	que	havia	em	mim	no	que	se
refere	ao	que	eu	tinha	alcançado,	não	havia	medo	algum.	Ali	era	onde	eu	deveria	estar.	Foi	para
isso	que	trabalhei	tanto.	Estou	saindo	e	nós	vamos	ganhar.
Eu	tendia	a	ficar	mais	nervoso	nos	jogos	da	Inglaterra	do	que	nos	jogos	do	clube,	porque	eu	não
tinha	 controle.	 Eu	 sentia	 isso	 no	 estômago,	 a	 sensação	 na	 boca	 do	 estômago	 de	 que	 eu	 na
verdade	 não	 estava	 no	 controle	 da	 situação,	 enquanto,	 no	 clube,	 eu	me	 sentia	 no	 controle	 e
precisava	 estar	 no	 controle.	 Você	 precisa	 experimentar	 um	 torneio	 antes	 de	 saber	 o	 que	 é
preparar	 um	 time	para	 um	campeonato	 internacional.	Você	 só	 tem	dez	 jogos	 por	 temporada,
quando	normalmente	tem	cinquenta.	Eles	não	são	seus	jogadores,	são	jogadores	de	outro.	Eles
não	são	sua	equipe,	são	a	equipe	de	outro.	Na	época,	você	não	tinha	contato	diário	com	nenhum
deles.	O	telefone	celular	estava	começando	a	surgir;	alguns	não	tinham	celular;	como	manter
contato	com	eles?
Há	um	pequeno	grupo	de	treinadores	que	não	gosta	de	você,	porque	você	foi	adversário	deles.
Então,	 alguns	 não	 querem	 que	 você	 tenha	 sucesso.	 Eu	 cresci	 em	 Scunthorpe,	 e	 Scunthorpe



estava	do	meu	lado,	e	meu	segundo	time	foi	a	Inglaterra.	Se	a	Inglaterra	jogava,	tudo	parava,	e
eu	 levei	 isso	 para	 a	 minha	 seleção	 –	 que	 ingenuidade...	 Todos	 os	 treinadores	 da	 Inglaterra
haviam	tido	sucesso	nos	clubes,	então	você	espera	que	isso	continue.	Eu	achei	muito	difícil.	O
que	achei	difícil	foi	não	ter	todo	o	controle	da	situação.	E,	como	treinador	da	Inglaterra,	você
não	consegue	ter.
Eu	 nunca	 acreditei	 em	dizer	 a	 um	 jogador	 quais	 eram	 seus	 pontos	 fracos.	Eu	 acreditava	 em
treinar	e	praticar	os	pontos	fortes,	e	é	incrível	como	os	pontos	fracos	melhoravam.	Se	você	vai
e	 diz	 “Olha,	 seu	 pé	 esquerdo	 é	 ruim”,	 o	 que	 vai	 conseguir	 com	 isso?	 Agora,	 você	 pode
trabalhar	 nisso,	 você	 pode	 sair	 e	 dizer:	 “Vamos	 fazer	 algumas	 coisas	 básicas,	 queremos	 que
você	jogue	com	os	dois	pés,	você	vai	ser	um	jogador	melhor,	mas	seu	pé	direito	é	excelente,
seu	 pé	 direito	 é	magnífico.	 Se	 conseguir	 fazer	 com	 que	 seu	 pé	 esquerdo	 seja	 cinquenta	 por
cento	disso,	você	vai	ser	um	jogador	fantástico”.	Agora,	de	repente,	seu	pé	esquerdo	pode	ser
cinquenta	por	cento	mais	fraco	que	o	direito	porque	seu	treinador	acabou	de	dizer	que	seu	pé
direito	é	magnífico	e	tudo	o	que	ele	quer	que	você	faça	é	que	seu	pé	esquerdo	seja	a	metade
disso	e	você	será	fantástico.



CAPÍTULO	5

FOBIAS

Matthew	é	um	garoto	de	nove	 anos	que	 tem	 tanto	medo	de	 jornais	que	não
suporta	olhar	para	eles	nem	de	longe.	Sheila	tem	28	anos	e	é	mãe	de	três	filhos;
ela	morre	de	medo	de	 relâmpago	e	 trovão,	 fazendo	 todo	o	possível	para	evitar
estar	sozinha	durante	uma	tempestade.	Robin	tem	medo	de	voar,	o	que	significa
que	ele	faz	viagens	de	trem	que	duram	dias	para	evitar	o	sofrimento	de	algumas
poucas	horas	dentro	de	um	avião.

Os	 nomes	 são	 fictícios,	mas	 em	 todos	 os	 outros	 aspectos	 esses	 estudos	 de
caso	 são	 baseados	 em	 fatos	 reais.	 Os	 medos	 e	 as	 fobias	 são	 infinitamente
variados	 e	 extremamente	 comuns.	 Pense	 em	 uma	 situação	 ou	 um	 objeto,	 e
alguém	em	algum	lugar	provavelmente	tem	medo	dele	(você	pode	encontrar	um
catálogo	abrangente	–	e	um	tanto	intrigante	–	em	phobialist.com).

É	 bastante	 comum	 escutar	 pessoas	 discutindo	 suas	 “fobias”	 –	 que
normalmente	se	referem	a	um	desagrado	ou	medo	moderado.	Contudo,	ter	medo
não	 é	 o	 mesmo	 que	 ter	 uma	 fobia.	 Por	 isso,	 comecemos	 determinando	 o
significado	técnico	e	preciso	do	termo	“fobia”,	conforme	definida	pelo	Manual
diagnóstico	 e	 estatístico	 de	 transtornos	 mentais	 da	 Associação	 Americana	 de
Psiquiatria.

O	QUE	SÃO	FOBIAS?

Estes	são	os	principais	sintomas	que	um	profissional	de	saúde	mental	tentará
identificar	para	decidir	se	um	medo	é	 intenso	o	suficiente	para	ser	considerado
uma	fobia:



Medo	 acentuado	 e	 persistente	 que	 é	 excessivo	 ou	 irracional,	 sinalizado	 pela	 presença	 ou
expectativa	de	uma	situação	ou	de	um	objeto	específico.
A	 exposição	 ao	 estímulo	 fóbico	 quase	 invariavelmente	 provoca	 ansiedade	 como	 resposta
imediata.
A	pessoa	reconhece	que	o	medo	é	excessivo	ou	irracional.
A	 evitação,	 a	 expectativa	 ansiosa	 ou	 o	 sofrimento	 na	 situação	 temida	 interferem	 de	 maneira
significativa	na	rotina	normal	da	pessoa,	em	seu	funcionamento	ocupacional	(ou	acadêmico)	ou
ainda	em	seus	relacionamentos	ou	atividades	sociais;	ou	há	intenso	sofrimento	em	decorrência	da
fobia.

Há,	literalmente,	centenas	de	fobias	diferentes.	No	entanto,	os	especialistas
identificaram	cinco	grandes	categorias:

Fobia	 de	 animais.	 Entre	 as	 fobias	 de	 animais,	 as	mais	 comuns	 são	 de	 insetos,	 cobras,	 ratos	 e
cachorros.
Fobia	de	ambientes	naturais.	Estas	incluem	medo	de	altura,	tempestades	e	água.
Fobias	 situacionais.	Estas	 incluem	medo	 de	 voar,	 dirigir,	 lugares	 fechados,	 transporte	 público,
túneis,	pontes	e	elevadores.
Fobias	de	sangue,	injeção	e	ferimento.	Estas	incluem	medo	de	ver	sangue	ou	um	ferimento,	ou	de
tomar	uma	injeção	ou	ser	submetido	a	um	procedimento	médico	similar.
Outros	tipos.	Todas	as	demais.	“Outras”	fobias	comuns	são	o	medo	de	se	asfixiar	ou	de	contrair
uma	doença	(em	oposição	a	hipocondria,	o	medo	de	realmente	estar	doente).

A	maioria	das	várias	centenas	de	fobias	registradas	pelos	médicos	afeta	um
número	minúsculo	de	pessoas.	(Com	que	frequência	você	conheceu	alguém	que
tem	medo	de	dentes	ou	de	se	sentar?)	Um	número	muito	limitado	de	situações	ou
objetos	 é	 responsável	 pela	 maior	 parte	 das	 fobias.	 Estes	 são	 em	 ordem
descendente:

animais
altura
sangue
lugares	fechados
água
voar

Quando	uma	pessoa	com	certa	fobia	se	depara	(ou	mesmo	tem	expectativa
de	se	deparar)	com	a	situação	que	teme,	ela	costuma	experimentar	uma	sensação
de	 pânico.	 Esta	 pode	 envolver	 algumas	 sensações	 físicas	 desagradáveis:	 por



exemplo,	respiração	curta,	sudorese,	dores	no	peito,	tremor,	sensação	de	asfixia,
vertigem,	entorpecimento,	formigamento	nos	braços	ou	nas	pernas	e	náusea.

Não	 é	 incomum	 que	 pessoas	 extremamente	 ansiosas,	 sobretudo	 com
síndrome	 do	 pânico	 (ver	 Capítulo	 7),	 acreditem	 que	 estão	 prestes	 a	 desmaiar,
mas	 isso	 não	 é	 possível.	Quando	 estamos	 assustados,	 nossa	 pressão	 sanguínea
aumenta.	 O	 desmaio,	 entretanto,	 ocorre	 quando	 a	 pressão	 sanguínea	 cai	 de
repente.

Porém,	como	a	maioria	das	regras,	esta	tem	uma	exceção.	Pessoas	com	fobia
de	 sangue,	 injeção	 e	 ferimento	 podem	 experimentar	 uma	 queda	 drástica	 na
pressão	 sanguínea,	 o	que	 às	vezes	 as	 leva	 ao	desmaio	 (essa	 reação	 é	 chamada
síncope	vasovagal).	Ninguém	sabe	ao	certo	por	que	isso	ocorre,	mas	faz	sentido
em	termos	evolutivos.	Além	de	desmaiar,	uma	consequência	adicional	da	queda
na	pressão	sanguínea	é	a	redução	do	fluxo	sanguíneo.	Se	acontecesse	de	você	ter
um	ferimento	grave,	isso	poderia	salvar	sua	vida.

QUÃO	COMUNS	SÃO	AS	FOBIAS?

A	maioria	das	pessoas	sofre	de	medos	irracionais	ou	exagerados	em	algum
momento	da	vida.	Muitos	estudos	foram	feitos	sobre	o	assunto,	e	a	proporção	de
indivíduos	que	relatam	tais	medos	costuma	ficar	em	torno	de	50-60%.

Como	era	de	esperar,	o	número	de	pessoas	cujos	medos	 são	debilitantes	o
bastante	para	serem	considerados	fobias	é	menor,	embora	ainda	substancial.	Nos
Estados	 Unidos,	 por	 exemplo,	 o	 National	 Comorbidity	 Survey	 Replication
(NCSR),	um	importante	estudo	epidemiológico	sobre	saúde	mental,	entrevistou
uma	 amostra	 nacional	 significativa	 de	mais	 de	 9	mil	 adultos	 de	 2001	 a	 2003:
8,7%	 dos	 indivíduos	 haviam	 sofrido	 alguma	 fobia	 nos	 doze	meses	 anteriores.
Outros	estudos	produziram	resultados	similares.

As	 fobias	 parecem	 ser	 comuns	 entre	 jovens.	 Nos	 Estados	 Unidos,	 uma
pesquisa	 com	mais	 de	 10	 mil	 adolescentes	 descobriu	 que	 quase	 um	 em	 cada
cinco	informaram	ter	padecido	de	uma	fobia	em	algum	momento	da	vida.

É	raro	ter	uma	única	fobia.	Por	exemplo,	o	precursor	do	NCSR,	o	National



Comorbidity	Survey	(NCS),	de	1994,	descobriu	que,	de	22,7%	das	pessoas	que
informaram	ter	padecido	pelo	menos	de	uma	fobia	durante	a	vida,	mais	de	três
quartos	haviam	tido	duas	ou	mais.

A	maior	 parte	 das	 fobias	 começa	 cedo.	A	 fobia	 de	 animais	 e	 a	 de	 sangue,
injeção	 e	 ferimento	 costumam	 surgir	 na	 infância;	 quanto	 às	 outras,	 o	 início
costuma	ser	na	adolescência.	Em	média,	 leva	nove	anos	para	que	um	medo	se
transforme	em	uma	fobia	propriamente	dita.

Uma	 descoberta	 surpreendente	 é	 que	 as	 mulheres	 têm	 duas	 vezes	 mais
chance	de	 sofrer	de	 fobia	do	que	os	homens.	Por	quê?	Uma	hipótese	é	que	os
homens	são	menos	propensos	a	admitir	que	têm	medo.

Um	experimento	conduzido	por	Kent	Pierce	e	Dwight	Kirkpatrick	forneceu
uma	boa	ilustração	dessa	tendência.	Eles	perguntaram	a	um	grupo	de	estudantes
universitários	o	quanto	eles	temiam	uma	série	de	objetos	e	situações,	 incluindo
ratos,	camundongos	e	montanhas-russas.

Então,	 os	 pesquisadores	 informaram	 que	 os	 participantes	 assistiriam	 a	 um
vídeo	desses	objetos	e	situações	e,	depois	disso,	deveriam	responder	novamente
ao	 questionário	 sobre	 o	 medo.	 Durante	 o	 vídeo,	 o	 batimento	 cardíaco	 dos
participantes	 seria	 monitorado	 –	 um	 procedimento	 que,	 segundo	 os
pesquisadores	deram	a	entender,	permitiria	medir	quão	assustados	os	estudantes
realmente	 estavam.	 Acreditando	 –	 erroneamente,	 como	 se	 veio	 a	 saber	 –	 que
suas	 respostas	 poderiam	 ser	 verificadas,	 os	 rapazes	 admitiram	 ter	 níveis	 mais
altos	 de	medo	 no	 segundo	 questionário;	 entre	 as	mulheres,	 o	 resultado	 não	 se
alterou.

Mesmo	 considerando	 o	 fato	 de	 que	 os	 homens	 no	 estudo	 de	 Pierce	 e
Kirkpatrick	 tenderam	 a	 amenizar	 a	 intensidade	 dos	 medos	 que	 sentiam,	 seus
resultados	ainda	foram	significativamente	mais	baixos	do	que	os	das	mulheres.
Exatamente	por	que	 razão	as	mulheres	 são	mais	propensas	a	medos	e	 fobias	é
algo	 que	 não	 está	 claro.	 Há	 alguns	 indícios	 de	 que	 as	 mulheres	 são
geneticamente	mais	vulneráveis	ao	medo.	Contudo,	o	meio	sem	dúvida	também
influencia.	Em	muitas	culturas,	por	exemplo,	é	menos	aceitável	que	um	homem
demonstre	medo	do	que	uma	mulher	o	faça.	Assim,	enquanto	as	garotas	podem
se	entregar	a	seus	medos,	os	rapazes	são	ensinados	a	superá-los.



O	QUE	CAUSA	FOBIAS?

Por	muitos	anos,	acreditou-se	que	adquirimos	nossos	medos	e	fobias	por	um
processo	 de	 condicionamento:	 isto	 é,	 nós	 os	 aprendemos	 por	 meio	 de	 uma
experiência	 traumática,	 usualmente	 na	 infância.	 (Para	 refrescar	 sua	 memória
sobre	condicionamento,	ver	páginas	29-34.)	Imagine,	por	exemplo,	que	você	está
indo	para	a	escola	e	um	cachorro	grande	e	agressivo	levanta-se	de	um	salto	atrás
de	uma	cerca.	Felizmente,	o	animal	não	consegue	escapar	do	jardim.	No	entanto,
o	 incidente	o	deixa	com	muito	medo	de	cachorros;	você	 só	precisa	avistar	um
para	 sentir	 outra	 vez	 o	 terror	 que	 sentiu	 naquela	manhã	 há	muito	 tempo.	 Em
consequência,	 você	 evita	 cachorros	 a	 todo	 custo	 –	 e,	 por	 isso,	 acaba	 não
descobrindo	que	as	chances	de	se	ferir	são	mínimas.

O	condicionamento	continua	sendo	uma	teoria	útil.	Inúmeros	experimentos
de	laboratório	demonstraram	que	é	uma	maneira	bastante	eficaz	de	induzir	medo
tanto	em	animais	quanto	em	seres	humanos	(o	mais	famoso	desses	experimentos
foi	 realizado	com	o	Pequeno	Albert;	 você	pode	 ler	 a	 respeito	na	p.	 30).	Além
disso,	 de	 fato,	 muitas	 pessoas	 que	 têm	 fobia	 a	 associam	 com	 um	 incidente
traumático	 anterior	 (embora	 possamos	 questionar	 se	 o	 seu	 relato	 é	 sempre
preciso:	em	muitos	casos,	elas	estão	tentando	recordar	experiências	do	passado
distante).	 E	 as	 terapias	 psicológicas	 utilizadas	 para	 tratar	 fobias	 se	 apoiam
firmemente	 em	 ideias	 derivadas	 do	 condicionamento.	 Evitar	 a	 situação	 que
tememos,	ou	fugir	dela	o	quanto	antes,	faz	com	que	nosso	medo	persista	e	torne-
se	 maior,	 e	 os	 pacientes	 são	 auxiliados	 a	 dedicar	 um	 tempo	 precisamente	 às
situações	que	temem	(esta	é	a	chamada	 terapia	da	exposição).	Ao	fazer	 isso,	e
desde	que	não	estejam	usando	algum	comportamento	de	segurança	(ver	p.	39),
sua	ansiedade	diminui.	É	um	 tratamento	muitíssimo	eficaz	–	e,	na	maioria	das
vezes,	muito	 rápido:	 uma	 única	 sessão	 de	 três	 horas	 pode	 erradicar	 uma	 fobia
que	vinha	causando	ansiedade	há	anos.

Contudo,	a	clássica	teoria	do	condicionamento	elaborada	por	cientistas	como
J.	 B.	 Watson	 (1878-1958)	 não	 é	 capaz	 de	 responder	 a	 certas	 perguntas
importantes.	 Por	 que,	 por	 exemplo,	 os	 indivíduos	 muitas	 vezes	 desenvolvem
fobias	sem	passar	por	nenhuma	experiência	traumática	determinante?	Por	que	a



maioria	dos	que	realmente	 tomam	sustos	na	infância	não	vêm	a	ter	uma	fobia?
(Um	 estudo,	 por	 exemplo,	 descobriu	 que	 as	 pessoas	 sem	 fobia	 de	 cachorro
tinham	 igual	 probabilidade	 de	 ter	 sido	 atacadas	 por	 cachorros	 que	 as	 pessoas
com	tal	fobia.)	E	por	que	alguns	medos	são	muito	mais	comuns	do	que	outros?
De	 acordo	 com	 a	 teoria	 clássica	 do	 condicionamento,	 qualquer	 objeto	 ou
situação	 deveria	 ser	 capaz	 de	 provocar	 um	 medo	 duradouro.	 Então,	 como
explicar	 por	 que	o	medo	de	 altura	 é	muito	mais	 prevalente	do	que	o	medo	de
viajar	 de	 carro,	 ou	 por	 que	 tantas	 pessoas	 morrem	 de	 medo	 de	 cobras	 e	 tão
poucas	têm	medo	de	aparelhos	elétricos?

À	luz	dessas	questões,	os	psicólogos	repensaram	certos	aspectos	da	teoria	do
condicionamento.	Por	exemplo,	hoje	se	sabe	que	não	aprendemos	nossos	medos
apenas	 com	 base	 no	 que	 acontece	 conosco.	 Também	 captamos	 sinais
transmitidos	pelas	pessoas	à	nossa	volta.	Ao	que	parece,	somos	mais	suscetíveis
a	 esses	 sinais	 quando	 crianças,	 e	 normalmente	 são	 nossos	 pais	 que	 causam	 a
maior	 impressão.	Então,	se	o	seu	pai	 lhe	diz	repetidas	vezes	que	cachorros	são
perigosos,	há	boas	chances	de	que	você	venha	a	acreditar	nisso.

Porém,	não	desenvolvemos	nossos	medos	unicamente	com	base	naquilo	que
os	 outros	 nos	 dizem	 (um	 processo	 conhecido	 como	 aprendizagem
informacional).	Também	mimetizamos	o	comportamento	de	outras	pessoas.	Para
um	 bom	 exemplo	 dessa	 aquisição	 indireta	 do	 medo,	 rever	 o	 experimento	 de
Friederike	Gerull	e	Ronald	Rapee,	descrito	na	p.	60.

Esses	 tipos	de	aprendizado	podem	ser	mais	difíceis	de	 lembrar	do	que	um
único	acontecimento	drástico	e	perturbador,	sobretudo	porque	eles	podem	durar
vários	anos.	Isso	talvez	ajude	a	explicar	por	que	alguns	indivíduos	são	incapazes
de	encontrar	uma	explicação	para	o	seu	medo.

Por	que	alguns	medos	são	mais	prevalentes	do	que	outros?	A	resposta,	para
alguns	especialistas,	está	no	conceito	de	preparação	biológica,	 sintetizado	aqui
por	Arne	Öhman	e	Susan	Mineka:

Temos	mais	 probabilidade	de	 temer	 acontecimentos	 e	 situações	 que	 apresentaram	ameaças	 à
sobrevivência	 de	 nossos	 ancestrais,	 tais	 como	 predadores	 potencialmente	 letais,	 altura	 e
grandes	 espaços	 abertos,	 do	 que	 de	 temer	 os	 objetos	 potencialmente	 letais	 encontrados	 com
mais	frequência	em	nosso	ambiente	contemporâneo,	tais	como	armas	ou	motocicletas.



De	 acordo	 com	 Öhman	 e	 Mineka,	 a	 preparação	 biológica	 instala	 um
“módulo	de	medo”	no	cérebro,	centrado	nas	amígdalas	cerebelosas.	Esse	módulo
de	medo	entra	em	ação	de	maneira	automática	e	inconsciente.	(Para	saber	mais
sobre	o	papel	das	amígdalas	cerebelosas	na	ansiedade,	ver	p.	43-47.)

Para	corroborar	essa	ideia,	Mineka	e	Michael	Cook	conduziram	uma	série	de
experimentos	 usando	 resos	 criados	 em	 laboratório.	 Os	 macacos,	 que	 nunca
tinham	visto	uma	cobra	antes,	não	mostraram	medo	algum	quando	apresentados
a	duas	cobras	de	brinquedo	e	a	uma	jiboia-constritora	de	verdade.	Mas	isso	tudo
mudou	quando	eles	assistiram	a	um	vídeo	em	que	outros	macacos	reagiam	com
medo	às	cobras	 reais	e	artificiais.	Os	macacos	de	 laboratório	aprenderam	 a	 ter
medo	de	cobras.	Por	outro	 lado,	as	gravações	que	exibiam	macacos	mostrando
medo	 diante	 de	 flores	 não	 causaram	 impressão	 alguma.	 Se	 os	 macacos	 de
laboratório	podiam	adquirir	medo	de	cobras,	por	que	não	de	flores?	A	resposta,
segundo	Mineka	 e	 Cook,	 é	 que	 o	 medo	 de	 cobras	 está	 gravado	 nos	 circuitos
neurais	dos	macacos	por	causa	do	perigo	que	elas	podem	apresentar.	Quando	os
macacos	de	laboratório	viram	a	reação	dos	outros	macacos	às	cobras,	seu	medo
inato	 foi	 ativado.	 As	 flores	 não	 oferecem	 tal	 ameaça	 e,	 portanto,	 não
desencadeiam	um	medo	inato.

Talvez	 nossa	 herança	 evolutiva	 também	 possa	 ser	 detectada	 na	 relação
próxima	 que	 parece	 existir	 entre	 determinadas	 fobias	 e	 a	 sensação	 de	 nojo.
Pesquisas	recentes	mostraram	que	pessoas	com	fobia	de	certos	animais	–	como
aranhas,	 ratos,	 camundongos,	 baratas,	 lesmas	 –	 e	 algumas	 fobias	 de	 sangue,
injeção	e	ferimento	são	atipicamente	suscetíveis	a	sensações	de	nojo.	Existe	uma
lógica	nisso.	O	nojo	físico	é	concebido	para	evitar	que	entremos	em	contato	com
substâncias	 que	 poderiam	 nos	 deixar	 doentes.	 Assim,	 o	 medo	 de	 ratos,	 por
exemplo,	pode	ter	origem	em	sua	reputação	de	longa	data	por	espalhar	doenças;
a	fobia	de	sangue	pode	se	basear	em	um	medo	de	contaminação.

Está	 claro	 que	 o	 condicionamento	 exerce	 um	 papel	 importante	 no
desenvolvimento	de	medos	e	 fobias.	Porém,	como	é	o	caso	em	quase	 todos	os
problemas	psicológicos,	outros	fatores	tendem	a	estar	envolvidos.	Por	exemplo,
a	 perspectiva	 cognitivista	 salienta	 a	 contribuição	 de	 estilos	 de	 pensamento
distintos	–	e	notadamente	prejudiciais.



Quando	os	pesquisadores	analisaram	os	pensamentos	de	pessoas	com	fobia
de	 aranha,	 por	 exemplo,	 eles	 descobriram	 algumas	 pressuposições	 um	 tanto
pessimistas.	Ao	serem	indagados	sobre	o	que	acreditavam	que	uma	aranha	faria
se	chegasse	perto	deles,	os	entrevistados	responderam,	entre	outras	coisas:	“me
picar”,	“ir	em	direção	a	minhas	partes	íntimas”	e	“entrar	em	minhas	roupas”.	Ao
serem	 questionados	 sobre	 sua	 própria	 reação	 ao	 encontrar	 uma	 aranha,	 os
participantes	 afirmaram	 acreditar	 que	 poderiam	 “desfalecer”,	 “perder	 o
controle”,	 “gritar”	 ou	 “ficar	 histéricos”.	 Em	 outras	 palavras,	 os	 pensamentos
temerosos	exercem	um	papel	crucial	em	desencadear	fobias.

Pessoas	 com	 fobias	 tendem	 a	 superestimar	 a	 probabilidade	 de	 vir	 a	 sofrer
algum	dano	e	subestimar	sua	capacidade	para	lidar	com	a	situação	que	temem.
Elas	 também	estão	sempre	à	procura	de	algum	sinal	da	situação	 temida.	Como
escreveu	 Cervantes:	 “O	 medo	 tem	 muitos	 olhos	 e	 enxerga	 coisas	 no
subterrâneo”.	Esse	estilo	de	pensamento	centrado	em	ameaças,	é	claro,	só	serve
para	alimentar	a	ansiedade.	(Por	sinal,	é	difícil	conciliar	essas	descobertas	com	a
especificação	 do	 DSM	 de	 que	 “a	 pessoa	 [fóbica]	 reconhece	 que	 o	 medo	 é
excessivo	 ou	 irracional”.	 Ao	 contrário,	 para	 muitos	 indivíduos,	 sua	 ansiedade
parece	absolutamente	justificada.)

A	última	peça	no	quebra-cabeça	da	causalidade	da	fobia	compreende	fatores
biológicos.	 Os	 cientistas	 acreditam	 que	 a	 suscetibilidade	 a	 problemas	 de
ansiedade	 pode	 estar	 associada	 a	 um	 desequilíbrio	 naquele	 que	 poderíamos
chamar	 de	 “sistema	 de	 medo”	 do	 cérebro:	 as	 amígdalas	 cerebelosas,	 o
hipocampo	e	o	córtex	pré-frontal	(ver	p.	42-47	para	ler	mais	sobre	o	assunto).	A
origem	desse	desequilíbrio	é,	em	parte,	genética.

Segundo	um	estudo	 realizado	com	gêmeos,	a	hereditariedade	da	 fobia	gira
em	 torno	 de	 30%	 (para	 refrescar	 sua	 memória	 sobre	 o	 conceito	 de
hereditariedade	e	o	campo	da	epidemiologia	genética,	ver	p.	49-51).	Uma	análise
de	 gêmeos	 do	 sexo	 masculino	 estimou	 a	 hereditariedade	 em	 25-37%.	 Um
terceiro	 experimento	 avaliou	 com	 que	 facilidade	 os	 gêmeos	 poderiam	 ser
condicionados	a	 temer	uma	série	de	estímulos.	Gêmeos	 idênticos	apresentaram
resultados	 mais	 similares	 do	 que	 gêmeos	 fraternos,	 levando	 os	 cientistas	 a
concluírem	que	a	hereditariedade	do	aprendizado	do	medo	gira	em	torno	de	35-



45%.
A	 composição	 genética,	 portanto,	 é	 claramente	 parte	 do	 motivo	 por	 que

algumas	pessoas	desenvolvem	fobias	e	outras	não.	É	bem	provável	que	os	genes
não	 exercem	 um	 papel	 dominante;	 as	 estimativas	 de	 hereditariedade	 que
mencionamos	 indicam	 que	 sua	 contribuição	 é	 moderada.	 Contudo,	 sem	 uma
vulnerabilidade	genética,	somos	muito	menos	propensos	a	aprender	a	 ter	medo
de	alguma	coisa	ou	a	ver	esse	medo	transformar-se	em	fobia.



CAPÍTULO	6

FOBIA	SOCIAL

É	como	uma	câmera	dando	zoom	em	um	rosto	horrível,	vermelho	e	cheio	de	pânico	 [...]	Eu
pareço	realmente	nervosa	e	o	centro	das	atenções.

Imagens	de	mim	mesmo	parecendo	culpado,	nervoso,	ansioso,	constrangido.	É	o	meu	rosto	–
traços	distorcidos,	mais	marcados,	nariz	grande,	queixo	fino,	orelhas	grandes,	rosto	vermelho.
Postura	corporal	meio	estranha,	introvertida,	ensimesmada.	Sotaque	mais	carregado.	Eu	pareço
estúpido,	incapaz	de	me	articular	ou	de	me	comunicar	bem.

Vejo	a	sala	–	sala	grande	–	cheia	de	mesas,	pessoas	sentadas	atrás	das	mesas.	Eu	estou	sentada
em	uma	mesa.	Todos	os	outros	estão	olhando	para	mim,	me	observando.	Eu	pareço	petrificada
–	 dá	 para	 ver	 isso	 nos	meus	 olhos,	 tremendo;	 eu	 estou	 falando,	mas	 não	 consigo	me	 ouvir.
Estou	inclinada	para	frente,	as	mãos	diante	do	corpo,	brincando	com	o	meu	anel.	As	pessoas
estão	mais	perto	de	mim	do	que	realmente	estariam.

A	 primeira	 dessas	 descrições	 vívidas	 é	 de	 uma	 mulher	 que	 tem	 medo	 de
enrubescer	em	público.	Em	seguida,	são	apresentadas	as	palavras	de	um	homem
que	 tem	 medo	 de	 parecer	 estúpido,	 não	 articulado	 e	 monótono.	 O	 último
comentário	 é	 de	 uma	mulher	 que	 fica	 aflita	 por	 tremer	 e	 parecer	 nervosa	 em
situações	sociais.

Todos	 os	 três	 indivíduos	 sofrem	 de	 fobia	 social.	 Eles	 acreditam	 que	 não
estão	 preparados	 para	 a	 tarefa	 de	 interação	 social,	 que	 estarão	 aquém	 dos
padrões	que	eles	e	todos	os	demais	esperam	e	que	pagarão	um	preço	alto	por	sua
incompetência,	sendo	considerados	ridículos,	inadequados	ou	pouco	inteligentes.
Em	 uma	 situação	 social	 estressante,	 seus	 pensamentos	 automaticamente	 se
voltam	 para	 dentro.	 Em	 vez	 de	 se	 concentrar	 no	 mundo	 à	 sua	 volta,	 eles	 se
centram	 em	 suas	 próprias	 falhas.	 Contudo,	 as	 imagens	 que	 aparecem	 em	 sua
mente	 têm	 pouca	 conexão	 com	 a	 realidade;	 de	 fato,	 elas	 costumam	 ser



extremamente	distorcidas	e	desagradáveis.

O	QUE	É	FOBIA	SOCIAL?

A	 fobia	 social	 –	 às	 vezes	 chamada	 de	 transtorno	 de	 ansiedade	 social	 –
	 assume	 muitas	 formas.	 Para	 algumas	 pessoas,	 todas	 as	 situações	 sociais	 são
angustiantes.	 Para	 outras,	 o	 medo	 só	 é	 disparado	 quando	 elas	 têm	 de
desempenhar	uma	atividade	específica	diante	dos	outros.	Na	maioria	das	vezes,
essa	 atividade	 é	 falar	 em	 público,	mas	 a	 fobia	 social	 abarca	muitas	 situações,
desde	sair	com	alguém	até	comer	fora	ou	usar	um	banheiro	público.

Estes	 são	 os	 critérios	 para	 fobia	 social	 listados	 no	Manual	 diagnóstico	 e
estatístico	de	transtornos	sociais:

Ter	 medo	 acentuado	 de	 uma	 situação	 social	 em	 que	 o	 indivíduo	 é	 exposto	 a	 pessoas
desconhecidas	ou	em	que	outras	pessoas	poderiam	julgá-lo.	Ele	teme	revelar	sua	ansiedade	ou	ter
alguma	atitude	humilhante	ou	embaraçosa.
Ficar	quase	sempre	ansioso	em	determinadas	situações.
Reconhecer	que	seus	medos	são	irracionais	ou	exagerados.
Evitar	as	situações	temidas	ou	encará-las	com	sofrimento.
Ter	dificuldade	de	levar	uma	vida	normal	por	causa	da	ansiedade.

A	 fobia	 social	 pode	 assemelhar-se	 muito	 com	 a	 timidez.	 As	 duas	 têm	 as
mesmas	 características:	 por	 exemplo,	 pensamentos	 ansiosos	 sobre	 situações
sociais;	 o	 desejo	 de	 evitar	 essas	 situações;	 e,	 se	 forçado	 a	 encará-las,	 uma
tendência	 a	 tremer,	 suar	 ou	 corar.	 A	 fobia	 social	 é	 simplesmente	 uma	 forma
extrema	de	timidez?	As	pesquisas	indicam	que,	em	certa	medida,	isso	é	verdade.
Quando	 os	 cientistas	 comparam	 as	 experiências	 de	 pessoas	 muito	 tímidas	 e
socialmente	fóbicas,	elas	são	similares	o	bastante	para	indicar	que	a	timidez	e	a
fobia	 social	 ocupam	 posições	 diferentes	 no	 mesmo	 espectro.	 Por	 outro	 lado,
algumas	 pessoas	 tímidas	 não	 relatam	 medo	 algum	 de	 situações	 sociais	 como
festas,	 conversas,	 reuniões,	 discursos	 formais	 ou	 refeições	 em	 público.	 Isso
implica	que	sua	forma	de	timidez	não	é	meramente	uma	versão	mais	moderada
de	 fobia	 social.	 Portanto,	 “timidez”,	 ao	 que	 parece,	 é	 uma	 categoria	 um	 tanto



ampla.
A	fobia	social	é	encontrada	em	todo	o	mundo,	mas	as	formas	precisas	podem

variar	de	uma	cultura	para	outra.	Comum	no	Japão,	por	exemplo,	é	o	transtorno
taijin	 kyofusho	 (TKS),	 que	 literalmente	 se	 traduz	 como	 um	medo	 de	 relações
interpessoais.	 O	 TKS	 e	 a	 fobia	 social	 ocidental	 são	 semelhantes	 em	 muitos
aspectos:	 por	 exemplo,	 a	 crença	 de	 que	 outra	 pessoa	 pensará	 mal	 de	 nós,	 a
sensação	 de	 que	 não	 estamos	 preparados	 para	 a	 tarefa	 de	 interação	 social	 e	 o
desejo	de	evitar	certas	situações	sociais.	Todavia,	há	uma	diferença	importante.
Em	vez	de	temer	que	ficarão	constrangidos,	os	indivíduos	com	TKS	têm	medo
de	 constranger	 ou	 ofender	 outras	 pessoas.	 Em	 consequência,	 eles	 podem	 se
preocupar	 com	 sua	 aparência	 (sua	 expressão	 facial,	 talvez,	 ou	 uma	 suposta
deformidade),	 o	 odor	 corporal,	 ou	 uma	 tendência	 imaginada	 a	 olhar	 para	 os
outros	de	maneira	inadequada.

QUÃO	COMUM	É	A	FOBIA	SOCIAL?

A	fobia	social	é	um	dos	transtornos	de	ansiedade	mais	comuns.	Nos	Estados
Unidos,	por	exemplo,	o	National	Comorbidity	Survey	(NCS)	estimou	que	13,3%
dos	americanos	padecem	desse	transtorno	em	algum	momento	da	vida.	O	estudo
que	 se	 seguiu	 ao	 NCS,	 o	 National	 Comorbidity	 Survey	 Replication	 (NCSR),
descobriu	que	6,8%	dos	entrevistados	haviam	sofrido	de	 fobia	 social	nos	doze
meses	 anteriores.	 Quando	 o	 NCSR	 analisou	 a	 gravidade	 dos	 casos,	 esse
percentual	 se	 dividiu	 em	 terços	 iguais	 para	 “leve”,	 “moderada”	 e	 “grave”.
Contudo,	 estes	 são	 termos	 relativos:	 mesmo	 os	 casos	 “leves”	 atendiam	 aos
critérios	para	um	transtorno	clínico.

A	 fobia	 social	normalmente	começa	na	adolescência.	Nos	Estados	Unidos,
um	 estudo	 importante	 revelou	 que	 9%	 dos	 adolescentes	 entre	 treze	 e	 dezoito
anos	 tiveram	 problemas	 em	 algum	 momento	 da	 vida,	 sendo	 que	 1,3%	 foram
gravemente	afetados.	Como	os	transtornos	de	ansiedade	em	geral,	a	fobia	social
é	mais	comum	em	mulheres	do	que	em	homens	(em	uma	proporção	aproximada
de	3:2).



O	QUE	CAUSA	A	FOBIA	SOCIAL?

Ao	 que	 parece,	 a	 fobia	 social	 é	 de	 família,	 e	 acredita-se	 que	 os	 genes
exercem	 uma	 influência	 moderada.	 Estima-se	 que	 a	 hereditariedade	 gira	 em
torno	de	40%.	No	entanto,	o	que	se	herda	é	provavelmente	uma	vulnerabilidade
à	ansiedade	em	geral,	e	não	à	fobia	social	em	particular.

Mais	 determinantes	 são	 o	 que	 os	 cientistas	 chamam	 de	 fatores	 ambientais
não	partilhados,	 isto	é,	as	experiências	que	são	únicas	a	cada	 indivíduo.	O	que
poderiam	ser	 esses	 fatores	 ambientais	 é	 algo	que	não	está	 claro.	Apesar	disso,
existem	 alguns	 indícios	 de	 que	 pais	 superprotetores	 ou	 rejeitadores	 podem
contribuir	para	o	desenvolvimento	de	 fobia	 social	em	seus	 filhos.	Sem	dúvida,
parece	 razoável	 presumir	 que	 a	 rejeição	 poderia	 prejudicar	 a	 autoconfiança	 da
criança,	 levando-a	a	conceber	visões	nocivas	de	si	mesma	e	de	outras	pessoas.
No	 caso	 de	 pais	 superprotetores,	 tem-se	 afirmado	 que	 eles	 podem	 limitar	 as
oportunidades	da	criança	para	desenvolver	habilidades	sociais.

Para	alguns	 teóricos,	a	 fobia	social	é	um	resquício	da	pré-história	humana.
Nossos	 ancestrais	 tinham	 duas	 opções	 quando	 se	 deparavam	 com	 ameaças
vindas	 do	 grupo	 social:	 enfrentá-las	 sozinhos	 ou	 se	 submeter.	 Lutar	 e	 perder
poderia	 resultar	 em	marginalização	 –	 ou,	 o	 que	 é	 ainda	 pior,	 em	 expulsão	 do
grupo.	 Diante	 de	 um	 risco	 tão	 grande,	 os	 indivíduos	 menos	 agressivos	 e
dominadores	 talvez	 considerassem	mais	 sábio	 simplesmente	 aceitar	 um	 status
social	inferior.

O	 que	 vemos	 hoje	 na	 fobia	 social,	 segundo	 a	 teoria,	 é	 uma	 internalização
nociva	 dessa	 estratégia	 que	 um	 dia	 foi	 útil.	 Extremamente	 sensíveis	 ao	 status
social,	 esses	 indivíduos	 consideram-se	 inferiores.	 Como	 estão	 convencidos	 de
que	 sua	 inadequação	 será	 visível	 para	 todos,	 eles	 temem	 situações	 sociais.	 Se
não	conseguem	evitar	por	completo	 tais	situações,	as	pessoas	com	fobia	social
tentarão	ser	dóceis	e	discretas	tanto	quanto	possível.

A	teoria	resiste	a	uma	análise	mais	atenta?	Embora	seja	plausível	para	alguns
casos	de	timidez	e	ansiedade	social	menos	intensa,	não	foi	devidamente	testada
em	pessoas	com	fobia	social.	Portanto,	ao	menos	até	o	momento,	é,	em	grande
medida,	especulação.



A	PSICOLOGIA	DA	FOBIA	SOCIAL

Quando	 se	 trata	 de	 entender	 os	 processos	 psicológicos	 envolvidos	 na
produção	e	na	perpetuação	do	transtorno,	a	imagem	é	muito	mais	clara.

O	modelo	mais	 influente	desses	processos	 foi	desenvolvido	nos	anos	1990
pelos	 psicólogos	 clínicos	 britânicos	 David	 Clark	 e	 Adrian	 Wells.	 Nós	 o
ilustraremos	usando	um	estudo	de	caso	fictício.

Alice	 tem	 trinta	 anos	 e	 é	 redatora	 em	 uma	 agência	 de	 publicidade.	 Com
frequência,	 ela	 é	 solicitada	 a	 apresentar	 seu	 trabalho	 para	 colegas	 e	 clientes.
Alice	nunca	gostou	desse	aspecto	da	função,	mas	durante	os	últimos	dois	anos
sua	 ansiedade	 aumentou	 a	 tal	 ponto	 que	 ela	 se	 pergunta	 se	 deveria	mudar	 de
carreira.	 Certa	 de	 que	 fará	 papel	 de	 tola,	 ela	 não	 consegue	 dormir	 na	 noite
anterior	 à	 apresentação.	 Alice	 é	 tentada	 a	 evitar	 totalmente	 a	 situação,
telefonando	para	dizer	que	está	doente.	Durante	a	apresentação,	 tudo	o	que	ela
consegue	pensar	é	em	como	se	sente	horrível	e	em	como	deve	parecer	ridícula
para	 o	 público.	 Se	 alguém	 a	 parabeniza	 pela	 apresentação,	 ela	 presume	 que	 o
elogio	é	motivado	por	ironia	ou,	o	que	é	ainda	pior,	por	pena.

Exploremos	 a	 fobia	 social	 de	 Alice	 usando	 o	 modelo	 de	 Clark	 e	 Wells.
Embora	 não	 esteja	 ciente,	 Alice	 carrega,	 desde	 a	 adolescência,	 uma	 série	 de
ideias	 nocivas	 sobre	 si	 mesma	 e	 sobre	 outras	 pessoas.	 Essas	 ideias	 foram
concebidas	depois	que	Alice	mudou	para	uma	nova	escola,	onde	teve	dificuldade
para	fazer	amigos.	Ela	quer	desesperadamente	causar	uma	boa	impressão,	mas	lá
no	 fundo	 –	 e	 apesar	 de	 todos	 os	 indícios	 do	 contrário	 –	 acredita	 que	 é	 uma
pessoa	sem	atrativos	e	incapaz	de	se	expressar.

Alice	 não	 só	 subestima	 suas	 qualidades,	 como	 também	 exagera	 as	 das
pessoas	que	conhece,	presumindo	que	elas	têm	toda	a	confiança	e	habilidade	que
ela	 julga	 não	 ter.	E	 acredita	 que	 outras	 pessoas	 irão	 notar	 –	 e	 lembrar	 –	 até	 o
mais	ínfimo	problema	em	seu	desempenho.	Só	a	perfeição	é	aceitável.

Quase	 todo	mundo	sente	certo	nervosismo	ao	fazer	uma	apresentação,	mas
as	pressuposições	inconscientes	de	Alice	significam	que	a	situação	parece	muito
mais	ameaçadora	para	ela	do	que	na	verdade	é.	Ela	vem	se	preocupando	com	a
apresentação	há	dias.	Agora	o	momento	chegou,	e	o	risco	de	fazer	papel	de	tola



parece	maior	 do	 que	 nunca.	Pensamentos	 automáticos	 negativos	 inundam	 sua
mente:	 “Eu	não	consigo	 fazer	 isso.	Preciso	 sair	daqui.	Estou	me	sentindo	mal.
Todo	mundo	sabe	que	sou	uma	fraude”.	Como	é	de	se	prever,	sua	ansiedade	está
nas	nuvens.

Essa	ansiedade	se	manifesta	de	três	maneiras.
Primeiro	 estão	 os	 sintomas	 fisiológicos:	 sudorese,	 rubor,	 agitação,

dificuldade	de	se	concentrar.	Alice	logo	percebe	essas	mudanças	corporais.	Em
vez	 de	 aceitá-las	 como	 normais	 em	 situações	 estressantes,	 ela	 teme	 que	 sua
ansiedade	 esteja	 ficando	 fora	 de	 controle	 e	 torne-se	 visível	 para	 o	 público	–	 o
que,	por	sua	vez,	só	aumenta	a	ansiedade.

A	preocupação	 de	Alice	 com	os	 sinais	 físicos	 da	 ansiedade	 e	 sua	 extrema
sensibilidade	com	relação	a	eles	são	típicos	de	pessoas	com	fobia	social.	De	fato,
os	pesquisadores	descobriram	que	simplesmente	dizer	a	uma	pessoa	que	ela	está
passando	 por	 uma	 reação	 fisiológica	 intensa	 –	mesmo	que	 não	 seja	 verdade	 –
pode	 ter	 um	 efeito	 profundo	 sobre	 o	 seu	 pensamento.	 Em	 uma	 pesquisa,
estudantes	 foram	solicitados	a	conversar	com	um	estranho.	Aqueles	que	 foram
levados	 a	 acreditar	 que	 um	 sensor	 havia	 detectado	 rubor,	 agitação,	 sudorese	 e
aumento	 no	 batimento	 cardíaco	 relataram	 ter	 ficado	mais	 ansiosos,	 ter	 sentido
mais	 sinais	 físicos	 dessa	 ansiedade,	 e	 acreditavam	 ter	 causado	 uma	 impressão
pior	 do	 que	 aqueles	 que	 não	 haviam	 recebido	 tal	 informação.	 Eles	 se
comportaram,	em	outras	palavras,	como	pessoas	com	fobia	social.

Agora	 Alice	 está	 imaginando	 como	 o	 público	 a	 vê.	 O	 que	 ela	 vê	 é	 um
falatório	 agitado	 e	 incoerente.	 Essa	 imagem	 não	 tem	 relação	 alguma	 com	 a
realidade,	mas	é	tão	vívida	que	ela	não	tenta	saber	a	reação	do	público.	Em	vez
disso,	olha	para	dentro	de	si	à	procura	de	um	indício	de	como	está	se	saindo.

As	 pessoas	 com	 fobia	 social	 são	 muito	 mais	 propensas	 do	 que	 outras	 a
vivenciar	 imagens	 em	 situações	 sociais,	 e	 essas	 imagens	 são	mais	 negativas	 e
têm	 maior	 tendência	 a	 ser	 do	 ponto	 de	 vista	 de	 um	 observador.	 Pesquisas
indicam	 que	 simplesmente	 pedir	 à	 pessoa	 para	 pensar	 em	 uma	 autoimagem
negativa	em	vez	de	positiva	leva	a	mais	ansiedade	–	que	é	sentida	pelo	indivíduo
e	 visível	 para	 um	observador.	Também	 faz	 com	que	 as	 pessoas	 acreditem	que
tiveram	um	mau	desempenho	em	uma	situação	social.



Finalmente,	 Alice	 adota	 uma	 série	 de	 comportamentos	 de	 segurança	 –
atitudes	que,	acredita,	a	ajudarão	a	suportar	o	martírio	(ver	p.	39).	Ela	estuda	sua
fala	repetidas	vezes;	acelera	sua	apresentação;	evita	olhar	para	o	público	e	tenta
pensar	em	momentos	felizes,	como	suas	últimas	férias.

Porém,	 na	 verdade,	 essas	 estratégias	 não	 a	 ajudam.	 Como	 todos	 os
comportamentos	de	segurança,	eles	a	impedem	de	descobrir	que	sua	ansiedade	é
excessiva:	 quando	 consegue	 chegar	 ao	 fim	 da	 apresentação,	Alice	 atribui	 esse
fato	 a	 seus	 comportamentos	 de	 segurança,	 e	 não	 à	 sua	 própria	 capacidade	 de
lidar	 com	 uma	 tarefa	 estressante.	 Além	 disso,	 esses	 comportamentos	 –	 assim
como	as	autoimagens	e	os	 sintomas	 físicos	de	ansiedade	–	voltam	sua	atenção
para	dentro	de	si	e	não	para	a	tarefa	que	ela	tem	em	mãos,	tendendo	a	prejudicar
seu	desempenho.	E	eles	podem	ser	percebidos	pelo	público.	Apesar	de	toda	a	sua
distração,	 a	 capacidade	 de	 Alice	 para	 identificar	 um	 olhar	 depreciativo	 ou
desatento	é	aguçadíssima.	E,	quando	isso	acontece,	sua	ansiedade	aumenta	ainda
mais.

(Curiosamente,	a	ideia	de	que	pessoas	com	fobia	social	são	hipersensíveis	a
críticas	 foi	 confirmada	 por	 estudos	 neurológicos.	 Quando	 os	 pesquisadores
pedem	 a	 indivíduos	 que	 leiam	 afirmações	 negativas	 sobre	 si	mesmos,	 aqueles
com	 fobia	 social	mostram	 níveis	 significativamente	 elevados	 de	 atividade	 nas
amígdalas	cerebelosas,	o	“computador	emocional”	do	cérebro	[ver	p.	43],	e	no
córtex	 pré-frontal	 medial,	 que	 exerce	 um	 papel	 fundamental	 no	 pensamento
sobre	si	próprio.)

A	 ansiedade	 de	 Alice	 praticamente	 não	 diminui	 no	 fim	 da	 apresentação
porque,	como	 tantas	pessoas	com	fobia	social,	ela	continua	 ruminando	sobre	o
seu	desempenho	(Clark	e	Wells	chamam	isso	de	“post-mortem”).	E	quanto	mais
pensa	na	apresentação,	pior	ela	considera	que	foi	–	e	mais	intenso	é	o	seu	medo
da	próxima.

O	modelo	de	Clark	e	Wells	costuma	ser	reproduzido	nos	manuais	como	uma
espécie	de	diagrama	de	 fluxo.	De	fato,	 também	poderia	ser	 representado	como
uma	 série	 de	 círculos	 viciosos,	 cada	 um	deles	 desencadeando	 e	 aumentando	 a
ansiedade	da	pessoa.	Com	a	terapia,	o	ciclo	da	fobia	social	pode	ser	quebrado.
Se	 não	 tratada,	 a	 pessoa	 pode	 sentir	 como	 se	 estivesse	 aprisionada	 nas



engrenagens	de	uma	máquina	cruel	e	implacável.



CAPÍTULO	7

SÍNDROME	DO	PÂNICO

Em	1837,	apenas	alguns	meses	depois	de	voltar	de	sua	épica	viagem	de	cinco
anos	pelo	mundo	a	bordo	do	Beagle,	Charles	Darwin,	aos	28	anos,	começou	a
experimentar	uma	série	de	sintomas	estranhos	e	angustiantes,	como	palpitações,
falta	de	ar,	tremores,	náusea,	desmaio	e	medo	repentino:

Eu	acordei	à	noite	me	sentindo	um	pouco	mal	e	tive	muito	medo,	embora	minha	razão	risse	de
mim	e	me	dissesse	que	não	era	nada	e	tentasse	se	agarrar	a	objetos	aos	quais	temer.

Os	 ataques	 persistiram	 até	 o	 fim	 da	 vida	 de	 Darwin,	 45	 anos	 depois,	 e	 o
cientista	aventureiro	logo	se	tornou	um	recluso,	sem	disposição	nem	mesmo	para
sair	de	casa	a	não	ser	na	companhia	da	esposa:	“Há	muito	considero	impossível
ir	a	qualquer	parte;	a	novidade	e	o	entusiasmo	acabariam	comigo”.

Os	médicos	de	Darwin	diagnosticaram	uma	série	de	doenças,	entre	as	quais
“dispepsia	com	caráter	agravado”,	“dispepsia	catarral”	e	“gota	suprimida”.	Hoje,
as	 discussões	 em	 publicações	 clínicas	 concluem	 que,	 na	 verdade,	 ele
possivelmente	sofria	de	síndrome	do	pânico.

O	QUE	É	PÂNICO?

Para	a	maioria	de	nós,	a	palavra	“pânico”	descreve	uma	sensação	repentina
de	 ansiedade	 intensa.	 É	 o	 que	 sentimos	 quando	 não	 conseguimos	 encontrar	 o
passaporte	 no	 aeroporto,	 ou	 quando	 suspeitamos	 que	 deletamos	 um	 arquivo
crucial	no	computador.

Por	 mais	 desagradável	 que	 seja,	 esse	 tipo	 de	 experiência	 é	 uma	 versão



marcadamente	“diluída”	do	pânico	real.	Pânico	genuíno	significa	ser	tomado	por
uma	onda	de	medo	visceral	e	aterrador,	acompanhada	de	uma	série	de	sensações
físicas,	entre	elas	respiração	ofegante,	sudorese,	dores	no	peito,	tremor,	vertigem,
entorpecimento,	formigamento	nos	braços	e	nas	pernas,	náusea,	calafrios	e	ondas
de	 calor.	 O	 ritmo	 cardíaco	 pode	 acelerar	 em	 mais	 de	 vinte	 batimentos	 por
minuto.

O	 pânico	 traz	 consigo	 uma	 gama	 de	 pensamentos	 assustadores	 –	 por
exemplo,	 que	 estamos	 prestes	 a	 perder	 o	 controle	 ou	 desmaiar,	 que	 estamos
ficando	loucos,	ou	que	estamos	morrendo.	Os	ataques	surgem	rapidamente,	com
seu	pico	ocorrendo	em	apenas	quatro	ou	cinco	minutos,	e	duram	em	torno	de	dez
a	vinte	minutos.

O	pânico	é	uma	característica	comum	em	todos	os	transtornos	de	ansiedade
e	também	em	outros	problemas	psicológicos	(depressão,	por	exemplo).	De	fato,
um	 estudo	 revelou	 que	 83%	 dos	 pacientes	 com	 um	 transtorno	 psicológico
relataram	ao	menos	um	ataque	de	pânico.	Contudo,	este	ocupa	lugar	central	na
síndrome	 do	 pânico,	 que	 o	 Manual	 diagnóstico	 e	 estatístico	 de	 transtornos
mentais	define	da	seguinte	maneira:

Ataques	 de	 pânico	 recorrentes	 e	 inesperados,	 envolvendo	 quatro	 ou	 mais	 de	 uma	 gama	 de
sensações,	 incluindo	palpitações,	coração	disparado,	sudorese,	 tremor,	 falta	de	ar,	dor	no	peito,
vertigem	e	medo	de	morrer,	perder	o	controle	ou	enlouquecer.

Depois	de	um	ataque,	um	mês	ou	mais	de:

preocupação	com	a	possibilidade	de	outro	ataque	ou	com	o	significado	do	ataque	(por	exemplo,
que	isso	signifique	uma	doença	física	ou	mental	grave);
–	mudança	de	comportamento	por	causa	do	ataque	(por	exemplo,	evitar	situações	associadas	ao
pânico).

Se	voltar	ao	primeiro	item	nessa	lista	de	critérios,	você	observará	a	palavra
“inesperado”.	 Esse	 caráter	 inesperado	 é	 crucial	 na	 síndrome	 do	 pânico.	 Uma
pessoa	com	fobia	de	altura	pode	ter	um	ataque	de	pânico	ao	andar	de	elevador,
mas	 o	 que	 desencadeou	 esse	 pânico	 está	 bem	 claro	 para	 ela.	Na	 síndrome	 do
pânico,	 ao	 menos	 dois	 ataques	 precisam	 surgir	 do	 nada,	 sem	 que	 haja	 um
desencadeador	imediato	óbvio.	Com	o	tempo,	no	entanto,	a	pessoa	muitas	vezes



percebe	que	 existem	 situações	 específicas,	 como,	 por	 exemplo,	 supermercados
ou	viagens	de	ônibus,	em	que	ela	tem	mais	probabilidade	de	entrar	em	pânico.

Muitas	pessoas	com	síndrome	do	pânico	também	sofrem	de	agorafobia.	Isso
faz	sentido	porque,	na	verdade,	a	agorafobia	não	é	um	medo	de	lugares	públicos,
mas	 o	 medo	 de	 sentir	 ataque	 de	 pânico	 numa	 situação	 em	 que	 a	 fuga	 é
impossível	 e	 a	 ajuda,	 indisponível.	 Por	 isso,	 atualmente	 a	 agorafobia	 não	 é
considerada	uma	categoria	distinta	de	doença,	 e	 sim	secundária	à	 síndrome	do
pânico.	Situações	comuns	temidas	por	pessoas	com	agorafobia	incluem	estar	em
uma	multidão	ou	em	um	 transporte	público,	 atravessar	uma	ponte	ou	andar	de
elevador,	ou	simplesmente	estar	sozinhas	–	dentro	ou	fora	de	casa.

QUÃO	COMUM	É	A	SÍNDROME	DO	PÂNICO?

Cerca	 de	 uma	 em	 cada	 cinco	 pessoas	 já	 sofreu	 um	 ataque	 de	 pânico
inesperado,	 geralmente	 em	 épocas	 de	muito	 estresse.	 Porém,	 acredita-se	 que	 a
síndrome	do	pânico	afete	em	torno	de	2%	da	população.	Quando	se	trata	do	risco
ao	longo	da	vida,	o	National	Comorbidity	Survey	Replication	relatou	que	3,7%
dos	 adultos	 americanos	 sofreram	 síndrome	 do	 pânico	 em	 algum	 momento,	 e
mais	1,1%	deles	tiveram	síndrome	do	pânico	com	agorafobia.

A	síndrome	do	pânico	costuma	surgir	na	 idade	adulta,	e	pesquisas	 indicam
que	 a	 idade	 média	 do	 primeiro	 ataque	 é	 22	 anos.	 Entretanto,	 um	 estudo
complementar	 ao	 National	 Comorbidity	 Survey	 Replication,	 realizado	 com
adolescentes	 entre	 treze	 e	 dezoito	 anos,	 2,3%	 dos	 entrevistados	 relataram	 ter
padecido	do	transtorno	em	algum	momento.

A	síndrome	do	pânico	é	outro	transtorno	de	ansiedade	bem	mais	comum	em
mulheres	do	que	em	homens	–	nesse	caso,	em	uma	proporção	de	2:1.

O	QUE	CAUSA	O	PÂNICO?
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Em	1959,	o	psiquiatra	americano	Donald	Klein	administrou	imipramina,	um
antidepressivo	recém-desenvolvido,	a	uma	série	de	pacientes	que	provavelmente
sofriam	 de	 síndrome	 do	 pânico	 (embora	 este	 não	 fosse	 um	 termo	 usado	 na
época).	Klein	não	estava	otimista	quanto	ao	novo	tratamento:

era,	antes,	o	caso	de	não	saber	o	que	mais	fazer	por	eles	e	pensar	que	talvez	esse	novo	princípio
ativo	seguro	com	poderes	tranquilizantes	peculiares	pudesse	funcionar.

Contudo,	 a	 imipramina	 pareceu	 produzir	 algumas	 mudanças	 notáveis	 nos
pacientes	de	Klein:	em	alguns	dias,	seus	ataques	de	pânico	haviam	desaparecido.
Apesar	disso,	o	nível	de	ansiedade	geral	permaneceu	essencialmente	inalterado.
Isso	 levou	 Klein	 a	 fazer	 uma	 distinção	 pioneira	 entre	 pânico	 e	 ansiedade.	 O
pânico,	segundo	ele,	era	um	fenômeno	próprio,	e	não	–	como	então	se	acreditava
–	 apenas	 uma	 característica	 da	 ansiedade.	Ao	 fazer	 isso,	Klein	 abriu	 caminho
para	que	a	síndrome	do	pânico	fosse	identificada.	(Ele	também	descobriu	que	a
agorafobia	 era	 rara	 em	pessoas	que	nunca	haviam	 tido	um	ataque	de	pânico	–
outro	avanço	importante.)

Klein	 continuou	 a	 investigar	 o	 pânico	 e	 descobriu	 que	 podia	 provocá-lo
administrando	substâncias	como	lactato	de	sódio	aos	pacientes,	ou	pedindo	que
eles	 inalassem	 dióxido	 de	 carbono.	 O	 pânico,	 concluiu	 Klein,	 era	 produto	 de
processos	 biológicos	 e	 especificamente	 uma	 reação	 à	 percepção	 de	 falta	 de
oxigênio	 respirável.	 (Os	 níveis	 de	 lactato	 no	 cérebro	 aumentam	 quando	 não
conseguimos	respirar	de	maneira	adequada:	por	exemplo,	se	há	muito	dióxido	de
carbono,	e	muito	pouco	oxigênio,	no	ar.)

Nossa	 hipótese	 é	 a	 de	 que	muitos	 ataques	 de	 pânico	 espontâneos	 ocorrem
quando	 as	 áreas	 do	 cérebro	 responsáveis	 por	 inspecionar	 sinais	 de	 asfixia
identificam	erroneamente	uma	carência	de	ar	respirável,	disparando,	assim,	um
evoluído	sistema	de	alarme	de	asfixia.

O	medo	de	asfixia	está	presente	em	alguns	casos	de	pânico.	Porém,	com	o
passar	 dos	 anos,	 grande	 parte	 das	 evidências	 para	 as	 teorias	 de	 Klein	 foi
questionada.	Ninguém,	 por	 exemplo,	 conseguiu	 identificar	 exatamente	 em	que
lugar	 do	 corpo	 está	 situado	 o	 sistema	 de	 alarme	 de	 asfixia.	 Além	 disso,	 os
cientistas	 observaram	que	 o	 pânico	 pode	 ser	 induzido	 por	 uma	 vasta	 gama	 de



substâncias	 que	 operam	 em	 diferentes	 aspectos	 da	 fisiologia	 humana	 –	 o	 que
implica	que	não	há	um	único	mecanismo	biológico	envolvido.	Da	mesma	forma,
vários	 tipos	 de	 medicamentos	 podem	 impedir	 ataques	 de	 pânico.	 E
aproximadamente	50%	das	pessoas	que	recebem	lactato	de	sódio,	por	exemplo,
não	entram	em	pânico:	esta	não	é	uma	reação	inevitável.

As	 demonstrações	 convincentes	 de	 que	 os	 ataques	 de	 pânico	 têm	 um	 co
mponente	 psicológico	 são	 os	 maiores	 desafios	 à	 explicação	 de	 Klein.	 Por
exemplo,	Ron	Rapee	e	seus	colegas	pediram	a	um	grupo	de	pessoas	que	sofriam
de	 ataques	 de	 pânico	 e	 a	 outro	 com	 fobia	 social	 para	 inalar	 uma	 mistura	 de
dióxido	de	carbono	e	oxigênio.	Metade	dos	participantes	não	foi	informada	sobre
o	 que	 esperar	 da	 inalação;	 a	 outra	 metade	 foi	 alertada	 de	 que	 poderia
experimentar	sensações	associadas	a	um	ataque	de	pânico	(por	exemplo,	aperto
no	peito,	falta	de	ar,	tontura).

O	fato	de	ter	ou	não	ter	recebido	uma	explicação	não	fez	diferença	alguma
para	 os	 participantes	 com	 fobia	 social:	 eles	 reagiram	 ao	 gás	 exatamente	 da
mesma	maneira.	Todavia,	as	coisas	foram	muito	diferentes	para	os	pacientes	que
sofriam	de	ataques	de	pânico.	Aqueles	que	não	haviam	sido	informados	sobre	o
que	esperar	tiveram	muito	mais	propensão	a	entrar	em	pânico	do	que	os	outros.
Estudos	 similares	 mostraram	 que,	 se	 os	 participantes	 tiverem	 uma	 ilusão	 de
controle	 sobre	 o	 experimento	 –	 por	 exemplo,	 se	 forem	 levados	 a	 acreditar
(erroneamente)	 que	 podem	 reduzir	 o	 suprimento	 de	 qualquer	 substância	 que
esteja	sendo	administrada	–	eles	terão	muito	menos	probabilidade	de	entrar	em
pânico.

Experimentos	 como	 esses	 foram	 cruciais	 no	 desenvolvimento	 de	 uma
explicação	psicológica	do	pânico,	a	qual	confere	importância	primordial	não	só
aos	processos	fisiológicos,	mas	também	aos	pensamentos.	Os	estudos	de	David
Clark	tiveram	enorme	influência	nesse	aspecto.	Clark	argumenta	que:

Os	 ataques	 de	 pânico	 são	 resultado	 de	 uma	 interpretação	 catastrófica	 e	 errônea	 de	 certas
sensações	corporais.

Portanto,	o	dióxido	de	carbono	ou	o	 lactato	de	sódio	ou	qualquer	uma	das
várias	 alternativas	 usadas	 em	 estudos	 de	 laboratório	 não	 causam	 o	 pânico,	 ao



menos	não	diretamente.	O	que	causa	o	pânico	é	a	“interpretação	catastrófica	e
errônea”	dos	efeitos	físicos	produzidos	por	essas	substâncias.

Ilustraremos	a	teoria	de	Clark	com	um	estudo	de	caso	fictício:
Martin	teve	seu	primeiro	ataque	de	pânico	dois	anos	atrás.	Primeiro,	ele	teve

a	impressão	de	que	o	ataque	surgiu	do	nada,	mas	depois	percebeu	que	esteve	sob
estresse	 excepcional	 durante	 algumas	 semanas	 porque	 seu	 pai	 esteve	 muito
doente.	Durante	aquele	primeiro	ataque	de	pânico,	Martin	havia	se	convencido
de	 que	 estava	morrendo	 de	 um	 ataque	 cardíaco.	 Embora	 o	médico	 tivesse	 lhe
assegurado	que	seu	coração	estava	perfeitamente	bem	e	saudável,	nas	semanas	e
nos	meses	que	se	seguiram	Martin	continuou	alerta	para	o	que	imaginava	serem
sinais	 de	uma	parada	 cardíaca	 iminente:	 por	 exemplo,	 o	 coração	batendo	mais
depressa	 do	 que	 o	 normal,	 dor	 no	 peito	 ou	 dificuldade	 para	 respirar.	 Quando
detectava	essas	mudanças	físicas,	ele	ficava	tão	ansioso	que	muitas	vezes	tinha
outro	ataque	de	pânico.

Com	o	 tempo,	Martin	 ficou	menos	preocupado	com	a	possibilidade	de	um
ataque	cardíaco;	em	vez	disso,	seu	medo	centrou-se	na	possibilidade	de	ter	outro
ataque	 de	 pânico	 extremamente	 angustiante	 e	 desagradável.	 Em	 particular,	 ele
temia	perder	o	controle	de	si	durante	um	ataque	de	pânico.	E,	assim,	passou	a
monitorar	 suas	 sensações	 físicas	 com	 tanto	 afinco	 quanto	 antes;	 tudo	 o	 que
mudou	foi	sua	visão	do	que	elas	significavam	(um	ataque	de	pânico	em	vez	de
uma	 parada	 cardíaca).	 Ele	 se	 tornou	 relutante	 em	 sair	 de	 casa	 por	 medo	 da
“humilhação”	de	ter	um	ataque	de	pânico	em	público.

Os	ataques	de	pânico	de	Martin,	portanto,	foram	inicialmente	desencadeados
quando	ele	mal-interpretou	sinais	de	estresse	ou	de	ansiedade	como	sintomas	de
colapso	e	talvez	morte	iminente.	Mais	tarde,	Martin	viu	essas	sensações	normais
como	 indícios	de	um	desastroso	ataque	de	pânico	–	uma	 interpretação	errônea
que,	ironicamente,	ajudava	a	provocar	o	próprio	evento	que	ele	temia.	Aliás,	não
são	 apenas	 as	 mudanças	 corporais	 produzidas	 pela	 ansiedade	 que	 podem
desencadear	 um	 ataque	 de	 pânico:	 qualquer	 sensação	 aparentemente	 estranha
pode	fazer	 isso	–	por	exemplo,	ao	cair	no	sono,	ou	 fazer	exercícios	 físicos,	ou
depois	de	tomar	muito	café.

Como	muitas	pessoas	com	síndrome	do	pânico,	Martin	era	hipersensível	 a



alterações	 corporais.	Os	 psicólogos	Anke	Ehlers	 e	 Peter	Breuer	 demonstraram
essa	 tendência	 quando	 pediram	 a	 um	 grupo	 de	 voluntários,	 incluindo	 120
indivíduos	 com	 síndrome	 do	 pânico,	 para	 contar	 em	 silêncio	 seus	 batimentos
cardíacos	sem	tomar	o	pulso.	O	que	eles	descobriram	é	que	os	 indivíduos	com
síndrome	 do	 pânico	 eram	muito	mais	 precisos	 em	 suas	 estimativas	 do	 que	 os
demais	participantes.	Pesquisas	subsequentes	constataram	que	o	mesmo	é	válido
para	crianças	com	problemas	de	pânico.

A	 relutância	 de	Martin	 em	 sair	 de	 casa	 provavelmente	 seria	 diagnosticada
como	agorafobia.	Sua	evitação	é,	na	realidade,	um	comportamento	de	segurança.
Tais	 comportamentos	 aparecem	 na	 maioria	 dos	 casos	 de	 síndrome	 do	 pânico,
assim	 como	 em	 outros	 transtornos	 de	 ansiedade.	 Ao	 ficar	 em	 casa,	 Martin
negava	a	si	mesmo	a	oportunidade	de	aprender	que	poderia	sentir	os	sintomas	de
um	ataque	de	pânico	sem	que	nada	desastroso	acontecesse,	fosse	pressentir	um
ataque	cardíaco	ou	perder	o	controle.

A	 teoria	 da	 interpretação	 catastrófica	 também	 é	 corroborada	 por	 pesquisas
sobre	os	 indicadores	para	 ataques	de	pânico	–	 isto	 é,	 os	 fatores	que	 tornam	as
pessoas	vulneráveis	ao	pânico.	Há	alguns	anos,	os	psicólogos	Norman	Schmidt,
Darin	Lerew	e	Robert	Jackson	tiveram	acesso	a	mais	de	mil	jovens	que	estavam
participando	de	 um	 treinamento	militar	 básico	 de	 cinco	 semanas	 na	Academia
das	Forças	Aéreas	dos	Estados	Unidos.	O	treinamento	é	extremamente	rígido	–
os	 recrutas	 têm	 de	 aguentar	 exercícios	 físicos	 pesados	 com	 poucas	 horas	 de
sono,	 são	 submetidos	 a	observação	 e	 avaliação	 constantes	 e,	 em	muitos	 casos,
estão	longe	da	família	e	dos	amigos	pela	primeira	vez	na	vida.	Por	causa	do	nível
elevado	 de	 estresse,	 talvez	 não	 seja	 de	 surpreender	 que	 alguns	 recrutas
desenvolvam	problemas	de	ansiedade	–	e	de	pânico.

No	 entanto,	 Schmidt	 e	 seus	 colegas	 descobriram	que	 a	 suscetibilidade	 aos
ataques	de	pânico	não	era	aleatória.	Ao	contrário,	podia	ser	prevista	com	base	na
pontuação	 obtida	 pelos	 recrutas	 em	 um	 teste	 psicológico	 específico	 que	 eles
responderam	bem	no	 início	do	 treinamento.	Esse	 teste	media	a	sensibilidade	à
ansiedade,	 que	 é	 o	 grau	 em	que	 uma	 pessoa	 acredita	 que	 as	 sensações	 físicas
percebidas	quando	está	agitada	ou	ansiosa	(batimento	cardíaco	acelerado	ou	falta
de	 ar,	 por	 exemplo)	 são	 nocivas.	 Quanto	 maior	 o	 índice	 de	 sensibilidade	 à



ansiedade	 do	 recruta,	maior	 a	 probabilidade	 de	 que	 ele	 sofresse	 um	 ataque	 de
pânico.

Pesquisas	 como	 essa	 levaram	 alguns	 psicólogos	 a	 ver	 a	 sensibilidade	 à
ansiedade	 como	um	 fator	de	 risco	para	 a	 síndrome	do	pânico.	 Isso	 certamente
condiz	 com	 a	 explicação	 psicológica	 do	 pânico	 que	 acabamos	 de	 explorar:	 a
sensibilidade	 à	 ansiedade	 pode	 ser	 entendida	 como	 uma	 tendência	 ao	 tipo	 de
“interpretação	 catastrófica	 de	 sensações	 corporais”	 que,	 segundo	 se	 acredita,
leva	à	síndrome	do	pânico.

Essa	tendência	pode	ser	estimulada	pelas	atitudes	com	relação	ao	pânico	e	à
doença	 em	 nosso	 convívio	 familiar.	 Pesquisas	 mostram	 que,	 entre	 as	 pessoas
propensas	 a	 ataques	 de	 pânico,	 é	 maior	 a	 probabilidade	 de	 que	 elas	 tenham
testemunhado	a	cena	de	seus	pais	ficando	muito	ansiosos	ou	entrando	em	pânico
e	interpretado	esse	pânico	como	sinal	de	uma	doença	(por	exemplo,	ficando	de
repouso	 ou	 demandando	 atenção	 especial).	 Também	 é	mais	 provável	 que	 elas
tenham	convivido	com	pessoas	que	sofressem	de	uma	doença	 física	crônica,	o
que	pode	tê-las	tornado	especialmente	sensíveis	aos	sintomas	da	doença.

Quando	a	vida	se	torna	muito	estressante,	essa	vulnerabilidade	pode	levar	a
ataques	de	pânico	e	 talvez	até	mesmo	à	síndrome	do	pânico.	Por	outro	 lado,	é
possível	que	a	sensibilidade	à	ansiedade	meça	não	tanto	uma	vulnerabilidade	a
ataques	de	pânico	no	futuro,	e	sim	os	sintomas	de	um	certo	grau	de	pânico	no
presente.

Outros	fatores	de	risco	foram	identificados.	Sofrer	abuso	físico	ou	sexual	na
infância,	por	 exemplo,	 leva	 a	um	 risco	 significativamente	maior	de	 ataques	de
pânico	na	vida	adulta.	Fatores	genéticos	também	exercem	um	papel	importante,
com	a	hereditariedade	estimada	em	torno	de	40%.	De	fato,	tem-se	afirmado	que
a	síndrome	do	pânico	 talvez	seja	o	mais	hereditário	de	 todos	os	 transtornos	de
ansiedade.	 Como	 os	 outros	 transtornos,	 porém,	 estamos	 longe	 de	 saber
exatamente	quais	genes	ajudam	a	causar	a	síndrome	do	pânico.

Embora	esteja	vivo	o	debate	entre	os	proponentes	das	perspectivas	biológica
e	psicológica	sobre	o	pânico,	as	evidências	favorecem	esta	última.	Talvez	a	mais
significativa	de	todas	seja	o	sucesso	notável	de	tratamentos	psicológicos	para	a
síndrome	 do	 pânico,	 em	 especial	 a	 terapia	 cognitivo-comportamental.	 Esses



tratamentos	propõem	mudar	o	modo	como	as	pessoas	concebem	suas	sensações
físicas,	 seus	 pânicos	 e	 sua	 capacidade	 para	 lidar	 com	 eles.	 Se	 o	 pânico	 fosse
primordialmente	 um	 reflexo	 biológico,	 é	 de	 supor	 que	 alterar	 padrões	 de
pensamento	faria	menos	diferença	terapêutica.



CAPÍTULO	8

TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE	GENERALIZADA

Quando	olho	para	trás	e	penso	em	todas	aquelas	preocupações,	lembro-me	da	história	do	velho
que,	em	seu	leito	de	morte,	disse	que	teve	muitos	problemas	na	vida,	a	maior	parte	dos	quais
nunca	aconteceu.

Winston	Churchill

Na	Guatemala,	os	pais	costumam	empregar	uma	técnica	para	ajudar	os	filhos	a
superarem	 suas	 preocupações.	 Eles	 dão	 à	 criança	 um	 saquinho	 contendo	 seis
bonequinhas	feitas	de	madeira	e	 tecido.	Todas	as	noites,	a	criança	conta	a	uma
das	bonecas	uma	preocupação	em	particular	e	então	coloca	a	boneca	debaixo	do
travesseiro.	A	 função	 da	 boneca	 é	 assumir	 –	 e	 levar	 embora	 –	 a	 preocupação,
permitindo,	assim,	que	a	criança	durma	tranquilamente.	Durante	a	noite,	os	pais
podem	 retirar	 a	 boneca.	 Quando	 a	 criança	 desperta	 na	 manhã	 seguinte,	 sua
preocupação	desapareceu	junto	com	a	boneca.

As	 muñecas	 quitapenas	 –	 literalmente,	 “bonecas	 que	 eliminam
preocupações”	–	geralmente	são	dadas	às	crianças	por	seus	pais,	mas	os	adultos
também	 as	 usam.	E	 há	 uma	 razão	 pela	 qual	 elas	 continuam	 existindo	 desde	 a
época	 dos	 maias:	 ao	 que	 parece,	 realmente	 funcionam.	 Isso	 ocorre	 porque,
muitas	 vezes,	 expressar	 suas	 preocupações	 é	 suficiente	 para	 neutralizá-las.	 Se
você	ou	seu	filho	estão	se	debatendo	com	preocupações	à	hora	de	dormir,	talvez
queiram	fazer	suas	próprias	muñecas	quitapenas.

O	QUE	É	TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE	GENERALIZADA?

O	termo	“transtorno	de	ansiedade	generalizada”	talvez	seja	novo	para	você,



mas	o	conceito	de	preocupação	certamente	lhe	é	familiar.	Esta	é	uma	definição
de	preocupação:

uma	 cadeia	 de	 pensamentos	 e	 imagens,	 carregada	de	 afeto	 negativo	 [isto	 é,	 emocionalmente
desagradável]	e	relativamente	incontrolável;	representa	uma	tentativa	de	obter	a	solução	mental
de	problemas	sobre	uma	questão	cujo	resultado	é	incerto,	mas	contém	a	possibilidade	de	um	ou
mais	resultados	negativos.

Apesar	 do	 jargão,	 você	 provavelmente	 reconhecerá	 nessa	 descrição	 sua
própria	 experiência	de	preocupação.	Quando	nos	preocupamos,	 ficamos	aflitos
com	determinado	aspecto	de	nossa	vida,	tentando	prever	o	que	pode	sair	errado
e,	 se	 isso	 acontecer,	 quais	 serão	 as	 consequências.	 (É	 por	 isso	 que	 alguns
psicólogos	chamam	a	preocupação	de	pensamento	“e	se...?”)	Embora	possamos
imaginar	 que	 a	 preocupação	 ajude	 a	 resolver	 nossos	 problemas,	 esta	 quase
sempre	 é	 uma	 ilusão.	 A	 preocupação	 raramente	 é	 construtiva.	 Em	 vez	 de
melhorar	nosso	estado	de	ânimo,	tende	a	nos	fazer	sentir	piores.	E,	uma	vez	que
começamos	a	nos	preocupar,	talvez	seja	difícil	parar.

Certa	 dose	 de	 preocupação	 é	 normal	 –	 como	 afirmou	 o	médico	 e	 escritor
Lewis	Thomas:	“Somos,	entre	todas	as	criaturas	terrestres,	o	único	animal	que	se
preocupa.	Passamos	a	vida	nos	preocupando”.	Contudo,	para	algumas	pessoas,	a
preocupação	 pode	 sair	 do	 controle.	 Praticamente	 todos	 os	 transtornos	 de
ansiedade	que	abordamos	neste	livro	envolvem	muita	preocupação	–	assim	como
muitos	 outros	 tipos	 de	 problemas	 psicológicos,	 em	 particular	 a	 depressão.
(Tecnicamente,	a	preocupação	diz	respeito	a	problemas	no	futuro,	ao	passo	que	a
ruminação	característica	da	depressão	centra-se	em	acontecimentos	passados.	No
entanto,	 ambos	 são	 estilos	 de	 pensamento	 repetitivos	 e	 provavelmente	 são
causados	pelos	mesmos	processos.)

Além	disso,	 a	preocupação	é	 a	 característica	 fundamental	do	 transtorno	de
ansiedade	 generalizada	 (TAG),	 que	 o	 Manual	 diagnóstico	 e	 estatístico	 da
Associação	Americana	de	Psiquiatria	define	como	sendo	marcado	por:

preocupação	excessiva,	irrealista	e	incontrolável;
preocupação	que	dura	há	pelo	menos	seis	meses;
pelo	 menos	 três	 dos	 seguintes	 aspectos:	 inquietação,	 sensação	 de	 estar	 no	 limite,	 fadiga,
dificuldade	de	se	concentrar,	irritabilidade,	tensão	muscular,	problemas	para	dormir;



grande	sofrimento	e/ou	comprometimento	da	vida	cotidiana	da	pessoa	afetada.

Como	você	pode	perceber	com	base	nessa	lista	de	sintomas,	o	TAG	pode	ser
uma	doença	extremamente	debilitante,	com	efeitos	profundos	sobre	a	carreira,	os
relacionamentos	e	o	bem-estar	geral	de	uma	pessoa.	Conforme	escreveu	Stanley
Rachman,	um	importante	psicólogo	dedicado	ao	estudo	da	ansiedade:

As	 pessoas	 afetadas	 fazem	 de	 tudo	 para	 evitar	 riscos,	 verificam	 as	 coisas	 repetidas	 vezes,
adotam	e	recomendam	comportamentos	cautelosos,	controlam	a	dieta	com	cuidado,	praticam	os
hábitos	 mais	 higiênicos	 e,	 geralmente,	 adotam	 comportamentos	 superprotetores.	 Apesar	 de
todas	essas	tentativas,	elas	raras	vezes	alcançam	uma	sensação	de	segurança	ou	de	satisfação.

QUÃO	COMUM	É	O	TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE	GENERALIZADA?

Quase	todos	nos	preocupamos	de	tempos	em	tempos.	Porém,	alguns	de	nós
nos	preocupamos	com	mais	 frequência	 e	mais	 intensidade.	Um	estudo	 revelou
que:

cerca	 de	 38%	 das	 pessoas	 entrevistadas	 preocupam-se	 pelo	 menos	 uma	 vez	 por	 dia;	 19,4%
preocupam-se	uma	vez	a	cada	dois	ou	três	dias	e	15%	preocupam-se	cerca	de	uma	vez	por	mês;
para	9%	das	pessoas,	seus	períodos	de	preocupação	duram	duas	horas	ou	mais;	11%	preocupam-
se	por	períodos	de	uma	a	duas	horas;	18%	preocupam-se	de	dez	a	sessenta	minutos;	38%,	de	um
a	dez	minutos;	e	felizardos	24%	afirmaram	que	se	preocupam	por	menos	de	um	minuto	seguido;
cerca	de	3%	das	pessoas	sofrem	de	 transtorno	de	ansiedade	generalizada,	e	as	mulheres	 têm	o
dobro	da	probabilidade	de	ser	afetadas	do	que	os	homens.	Pesquisas	indicam	que	em	torno	de	2%
dos	 jovens	 podem	 ter	 sofrido	 TAG	 por	 volta	 dos	 dezoito	 anos,	 sendo	 0,3%	 deles	 afetados
gravemente.

O	QUE	CAUSA	O	TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE	GENERALIZADA?

O	 transtorno	de	ansiedade	generalizada	é	um	conceito	 relativamente	novo,
tendo	surgido	pela	primeira	vez	no	Manual	diagnóstico	e	estatístico	em	1980	e
só	se	tornado	uma	categoria	diagnóstica	específica	nos	anos	1990.	Isso	explica,
em	 parte,	 porque	 as	 pesquisas	 sobre	 preocupação	 são	 relativamente	 recentes,



sem	que	haja	uma	única	explicação	dominante.
Nesse	 sentido,	 várias	 teorias	 sobre	 a	 preocupação	 foram	 influentes,	 e

começamos	esta	seção	sobre	as	causas	do	TAG	discutindo	as	quatro	principais
delas.

TEORIAS	SOBRE	A	PREOCUPAÇÃO

O	modelo	metacognitivo

A	 palavra	 “metacognitivo”	 refere-se	 às	 crenças	 que	 temos	 a	 respeito	 dos
nossos	pensamentos.	E	a	teoria	desenvolvida	por	Adrian	Wells	situa	as	crenças
metacognitivas	acerca	da	preocupação	bem	no	cerne	do	transtorno	de	ansiedade
generalizada.

Wells	 salienta	 dois	 tipos	 de	 crença	metacognitiva:	 a	 positiva	 e	 a	 negativa.
Como	 muitas	 pessoas,	 quer	 tenham	 um	 problema	 de	 ansiedade	 ou	 não,	 os
indivíduos	 com	TAG	 tendem	a	ver	 a	 preocupação	 como	benéfica.	Eles	podem
acreditar,	 por	 exemplo,	 que	 a	 preocupação	 os	 ajuda	 a	 prever	 e	 resolver
problemas;	que	fornece	a	motivação	necessária	para	lidar	com	esses	problemas;
ou	 que	 os	 prepara	 para	 o	 pior,	 caso	 não	 seja	 possível	 encontrar	 uma	 solução.
Apesar	de	perceber	que	é	pura	superstição,	eles	podem	inclusive	sentir	que,	ao	se
preocupar	com	um	acontecimento,	podem	evitar	que	este	ocorra.

Sem	 dúvida,	 alguém	 que	 concebe	 a	 preocupação	 em	 termos	 tão	 positivos
possivelmente	se	preocupa	um	bocado.	Mas	as	pessoas	com	TAG,	ao	contrário
de	outros	indivíduos	ansiosos,	também	têm	uma	série	de	visões	negativas	sobre	a
preocupação:	principalmente,	que	esta	é	incontrolável	–	uma	vez	que	começa,	é
quase	impossível	parar;	que	é	perigosa	–,	como	um	sinal	de	insanidade	iminente,
por	exemplo.

É	 essa	 combinação	 dolorosa	 de	 visões	 positivas	 e	 negativas	 sobre	 a
preocupação	 que	 distingue	 o	 TAG	 –	 e	 torna	 a	 vida	 tão	 infernal	 para	 os	 que
padecem	dele.	Essas	pessoas	preocupam-se	porque	sentem	que	é	a	coisa	certa	a
fazer,	mas	a	preocupação	é	uma	fonte	de	grande	sofrimento.	De	fato,	como	essa



teoria	 ajudou	 a	 revelar,	 as	 pessoas	 com	TAG	preocupam-se	 até	mesmo	 com	 a
preocupação.

A	teoria	da	evitação	cognitiva

De	maneira	 bem	 diferente,	 Tom	Borkovec,	 da	Universidade	 do	 Estado	 da
Pensilvânia,	afirma	que	a	preocupação	é	sobretudo	uma	estratégia	de	evitação.	O
que	 estamos	 evitando	 é	 o	 presente	 e	 fazemos	 isso	 quando	 nos	 preocupamos
focando	no	futuro.	Borkovec	propõe	que	essa	evitação	assume	três	formas.

Primeiro,	nós	nos	preocupamos	porque	acreditamos	que	 isso	nos	ajudará	a
evitar	que	um	desastre	ocorra	conosco	e,	se	ocorrer,	a	lidar	com	ele.

Segundo,	 a	 preocupação	 com	 ameaças	 improváveis	 ou	 relativamente
superficiais	 nos	 distrai	 de	 problemas	 muito	 mais	 perturbadores.	 Borkovec
observa,	por	exemplo,	que	pessoas	com	TAG	relatam	mais	traumas	em	sua	vida
e	relacionamentos	piores.

Terceiro,	a	preocupação	suprime	os	sentimentos,	o	que	nos	permitiria	evitar
o	 impacto	 emocional	 de	um	acontecimento	 temido.	A	preocupação,	 argumenta
Borkovec,	 é	 essencialmente	 um	 processo	 cognitivo	 verbal-linguístico.	 E	 esse
processo	 não	 é	 um	 bom	meio	 para	 as	 emoções.	 Para	 realmente	 sentir	 alguma
coisa,	 nós	 precisamos	 visualizá-la,	 mas	 a	 preocupação	 nos	 distrai	 de	 tais
imagens.	 Borkovec	 cita	 as	 pesquisas	 indicando	 que	 a	 preocupação	 reduz	 a
agitação	 corporal	 (como,	 por	 exemplo,	 o	 batimento	 cardíaco)	 em	 resposta	 a
imagens	ameaçadoras.	Ele	conclui:

Em	suma,	as	pessoas	preocupadas	podem	fugir	de	imagens	apavorantes	centrando-se	no	canal
verbal	enquanto	pensam	no	futuro	em	termos	mais	abstratos	–	por	exemplo,	“algo	terrível	vai
acontecer”	–,	com	poucos	detalhes	concretos.

Intolerância	à	incerteza

Para	Naomi	Koerner	e	Michel	Dugas,	o	transtorno	de	ansiedade	generalizada
tem	origem	na	intolerância	à	incerteza:



Os	 indivíduos	 que	 são	 intolerantes	 à	 incerteza	 acreditam	 que	 a	 incerteza	 é	 estressante	 e
perturbadora,	que	não	 ter	certeza	quanto	ao	 futuro	é	 injusto,	que	acontecimentos	 inesperados
são	 negativos	 e	 devem	 ser	 evitados	 e	 que	 a	 incerteza	 interfere	 em	 sua	 capacidade	 de
desempenhar	suas	funções.

A	preocupação,	 quase	 por	 definição,	 é	 uma	 tentativa	 de	 prever	 e	 controlar
acontecimentos	futuros	incertos.	Parece	lógico,	então,	que	as	pessoas	com	forte
intolerância	à	incerteza	tenderão	a	se	preocupar	sempre.

Koerner	 e	 Dugas	 especulam	 que	 a	 progressão	 da	 intolerância	 à	 incerteza
para	 a	 preocupação	 pode	 ser	 influenciada	 por	 três	 fatores.	 O	 primeiro	 são	 as
crenças	 positivas	 sobre	 a	 preocupação	 que	 abordamos	 quando	 discutimos	 o
modelo	 metacognitivo.	 O	 segundo	 são	 as	 formas	 de	 evitação	 cognitiva
identificadas	por	Borkovec.	O	terceiro	é	a	crença,	sustentada	por	muitas	pessoas
com	TAG,	de	que	elas	não	são	boas	para	resolver	problemas:	“uma	vez	que	certo
grau	 de	 incerteza	 é	 inerente	 à	 maioria	 dos	 problemas,	 é	 fácil	 ver	 como	 os
indivíduos	 com	 TAG	 poderiam	 ficar	 frustrados	 e	 angustiados	 até	 mesmo	 ao
resolver	problemas	menores”	–	o	que	só	aumenta	sua	ansiedade	e	alimenta	sua
preocupação.

A	teoria	do	humor	como	informação

A	teoria	do	humor	como	informação	foi	formulada	pelo	psicólogo	britânico
Graham	 Davey,	 embora	 seja	 muito	 bem	 demonstrada	 por	 um	 experimento
realizado	por	outros	pesquisadores	alguns	anos	antes.	Metade	dos	participantes
no	 experimento	 foi	 induzida	 a	 ficar	 de	mau	 humor,	 e	 a	 outra	metade,	 de	 bom
humor.	Então,	eles	foram	solicitados	a	fazer	uma	lista	de	nomes	de	pássaros.	Em
cada	um	dos	grupos,	metade	dos	participantes	foram	orientados	a	parar	quando
quisessem	 (ou	 seja,	 a	 regra	 era	 “pare	 quando	 quiser”);	 a	 outra	 metade,	 a
continuar	até	que	não	conseguissem	pensar	em	mais	nenhum	nome	 (ou	 seja,	 a
regra	era	“o	máximo	que	conseguir”).

A	resposta	dos	participantes	a	essas	regras	dependia	de	seu	estado	de	ânimo.
Para	 o	 grupo	 com	 a	 regra	 “pare	 quando	 quiser”,	 os	 que	 se	 sentiam	 otimistas
persistiram	por	mais	 tempo	do	que	os	que	estavam	de	mau	humor.	Contudo,	a



situação	 se	 inverteu	 no	 grupo	 com	a	 regra	 “o	máximo	que	 conseguir”:	 os	 que
estavam	de	mau	humor	tenderam	a	persistir	por	mais	tempo	com	a	tarefa.

Davey	 argumenta	 que	 esse	 experimento	 sintetiza	 duas	 características
essenciais	da	preocupação	intensa.	A	primeira	é	o	fato	de	que	a	sensação	de	ter
concluído	uma	tarefa	de	maneira	satisfatória	ou	não	muitas	vezes	se	baseia	em
nosso	 estado	 de	 ânimo,	 e	 não	 em	 alguma	 medida	 objetiva.	 Isso	 é	 válido
sobretudo	 para	 tarefas	 que	 não	 têm	um	ponto	 final	 óbvio,	 como	 preocupar-se,
por	exemplo.	Um	humor	negativo	indica	que	a	tarefa	não	foi	concluída.	Então,
alguém	que	 se	 sente	 ansioso	ou	 infeliz	–	 como	em	geral	 se	 sentem	as	pessoas
que	sofrem	de	TAG	–	tende	a	pensar	que	ainda	não	se	preocupou	o	suficiente.

O	segundo	ponto	é	que	as	pessoas	que	estão	sempre	preocupadas	tendem	a
usar	a	 regra	“o	máximo	que	conseguir”.	 Isso	pode	acontecer,	em	parte,	porque
parece	 haver	 uma	 tendência	 natural	 a	 optar	 por	 tal	 regra	 quando	 estamos	 nos
sentindo	 para	 baixo	 e,	 em	 parte,	 porque	 as	 pessoas	 preocupadas	 costumam
sustentar	crenças	um	tanto	rígidas:	por	exemplo,	que	a	preocupação	é	essencial
para	evitar	um	desastre;	que	só	a	perfeição	serve;	que	a	incerteza	é	indesejável.
No	entanto,	a	regra	“o	máximo	que	conseguir”	pode	ser	difícil	de	seguir.	E	com
atividades	sem	um	fim	definido,	como	é	o	caso	da	preocupação,	raras	vezes	há
uma	conclusão	óbvia	em	vista.

PERSPECTIVAS	BIOLÓGICAS	SOBRE	O	TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE
GENERALIZADA

O	que	sabemos	sobre	o	que	acontece	no	cérebro	quando	nos	preocupamos?
Pesquisas	 neurológicas	 sobre	 a	 preocupação	 estão	 apenas	 começando,	 mas	 já
ajudaram	a	compreender	algumas	questões.

Em	um	estudo,	os	cientistas	pediram	a	indivíduos	com	TAG	e	a	indivíduos
não	 ansiosos	 que	 passassem	 um	 tempo	 pensando	 sobre	 uma	 série	 de	 rostos	 e
frases,	alguns	dos	quais	não	tinham	ressonância	emocional,	ao	passo	que	outros
foram	 concebidos	 para	 induzir	 à	 preocupação.	 Durante	 a	 tarefa,	 a	 atividade
cerebral	dos	participantes	foi	gravada	em	um	scanner	de	imagens	de	ressonância



magnética	funcional	(IRMf).
Em	 ambos	 os	 grupos,	 as	mesmas	 áreas	 do	 cérebro	 foram	 ativadas	 quando

eles	se	preocupavam.	Essas	áreas	eram	o	córtex	pré-frontal	medial,	que	exerce
um	papel	 importante	 em	 nossos	 pensamentos	 sobre	 o	 nosso	 eu,	 e	 o	 córtex	 do
cíngulo	 anterior,	 que	 –	 entre	 outras	 tarefas	 –	 está	 envolvido	 na	 resolução	 de
problemas	e	no	processamento	de	emoções.	Porém,	houve	uma	diferença	entre
os	 dois	 grupos.	 Nos	 indivíduos	 com	 TAG,	 as	 áreas	 do	 cérebro	 associadas	 à
preocupação	permaneceram	ativas	mesmo	quando	eles	foram	orientados	a	parar
de	pensar	em	um	rosto	ou	uma	frase	e	relaxar.	Sabemos	que,	para	essas	pessoas,
é	 extremamente	 difícil	 parar	 de	 se	 preocupar;	 esse	 experimento	 fornece	 uma
confirmação	neurológica.

Quando	se	trata	de	influências	genéticas,	há	indícios	de	que	estas	são	menos
significativas	para	o	TAG	do	que	para	muitos	outros	transtornos	de	ansiedade.	O
transtorno	 parece	 ser	 de	 família,	 ao	 menos	 em	 certo	 grau,	 mas,	 ao	 que	 tudo
indica,	isso	se	deve	principalmente	a	fatores	do	meio.	Dois	estudos	com	gêmeos
não	 constataram	 influência	 genética,	 e	 outros	 três	 estimaram	 a	 hereditariedade
em	torno	de	20%.	Além	disso,	o	índice	de	vulnerabilidade	genética	para	o	TAG	é
muito	 próximo	 do	 índice	 para	 depressão,	 levando	 alguns	 pesquisadores	 a
afirmarem	 que,	 “em	 uma	 perspectiva	 genética,	 a	 depressão	 e	 o	 transtorno	 de
ansiedade	generalizada	parecem	ser	o	mesmo	transtorno”.

PERSPECTIVAS	SOCIAIS	SOBRE	O	TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE
GENERALIZADA

O	 TAG	 e	 a	 depressão	 podem	 parecer	 quase	 idênticos	 no	 que	 se	 refere	 à
influência	 genética;	 porém,	 se	 observarmos	 os	 fatores	 de	 risco	 para	 cada
transtorno	a	longo	prazo,	surgem	diferenças	maiores.

Pesquisadores	 que	 acompanharam	mil	 neozelandeses	 da	 primeira	 infância
aos	 32	 anos	 de	 idade	 descobriram	 que,	 embora	 a	 depressão	 clínica	 e	 o	 TAG
tenham	 alguns	 fatores	 de	 risco	 em	 comum,	 as	 diferenças	 são	 bem	 mais
significativas.	A	depressão	está	vinculada	a	um	histórico	familiar	da	doença	e	a



problemas	na	adolescência.	O	TAG,	por	outro	lado,	está	fortemente	associado	a
experiências	 na	 infância,	 especificamente	 origem	 socioeconômica	 humilde;
criação	 marcada	 por	 abusos,	 hostilidade	 ou	 ansiedade;	 temperamento	 inibido;
tendência	 a	 se	 preocupar,	 ou	 a	 estar	 triste	 ou	 com	 medo;	 problemas
comportamentais	como	bullying,	brigas,	roubo,	ataques	de	raiva	e	mentiras.

De	 maneira	 similar,	 quando	 os	 psicólogos	 entrevistaram	 um	 grupo	 de
crianças	 de	 escola	 primária	 na	 Alemanha,	 descobriram	 que	 aquelas	 que
consideravam	 seus	 pais	 ansiosos	 ou	 hostis	 relatavam	 níveis	 mais	 elevados	 de
preocupação.	 O	 mesmo	 é	 válido	 para	 aquelas	 que	 julgavam	 ter	 um	 apego	 de
estilo	“inseguro”	–	indicando	um	problema	fundamental	em	seu	relacionamento
com	os	pais	(para	ler	mais	sobre	os	estilos	de	apego,	ver	p.	57).	Sem	dúvida,	os
pesquisadores	basearam-se	nos	relatos	das	próprias	crianças.	E	não	é	impossível
que	 as	 crianças	 que	 relataram	 dificuldades	 em	 sua	 criação	 o	 fizeram	 porque
tinham	propensão	a	se	preocupar.	Entretanto,	a	pesquisa	reforça	a	relação	entre
preocupação	e	experiências	da	infância	proposta	pelo	estudo	realizado	na	Nova
Zelândia.



CAPÍTULO	9

TRANSTORNO	OBSESSIVO-COMPULSIVO

Você	 já	 saiu	de	casa	e	voltou	correndo,	 talvez	várias	vezes,	para	verificar	 se
havia	trancado	a	porta	da	frente	ou	desligado	o	fogão?	Já	se	viu	desfazendo	as
malas	 mais	 uma	 vez	 a	 caminho	 do	 aeroporto	 só	 para	 ter	 certeza	 de	 que	 não
esqueceu	o	passaporte?	E,	às	vezes,	sente	necessidade	de	lavar	as	mãos	repetidas
vezes	depois	de	ir	ao	banheiro	ou	tocar	em	algo	sujo?

E	quanto	a	pensamentos	estranhos	que	pipocam	em	sua	cabeça?	Você	já	se
viu	pensando,	por	exemplo,	que	está	prestes	a	bater	em	alguém?	Ou	gritar	e	dizer
palavrões	nas	situações	mais	inapropriadas	–	em	um	funeral,	talvez,	ou	em	uma
biblioteca?

Se	você	respondeu	sim	a	alguma	dessas	perguntas,	não	se	preocupe.	Quase
todos	sentimos	impulsos	como	esses	de	vez	em	quando.	E,	às	vezes,	eles	podem
parecer	 um	 tanto	 inusitados.	 Esta	 é	 uma	 seleção	 feita	 espontaneamente	 por
membros	do	público	em	geral:

Sentir	impulso	de	empurrar	alguém	diante	de	um	trem.
Desejar	que	alguém	morra.
Pensar	em	jogar	um	bebê	escada	abaixo.
Imaginar-me	em	um	acidente	de	carro,	preso	debaixo	d’água.
Ter	receio	de	contrair	uma	doença	por	tocar	o	assento	do	vaso	sanitário.
Pensar	que	suas	mãos	estão	sempre	sujas.
Ter	o	impulso	de	dizer	alguma	coisa	que	magoe.
Pensar	em	exclamar	alguma	coisa	dentro	da	igreja.
Pensar	em	atos	sexuais	“não	naturais”.
Imaginar	eletrodomésticos	pegando	fogo	enquanto	não	está	em	casa.
Imaginar	sua	casa	sendo	invadida.
Pensar	que	não	 foi	puxado	o	 freio	de	mão	como	deveria	e	que	o	carro	provocará	um	acidente
durante	a	sua	ausência.



O	QUE	É	TRANSTORNO	OBSESSIVO-COMPULSIVO?

Para	 um	 pequeno	 grupo	 de	 pessoas,	 esses	 pensamentos	 e	 desejos	 normais
podem	sair	do	controle,	dominando	sua	vida	e	transformando-se	em	um	conjunto
de	 preocupações	 e	 rituais	 extremamente	 intensos	 e	 angustiantes,	 chamado	 de
transtorno	obsessivo-compulsivo	(TOC).

A	palavra	“obsessão”	é	muitas	vezes	usada	para	denotar	um	interesse	ávido
por	alguma	coisa,	mas	aqui	tem	um	significado	específico	e	um	pouco	diferente.
No	 TOC,	 as	 obsessões	 são	 pensamentos,	 imagens	 e	 impulsos	 perturbadores	 e
indesejados	 que	 ocorrem	 constantemente,	 às	 vezes	 noite	 e	 dia.	 São	 tão
perturbadores	que	as	pessoas	com	TOC	usam	uma	série	de	rituais	elaborados	e
dispendiosos	para	 tentar	 fazer	com	que	desapareçam,	ou	para	evitar	o	mal	que
parecem	 prenunciar.	 Esses	 rituais	 são	 chamados	 de	 compulsões	 e	 podem	 ser
ações	 (verificar	 se	 sua	 casa	 está	 absolutamente	 limpa,	 por	 exemplo)	 ou
pensamentos	 (por	 exemplo,	 repetir	 determinada	 expressão	 “neutralizadora”	 em
sua	mente).

(Aliás,	 o	 nome	 “transtorno	 obsessivo-compulsivo”	 é	 o	 resultado	 de	 um
acordo.	 Quando	 o	 termo	 psiquiátrico	 alemão	 Zwangvorstellung,	 literalmente
“pensamentos	 irresistíveis”,	 foi	 traduzido	 para	 o	 inglês,	 os	 britânicos	 optaram
por	“obsessão”	e	os	americanos,	por	“compulsão”.)

Uma	pessoa	provavelmente	será	diagnosticada	com	TOC	se:

tem	pensamentos,	impulsos	ou	imagens	inapropriados,	indesejados	e	recorrentes;
seus	 pensamentos,	 impulsos	 ou	 imagens	 são	 desesperadores,	 e	 não	 meras	 preocupações
exageradas	com	problemas	da	vida	real;
tenta	ignorar	ou	reprimir	os	pensamentos;
reconhece	que	os	pensamentos	são	produto	de	sua	própria	mente;
tem	 pensamentos	 ou	 ações	 repetitivos	 e	 ritualistas	 (isto	 é,	 compulsões)	 em	 resposta	 a	 suas
obsessões;
suas	 compulsões	 visam	 a	 reduzir	 o	 sofrimento	 causado	 pelas	 obsessões,	 ou	 a	 evitar	 algum
acontecimento	temido,	mas	são	excessivas	e	irrealistas;
reconhece	que	as	obsessões	ou	compulsões	são	irracionais	(esse	reconhecimento	tende	a	ir	e	vir,
dependendo	de	como	a	pessoa	está	se	sentindo);
suas	 obsessões	 ou	 compulsões	 causam	 sofrimento	 significativo,	 tomam	mais	 de	 uma	 hora	 por
dia,	ou	têm	um	impacto	importante	em	sua	vida	cotidiana.



Em	sua	 forma	mais	grave,	o	TOC	pode	 ter	um	efeito	devastador,	 tomando
tanto	 tempo	 da	 pessoa	 que	 ela	 é	 incapaz	 de	 levar	 uma	 vida	 normal.	 Não	 é
incomum	que	 alguém	com	medo	de	 contaminação,	 por	 exemplo,	 passe	muitas
horas	se	lavando	e	tomando	banho	todos	os	dias.	Para	que	você	tenha	uma	ideia
de	como	o	TOC	pode	chegar	a	ser	grave,	este	é	o	 transtorno	de	ansiedade	que
tem	mais	probabilidade	de	resultar	em	hospitalização.

Às	vezes,	existe	uma	conexão	lógica	entre	uma	compulsão	e	uma	obsessão
(por	 exemplo,	 lavar-se	 constantemente	 em	decorrência	 do	medo	de	pegar	 uma
doença).	Outras	vezes,	não	há	uma	associação	ou	razão	óbvia	(por	exemplo,	uma
pessoa	pode	realizar	rituais	de	contagem	para	evitar	que	seus	entes	queridos	se
machuquem).	A	maioria	 das	 pessoas	 com	 obsessões	 também	 tem	 compulsões,
mas	estas	podem	ocorrer	de	maneira	independente.

O	 TOC	 é	 uma	 categoria	 um	 tanto	 heterogênea,	 abarcando	 uma	 grande
variedade	de	ansiedades	e	sintomas.	Em	um	esforço	de	explicar	essa	diversidade,
os	cientistas	identificaram	cinco	“dimensões”:

Apesar	 desse	 esforço	 de	 impor	 ordem,	 o	 debate	 sobre	 o	 que	 deve	 ser
classificado	 como	 TOC	 continua.	 Alguns	 especialistas,	 por	 exemplo,
argumentam	 que	 a	 obsessão	 por	 acumular	 é	 uma	 forma	 distinta	 de	 doença.
Outros	defendem	que	certas	obsessões	religiosas	devem	ser	consideradas	não	um
tipo	de	TOC,	e	sim	um	“transtorno	de	escrupulosidade”.

QUÃO	COMUM	É	O	TRANSTORNO	OBSESSIVO-COMPULSIVO?

Como	vimos,	os	pensamentos	intrusivos	são	normais	e	ocorrem	em	cerca	de
80%	das	pessoas	de	 tempos	em	tempos.	Estima-se	que,	em	média,	uma	pessoa
tem	 4	 mil	 pensamentos	 por	 dia,	 a	 maioria	 dos	 quais	 dura	 cerca	 de	 cinco
segundos.	 Aproximadamente	 13%	 desses	 pensamentos	 (isto	 é,	 em	 torno	 de
quinhentos)	aparecem	em	nossa	mente	de	maneira	espontânea.

Por	 volta	 de	 2-3%	das	 pessoas	 desenvolvem	TOC	 em	 algum	momento	 da



vida.	O	recente	National	Comorbidity	Survey	Replication	(NCSR)	estimou	que
1,2%	 dos	 americanos	 entrevistados	 padeceram	 de	 TOC	 nos	 doze	 meses
anteriores,	enquanto	2,3%	sofreram	do	 transtorno	em	algum	momento	da	vida.
As	 formas	 mais	 comuns	 da	 doença	 eram	 verificar,	 acumular	 e	 ordenar.	 Em
média,	as	obsessões	tomavam	5,9	horas	por	dia,	e	as	compulsões	tomavam	4,6
horas.	 Considerando	 a	 quantidade	 de	 tempo	 consumido	 pelo	 TOC,	 não	 é	 de
surpreender	que	quase	dois	 terços	dos	que	haviam	padecido	da	doença	no	ano
anterior	relataram	que	esta	interferia	seriamente	em	sua	vida	cotidiana.

Como	 vimos,	 muitos	 transtornos	 de	 ansiedade	 parecem	 ser	 muito	 mais
prevalentes	em	mulheres	do	que	em	homens.	Esse	contexto	não	é	 tão	claro	no
caso	 do	 TOC;	 o	 NCSR	 relatou	 que	 as	 mulheres	 apresentam	 um	 risco
significativamente	maior	do	que	os	homens,	mas	outros	estudos	não	encontraram
diferenças	de	gênero.

O	TOC	pode	se	desenvolver	em	qualquer	 idade,	mas	na	maioria	das	vezes
ocorre	 no	 fim	da	 adolescência	 ou	 no	 início	 da	 vida	 adulta	 (no	NCSR,	 a	 idade
média	para	o	primeiro	episódio	era	dezenove	anos	e	meio).

O	QUE	CAUSA	O	TRANSTORNO	OBSESSIVO-COMPULSIVO?

Perspectivas	psicológicas

Até	os	anos	1970,	a	maioria	dos	profissionais	de	saúde	mental	examinava	o
TOC	sob	 a	 ótica	 da	psicanálise,	 que	 concebia	 as	 obsessões	 como	 irrupções	de
desejos	profundos,	 instintivos	e	principalmente	sexuais,	e	as	compulsões	como
tentativas	 de	 controlar	 esses	 desejos.	 Persuadir	 uma	 pessoa	 com	 TOC	 a
abandonar	 suas	 compulsões	 era	 visto	 como	 um	 meio	 garantido	 de	 levar	 o
indivíduo	à	psicose	(o	termo	técnico	para	insanidade).

Esse	 consenso	 começou	 a	 mudar	 com	 o	 trabalho	 inovador	 de	 psicólogos
comportamentais	 como	Stanley	Rachman.	Os	behavioristas	 argumentavam	que
as	 obsessões	 surgem	 da	 ansiedade	 condicionada.	 Uma	 pessoa	 que	 aprende	 a
temer	a	contaminação,	por	exemplo,	pode	ficar	ansiosa	só	de	pensar	em	sujeira.



Quando	ela	se	lava,	sua	ansiedade	logo	diminui.	E,	como	se	sente	muito	melhor
ao	 se	 lavar,	 ela	 fará	 isso	 novamente	 da	 próxima	 vez	 em	 que	 se	 sentir	 ansiosa
(este	é	um	exemplo	de	reforço	positivo).

Rachman	 e	 seus	 colegas	 demonstraram	 que	 não	 é	 necessário	 usar
compulsões	para	reduzir	a	ansiedade	desencadeada	pelas	obsessões.	Naquele	que
é	conhecido	como	tratamento	de	exposição	e	prevenção	de	resposta,	os	pacientes
são	 ensinados	 a	 se	 abster	 de	 reagir	 compulsivamente.	O	que	 eles	descobrem	é
que	 sua	 ansiedade	 diminuirá	 por	 si	 só.	 O	 ciclo	 debilitante	 de	 obsessão	 e
compulsão	 é	 interrompido,	 e	 com	 frequência	 o	 que	 se	 segue	 é	 um	 alívio
duradouro	dos	sintomas	do	TOC.

As	 teorias	 cognitivas	 sobre	 o	 TOC	 se	 baseiam	 nas	 descobertas	 das
abordagens	 behavioristas.	 O	 principal	 modelo	 foi	 formulado	 por	 Paul
Salkovskis,	 que	 afirma	 que	 o	 que	 distingue	 uma	 pessoa	 com	TOC	não	 são	 os
impulsos	 desagradáveis	 e	 intrusivos	 –	 como	 vimos,	 quase	 todo	 mundo	 os
vivencia	–,	mas,	em	vez	disso,	o	modo	como	ela	interpreta	esses	impulsos.

No	cerne	dessa	 interpretação	está	a	 ideia	de	que,	como	explica	Salkovskis,
“a	pessoa	pode	ser,	pode	ter	sido,	ou	pode	vir	a	ser	responsável	pelo	dano	ou	por
sua	prevenção”	(seja	com	relação	a	si	mesma	ou	com	relação	aos	demais).	Desse
modo,	um	indivíduo	com	TOC	pode	acreditar	que,	se	não	se	 lavar	ou	 limpar	a
casa	 constantemente,	 ele	 ou	 seus	 entes	 queridos	 virão	 a	 ter	 uma	 doença	 fatal.
Uma	 pessoa	 perturbada	 por	 ideias	 de	 violência	 pode	 acreditar	 que	 tais
pensamentos	provam	que	ela	é	um	perigo	para	os	outros.	E	alguém	que	vê	uma
imagem	de	sua	casa	em	chamas	pode	temer	que	isso	é	o	que	vai	acontecer	se	ele
não	 verificar	 repetidas	 vezes	 que	 os	 eletrodomésticos	 foram	 desligados.
Salkovskis	 argumenta	 que	 essas	 sensações	 de	 responsabilidade	 geralmente	 são
resultado	de	experiências	nas	primeiras	etapas	da	vida	–	por	exemplo,	as	atitudes
com	que	fomos	criados.

Compreensivelmente,	 tais	 sensações	 podem	 causar	 grande	 ansiedade.	 A
pessoa	com	TOC	tenta	se	 livrar	dessa	ansiedade	(e	evitar	o	desastre	que	 teme)
por	meio	de	suas	compulsões.	Infelizmente,	embora	uma	compulsão	possa	trazer
alívio	a	curto	prazo,	a	longo	prazo	só	serve	para	perpetuar	e,	de	fato,	aumentar	a
ansiedade.	Há	várias	razões	para	isso:



A	compulsão	chama	a	atenção	da	pessoa	para	o	pensamento	obsessivo,	tornando	mais	provável
que	este	se	repita.
As	 compulsões	 são	 uma	 espécie	 de	 comportamento	 de	 segurança.	 Como	 vimos,	 os
comportamentos	 de	 segurança	 nos	 impedem	 de	 descobrir	 que	 nossa	 ansiedade	 é	 exagerada:
alguém	 que	 evita	 o	 contato	 físico	 com	 outras	 pessoas	 porque	 tem	 medo	 de	 contaminação	 é
incapaz	de	aprender	que	não	se	pode	contrair	uma	doença	com	um	aperto	de	mãos.
As	compulsões	muitas	vezes	envolvem	alvos	não	 realistas.	 Independentemente	das	precauções
que	tomamos,	nunca	podemos	ter	certeza	de	que	um	acidente	não	ocorrerá.	Não	importa	quanto
tempo	 passemos	 lavando	 e	 limpando,	 a	 pureza	 imaculada	 é	 sempre	 uma	 ilusão.	O	 desejo	 por
certezas	absolutas	 faz	a	pessoa	com	TOC	sentir	que	sempre	pode	 fazer	mais	–	o	que	alimenta
ainda	mais	sua	ansiedade.
Várias	compulsões	são	inerentemente	contraproducentes.	Por	exemplo,	pessoas	com	TOC	muitas
vezes	tentam	reprimir	suas	obsessões.	Contudo,	ao	tentar	não	pensar	em	alguma	coisa,	é	provável
que	 pensem	mais,	 e	 não	menos.	 (Experimente	 isto:	 tente	 não	 pensar	 em	 ursos	 brancos.)	 E	 há
indícios	de	que	indivíduos	com	TOC	são	menos	capazes	de	reprimir	pensamentos	do	que	outras
pessoas.
Verificações	repetitivas	são	uma	característica	comum	de	indivíduos	com	TOC.	Porém,	verificar
não	traz	certeza:	de	fato,	quanto	mais	uma	pessoa	(mesmo	alguém	sem	problemas	psicológicos)
verifica	alguma	coisa,	menos	certeza	ela	tem.	Isso	ocorre	porque	a	verificação	repetitiva	reduz	a
vivacidade	de	nossa	memória,	mas	não	sua	exatidão.	Como	nossa	memória	parece	menos	viva,
desconfiamos	dela	–	e,	por	isso,	verificamos	outra	vez.

A	 terapia	 cognitivo-comportamental	 desenvolvida	 por	 Salkovskis	 e	 seus
colegas	 ensina	 a	 pessoa	 com	 TOC	 a	 mudar	 o	 modo	 como	 interpreta	 seus
pensamentos	 impulsivos	 –	 a	 considerá-los	 normais	 e	 sem	 maiores
consequências,	em	vez	de	lembretes	fatídicos	de	responsabilidade	pessoal	–	e	a
abandonar	as	compulsões	que	alimentam	sua	ansiedade.

Perspectivas	biológicas

Em	 termos	 neurológicos,	 o	 TOC	 é	 diferente	 dos	 outros	 transtornos	 de
ansiedade.	 Como	 vimos	 no	 Capítulo	 2,	 acredita-se	 que	 os	 transtornos	 de
ansiedade	estejam	associados	a	problemas	nas	amígdalas	cerebelosas,	nos	lobos
frontais	e/ou	no	hipocampo.	O	TOC,	por	outro	lado,	parece	ser	caracterizado	por
um	mau	funcionamento	em	um	circuito	que	compreende	o	córtex	órbito-frontal,
o	córtex	do	cíngulo	anterior,	o	corpo	estriado	e	o	tálamo.

(Por	sinal,	acredita-se	que	a	acumulação	envolve	diferentes	áreas	do	cérebro
–	 que	 é	 um	 dos	 motivos	 pelos	 quais	 os	 cientistas	 pensam	 que	 não	 deve	 ser



categorizada	como	uma	forma	de	TOC.	De	fato,	a	pesquisa	realizada	por	David
Mataix-Cols	indica	que	compulsões	como	lavar,	verificar	e	acumular	envolvem
“sistemas	neurais	distintos,	mas	parcialmente	sobrepostos”.)

Em	 casos	 de	 TOC	 especialmente	 graves	 –	 casos	 que	 não	 respondem	 à
psicoterapia	 nem	 à	 medicação	 –,	 pode-se	 realizar	 uma	 cirurgia.	 (O	 TOC	 é	 o
único	 transtorno	 de	 ansiedade	 a	 ser	 tratado	 por	 meio	 de	 neurocirurgia.)	 A
operação,	 denominada	 cingulotomia,	 visa	 a	 interromper	 o	 circuito	 neural	 do
TOC	 no	 cíngulo	 anterior.	 O	 índice	 de	 sucesso	 é	 moderado:	 um	 estudo	 de	 44
pacientes	operados	no	Hospital	Geral	de	Massachusetts	desde	1989	mostrou	que
32%	 apresentaram	 melhora	 significativa,	 enquanto	 outros	 14%	 mostraram
melhora	 parcial.	 Alguns	 desses	 pacientes	 passaram	 por	 mais	 de	 uma
cingulotomia.

O	TOC	parece	 ser	prevalente	em	 famílias,	 embora	o	 índice	de	ocorrências
seja	baixo.	Ter	um	parente	em	primeiro	grau	com	TOC	eleva	de	3%	para	7%	o
risco	de	desenvolver	o	 transtorno.	Considera-se	que	 a	hereditariedade	genética
seja	modesta.	São	raros	os	estudos	sobre	gêmeos	com	TOC,	mas	alguns	estudos
realizados	 não	 encontraram	 indícios	 de	 hereditariedade.	 Por	 outro	 lado,	 um
estudo	 sobre	 gêmeos	 com	 sintomas	 similares	 aos	 do	 TOC	 estimou	 a
hereditariedade	em	36%.

Perspectivas	ambientais

Com	os	genes	fazendo	uma	contribuição	relativamente	limitada	para	o	TOC,
os	holofotes	voltam-se	para	a	influência	do	meio.

O	 TOC	 tem	 sido	 associado	 a	 experiências	 traumáticas	 na	 infância	 (em
particular,	 abuso	 sexual),	 status	 socioeconômico	 relativamente	 baixo	 e	 pais
hostis	 ou	 negligentes.	 No	 entanto,	 estas	 também	 são	 experiências	 que	 tornam
uma	 pessoa	 vulnerável	 a	 transtornos	 de	 ansiedade	 em	 geral,	 e	 inclusive	 à
depressão,	 a	 problemas	 com	 álcool	 e	 drogas	 e	 a	 uma	 série	 de	 distúrbios
psiquiátricos.	Continua	a	busca	por	influências	do	meio	que	sejam	específicas	ao
TOC.



CAPÍTULO	10

TRANSTORNO	DE	ESTRESSE	PÓS-TRAUMÁTICO

Entre	os	milhares	de	pessoas	que	se	ofereceram	para	ajudar	nas	horas	que	se
seguiram	aos	ataques	 terroristas	ao	World	Trade	Center	em	11	de	 setembro	de
2001,	 havia	muitos	médicos.	O	 que	 eles	 vivenciaram	 foi	 tão	 perturbador	 que,
quando	 abordados	 por	 pesquisadores	 dezoito	meses	 depois,	 a	maioria	 preferiu
guardar	 seus	 pensamentos	 para	 si.	 Alguns,	 no	 entanto,	 concordaram	 em	 falar.
Lynn	de	Lisi	reuniu	seus	relatos:

Uma	médica	 em	 particular,	 uma	 psiquiatra	 [...]	 sentia	 culpa	 de	 sobrevivente	 e	 [achava]	 que
precisava	estar	 fazendo	mais.	Na	época	da	entrevista,	ela	ainda	se	sentia	 irritada	e	um	pouco
distante	das	outras	pessoas	e	tinha	lembranças	perturbadoras	que	persistiam.
Outro	médico	disse	que,	depois	do	11	de	setembro,	passou	a	consumir	o	dobro	de	álcool	do	que
antes.	 Ele	 trabalhava	 em	 uma	 unidade	 de	 triagem	 próxima	 do	 World	 Trade	 Center	 como
voluntário,	cerca	de	dez	horas	por	dia	[...]	Segundo	declarou,	sua	memória	mais	terrível	foi	ver
pessoas	pulando	das	torres.
Um	 médico	 era	 membro	 da	 equipe	 de	 psiquiatria	 em	 uma	 unidade	 hospitalar	 e	 passou	 a
trabalhar	 mais	 horas	 após	 o	 11	 de	 setembro.	 Seu	 consumo	 de	 álcool	 aumentou	 depois	 dos
ataques	 e,	 na	 época	 da	 entrevista,	 ele	 admitiu	 que	 ainda	 ficava	 preocupado	 com	 imagens
dolorosas	que	invadiam	seus	pensamentos.	Evitava	participar	de	atividades	que	o	lembrassem
dos	acontecimentos.

Contudo,	 não	 era	 necessário	 estar	 diretamente	 envolvido	 para	 padecer	 de
problemas	psicológicos.	Muitos	americanos,	mesmo	aqueles	que	moravam	longe
de	Nova	York,	 ficaram	profundamente	 chocados.	Dois	meses	 depois	 do	 11	 de
setembro,	17%	das	1,3	mil	pessoas	entrevistadas	nos	Estados	Unidos	relataram
sintomas	 associados	 a	 estresse	 pós-traumático.	 (Se	 ampliarmos	 essa	 amostra
representativa,	chegamos	a	um	total	de	45	milhões	de	pessoas	sofrendo	graves
perturbações	 psicológicas	 em	 consequência	 dos	 ataques.)	 Com	 o	 passar	 do



tempo,	 o	 número	 de	 pessoas	 que	 relatavam	 os	 sintomas	 diminuiu.	 Três	 anos
depois,	quando	1.950	indivíduos	foram	contatados	pelos	mesmos	pesquisadores,
4,5%	continuavam	afetados.

Em	geral,	 as	 pessoas	 com	mais	 probabilidade	de	vir	 a	 ter	 problemas	 eram
aquelas	que:

haviam	testemunhado	pessoalmente	os	ataques;
haviam	assistido	à	cobertura	ao	vivo	na	televisão;
haviam	sofrido	traumas	na	infância	ou	depois	do	11	de	setembro;
já	sofriam	de	algum	transtorno	psicológico.

O	QUE	É	TRANSTORNO	DE	ESTRESSE	PÓS-TRAUMÁTICO?

Considerando	a	magnitude	do	horror	 infligido	sobre	os	habitantes	de	Nova
York	em	11	de	setembro,	não	é	de	surpreender	que	muitas	pessoas	–	e	sobretudo
aquelas	 diretamente	 afetadas	 pela	 atrocidade	 –	 desenvolveram	 problemas
psicológicos	graves.	No	entanto,	o	transtorno	de	estresse	pós-traumático	(TEPT)
costuma	ser	desencadeado	por	desastres	mais	comuns.	O	Manual	diagnóstico	e
estatístico	 (DSM)	 da	 Associação	 Americana	 de	 Psiquiatria	 define	 um
acontecimento	traumático	como	aquele	em	que:

a	pessoa	vivenciou,	testemunhou	ou	foi	confrontada	com	um	ou	mais	eventos	que	envolveram
morte	ou	grave	ferimento,	reais	ou	ameaçados,	ou	uma	ameaça	à	integridade	física,	própria	ou
de	outros.

Exemplos	 de	 traumas	 desse	 tipo	 incluem	 acidentes	 de	 trânsito	 graves,
violência	sexual,	ataque	físico,	assalto	ou	roubo	violento,	morte	repentina	de	um
ente	querido,	combate	militar,	tortura,	desastres	naturais	e	ser	diagnosticado	com
uma	doença	potencialmente	fatal.

O	TEPT	é	marcado	por	três	tipos	de	sintomas	(que	devem	persistir	por	mais
de	um	mês):

Reviver	 o	 acontecimento	 traumático.	 Isso	 pode	 assumir	 a	 forma	 de	 pesadelos	 ou	 flashbacks,
quando	a	pessoa	sente	que	está	bem	no	meio	do	horror	novamente.	Pensamentos	sobre	o	trauma
são	 recorrentes,	não	 importa	o	quanto	a	pessoa	 tente	esquecer.	Memórias	dolorosas	podem	ser



reavivadas	por	um	detalhe	 ínfimo	–	 talvez	um	som	ou	cheiro	em	particular,	ou	um	lugar,	ou	o
olhar	no	rosto	de	alguém.
Evitar	 qualquer	 lembrança	 do	 acontecimento	 traumático/sentir-se	 entorpecido.	A	memória	 do
trauma	é	 tão	perturbadora	que	a	pessoa	 faz	qualquer	coisa	para	evitar	desencadeá-la.	Ela	 tenta
reprimir	pensamentos	sobre	o	que	aconteceu,	fica	longe	de	pessoas	e	lugares	que	possam	lembrá-
la	do	que	aconteceu	e	não	quer	 falar	 sobre	a	experiência.	As	pessoas	com	TEPT	muitas	vezes
relatam	 que	 são	 emocionalmente	 anestesiadas	 ou	 “entorpecidas”	 –	 ao	 menos	 para	 emoções
positivas,	como	felicidade.	Elas	podem	 tentar	acabar	com	a	ansiedade	e	depressão	que	sentem
usando	álcool	ou	drogas.	(Alguns	especialistas	argumentam	que	o	entorpecimento	é	diferente	da
evitação,	sendo	considerado	outra	categoria	de	sintoma.)
Sentir-se	 constantemente	 no	 limite.	 Isso	 é	 que	 os	 psicólogos	 chamam	 de	 estado	 de
hiperexcitação,	 o	 que	 significa	 estar	 sempre	 ansioso,	 irritado	 e	 tenso.	 As	 pessoas	 com	 TEPT
estão	sempre	em	alerta	para	qualquer	lembrança	do	trauma:	isso	domina	o	seu	mundo,	noite	e	dia
(sono	conturbado	é	um	sintoma	típico	do	TEPT).

Como	 acontece	 com	 todos	 os	 diagnósticos	 psiquiátricos,	 muitas	 pessoas
podem	apresentar	sintomas	que	não	são	suficientemente	graves,	persistentes	ou
numerosos	para	atender	aos	critérios	oficiais,	mas	que	ainda	assim	causam	muito
sofrimento.	Alguns	pesquisadores	questionam	a	interpretação	do	DSM	quanto	ao
que	 constitui	 um	 trauma,	 afirmando	 que	 acontecimentos	 negativos	 da	 vida
cotidiana	 como	 doença	 crônica,	 divórcio	 ou	 desemprego	 podem	 desencadear
sintomas	de	TEPT	tanto	quanto	estupro,	assalto,	acidentes,	e	assim	por	diante.

QUÃO	COMUM	É	O	TRANSTORNO	DE	ESTRESSE	PÓS-TRAUMÁTICO?

Um	 quadro	 confiável	 da	 prevalência	 de	 TEPT	 é	 fornecido	 pelo	 National
Comorbidity	 Survey	 (NCS),	 que	 descobriu	 que	 cerca	 de	 50%	 dos	 americanos
entrevistados	sofreram	ao	menos	um	trauma	na	vida	e	que	7,8%	da	amostra	total
desenvolve	TEPT.	O	número	não	é	muito	diferente	entre	os	jovens.	Dos	10	mil
adolescentes	de	 treze	a	dezoito	anos	entrevistados	para	o	estudo	complementar
do	 National	 Comorbidity	 Survey,	 5%	 relataram	 ter	 sofrido	 TEPT,	 tendo	 sido
1,5%	deles	gravemente	afetados.

Muitos	 tipos	 de	 trauma	 podem	 desencadear	 TEPT,	 mas	 alguns	 são	 mais
influentes	 que	 outros.	 De	 acordo	 com	 o	 NCS,	 os	 traumas	 com	 mais
probabilidade	de	resultarem	em	TEPT	em	mulheres	são	estupro,	assédio	sexual,



agressão	 física,	 ser	 ameaçadas	 com	 uma	 arma	 e	 abuso	 físico	 na	 infância;	 em
homens	são	estupro,	exposição	a	combate,	negligência	e	abuso	físico	na	infância.

As	mulheres	entrevistadas	no	NCS	tinham	o	dobro	de	probabilidade	do	que
os	homens	de	padecerem	de	TEPT,	embora	tivessem	sofrido	menos	traumas.	Isso
é	 explicado	 apenas	 em	 parte	 pelo	 fato	 de	 que	 as	 mulheres	 têm	 mais
probabilidade	 de	 vivenciar	 os	 tipos	 de	 trauma	 que	 costumam	 causar	 TEPT
(estupro,	 por	 exemplo).	 Expostas	 ao	 mesmo	 tipo	 de	 trauma,	 as	 mulheres	 têm
mais	probabilidade	do	que	os	homens	de	padecerem	TEPT	–	por	 razões	 ainda
desconhecidas.

As	 pesquisas	 sobre	 TEPT	 nos	 países	 em	 desenvolvimento	 são	 escassas.
Porém,	 uma	 equipe	 liderada	 por	 Joop	 de	 Jong	 investigou	 os	 índices	 desse
problema	em	quatro	dos	países	mais	pobres	e	conflituosos	do	mundo:	a	Argélia,
que	foi	palco	de	uma	onda	de	violência	aterradora	depois	que	as	eleições	foram
canceladas	em	1991;	o	Camboja,	que	passou	por	uma	guerra	civil	nos	anos	1960
e	então	pelo	regime	assassino	do	Khmer	Vermelho;	a	Etiópia,	também	devastada
pela	 guerra	 civil;	 e	 Gaza,	 local	 de	 conflitos	 recorrentes	 desde	 a	 ocupação
israelense	 em	 1967.	 Seria	 de	 esperar	 que	 os	 índices	 de	 TEPT	 nesses	 países
conturbados	 fossem	 mais	 altos	 que	 no	 Ocidente,	 e	 as	 pesquisas	 confirmam:
37,4%	na	Argélia	(onde	a	violência	continuava	ocorrendo	na	época	da	pesquisa
de	Jong);	28,4%	no	Camboja;	15,8%	na	Etiópia	e	17,8%	em	Gaza.

Ninguém	recebeu	um	diagnóstico	de	TEPT	até	1980,	quando	ele	foi	incluído
pela	primeira	vez	no	DSM.	Os	efeitos	psicológicos	do	combate	eram	conhecidos
desde	a	Primeira	Guerra	Mundial,	quando	um	grande	número	de	soldados	sofreu
“trauma	 de	 guerra”.	 Contudo,	 somente	 nos	 anos	 1970	 é	 que	 o	 TEPT	 foi
reconhecido,	 em	 grande	 medida	 graças	 aos	 esforços	 das	 organizações	 de
veteranos	da	Guerra	do	Vietnã	–	visto	que	houve	milhares	de	casos	decorrentes
do	 conflito	 –	 e	 das	 organizações	 que	 trabalham	 com	 vítimas	 de	 estupros.	 Em
1990,	estimou-se	que	mais	de	um	milhão	de	veteranos	americanos	padeceram	de
TEPT	em	consequência	de	suas	experiências	no	Vietnã,	sendo	que	479	mil	ainda
lutam	contra	o	transtorno.



O	QUE	CAUSA	O	TRANSTORNO	DE	ESTRESSE	PÓS-TRAUMÁTICO?

Perspectivas	psicológicas

Em	certo	sentido,	a	causa	do	TEPT	é	óbvia:	um	trauma	específico.	Mas	isso
é	 apenas	 parte	 da	 explicação.	 Por	 que	 algumas	 pessoas	 que	 são	 estupradas	 ou
espancadas	vêm	a	sofrer	de	TEPT	e	outras	não?

Uma	das	tentativas	da	psicologia	de	responder	a	essa	pergunta,	talvez	a	mais
influente,	é	a	formulada	por	Anke	Ehlers	e	David	Clark.

A	teoria	é	bem	ilustrada	por	um	estudo	realizado	por	Ehlers	e	seus	colegas.
Durante	seis	meses,	eles	acompanharam	o	progresso	de	147	pessoas	que	haviam
se	ferido	em	acidentes	de	trânsito.	Duas	semanas	depois	do	acidente,	33	(22,4%)
atendiam	 aos	 critérios	 para	 um	 diagnóstico	 de	 TEPT	 (exceto,	 é	 claro,	 a
estipulação	de	que	os	sintomas	durassem	mais	de	um	mês);	seis	meses	depois,	17
(12,1%)	continuavam	afetadas.

Os	 indivíduos	 que	 desenvolveram	 TEPT	 tendiam	 a	 apresentar	 certas
características	em	comum:

Antes	do	acidente:	um	histórico	de	problemas	emocionais	e	experiências	traumáticas	anteriores.
Durante	o	acidente:	um	foco	nas	sensações	evocadas	pelo	trauma,	em	vez	de	no	significado	do
que	estava	acontecendo	(isso	é	chamado	de	“processamento	guiado	por	dados”);	a	sensação	de
que	 o	 acidente	 estava	 acontecendo	 com	 outra	 pessoa	 (uma	 carência	 de	 “pensamento
autorreferente”);	uma	sensação	de	distanciamento	ou	entorpecimento,	ou	de	que	o	acidente	não
foi	real.
Após	o	acidente:	uma	visão	pessimista	do	 trauma;	uma	incapacidade	de	 lembrar	com	nitidez	o
que	aconteceu;	uma	percepção	de	falta	de	apoio	dos	amigos	e	da	família;	pensamentos	constantes
sobre	 o	 acidente	 e	 suas	 consequências	 ou,	 ao	 contrário,	 evitação	 das	 lembranças;	 adoção	 de
comportamentos	de	segurança	(por	exemplo,	recusar-se	a	andar	de	carro).

Ehlers	e	Clark	afirmam	que	o	TEPT	surge	quando	a	pessoa	acredita	que,	de
alguma	forma,	continua	gravemente	ameaçada	pelo	trauma	que	sofreu.	Por	que
alguém	deveria	presumir	que	ainda	corre	perigo	por	causa	de	algo	que	aconteceu
há	meses	ou	mesmo	anos?	Ehlers	e	Clark	identificam	dois	fatores.

O	primeiro	é	a	interpretação	negativa	do	trauma	e	dos	sentimentos	normais
que	se	seguem,	por	exemplo:



Nenhum	lugar	é	seguro.
Eu	atraio	desastres.
Não	consigo	lidar	com	estresse.
Vou	ficar	louco.
Nunca	vou	conseguir	superar	isso.
Não	há	ninguém	com	quem	eu	possa	contar.

Essas	interpretações	podem	fazer	a	pessoa	se	sentir	em	perigo	fisicamente	(o
mundo	 parece	 fundamentalmente	 inseguro)	 ou	 psicologicamente	 (sua
autoconfiança	 e	 sua	 sensação	 de	 bem-estar	 parecem	 ter	 sofrido	 um	 dano
irreparável).

O	 segundo	 fator	 são	 os	 problemas	 com	 a	memória	 do	 trauma.	Devido	 ao
modo	como	a	pessoa	reage	durante	o	ocorrido,	a	memória	não	consegue	adquirir
um	 contexto	 e	 um	 significado	 adequados.	 Em	 consequência	 disso,	 esta	 se
intromete	o	 tempo	 todo,	desencadeada	automaticamente	por	um	ínfimo	detalhe
que	faça	lembrar	o	trauma	(uma	cor,	um	cheiro,	ou	uma	vaga	semelhança	física).
Ehlers	e	Clark	associam	a	memória	traumática	a:

um	armário	em	que	muitas	coisas	foram	enfiadas	às	pressas	e	de	maneira	desorganizada;	por
isso,	é	impossível	fechar	totalmente	a	porta	e	as	coisas	caem	em	momentos	imprevistos.

(Em	uma	teoria	relacionada,	Chris	Brewin	afirma	que	o	TEPT	se	desenvolve
quando	 memórias	 inconscientes	 do	 trauma	 –	 que,	 em	 grande	 parte,
compreendem	 informações	 sensoriais	 –,	 acessíveis	 em	determinadas	 situações,
não	 conseguem	 ser	 incorporadas	 em	 memórias	 conscientes,	 verbalmente
acessíveis.)

O	TEPT	é	mantido	 exatamente	pelo	 tipo	de	 comportamento	 adotado	pelos
indivíduos	 no	 estudo	 sobre	 acidentes	 de	 trânsito.	 Portanto,	 a	 terapia	 cognitiva
visa	a	persuadir	o	paciente	a	abandonar	esses	comportamentos	e	a	lidar	com	as
crenças	negativas	e	com	as	memórias	incompletas	que	os	provocam.

Perspectivas	biológicas

O	 TEPT	 parece	 ser	 caracterizado	 por	 problemas	 no	 sistema	 límbico	 do
cérebro	e	especificamente	pela	relação	entre:



as	amígdalas	cerebelosas,	o	repositório	de	memórias	inconscientes	do	medo;
o	córtex	do	cíngulo	anterior	(CCA),	que	ajuda	a	controlar	nossas	reações	de	medo;
o	 hipocampo,	 que	 armazena	 memórias	 contextuais	 (por	 exemplo,	 onde	 estávamos	 e	 o	 que
estávamos	fazendo	quando	algo	assustador	ocorreu)	e	pode,	portanto,	nos	ajudar	a	avaliar	se	uma
situação	é	realmente	perigosa	ou	apenas	lembra	aspectos	de	uma	situação	ameaçadora	anterior.

Nas	 pessoas	 que	 sofrem	 de	 TEPT,	 as	 amígdalas	 cerebelosas	 podem	 ser
hiperativas	e	o	CCA	e	o	hipocampo,	hipoativos.	Na	verdade,	há	indícios	de	que	o
CCA	 e	 o	 hipocampo	 são	 menores	 em	 pessoas	 com	 TEPT,	 embora	 não	 esteja
claro	 se	 isso	 é	 causa	 ou	 consequência	 da	 doença.	 (De	 fato,	 talvez	 não	 todo	 o
hipocampo	 seja	 afetado;	 pesquisas	 recentes	 salientaram	 atrofia	 em	 uma	 região
específica	do	hipocampo	em	pessoas	com	TEPT.)

Sem	 a	 influência	 moderadora	 do	 CCA	 e	 do	 hipocampo,	 as	 amígdalas
cerebelosas	 podem	 perceber	 ameaça	 onde	 não	 existe	 –	 uma	 característica	 do
TEPT	e	dos	transtornos	de	ansiedade	em	geral.

Tem-se	 sugerido	 que	 o	 hipocampo	 pode	 encolher	 por	 efeito	 do	 hormônio
cortisol.	 O	 cortisol	 e	 substâncias	 neuroquímicas	 relacionadas	 são	 liberados
através	do	 eixo	hipotálamo-pituitária-adrenal	 (HPA)	 a	 fim	de	preparar	 o	 corpo
para	 reagir	à	potencial	ameaça.	Os	cientistas	estão	 investigando	a	 ideia	de	que
uma	 disfunção	 no	 eixo	HPA	pode	 exercer	 um	papel	 importante	 no	TEPT.	Até
agora,	porém,	nenhum	padrão	consistente	foi	identificado.

São	escassos	os	estudos	sobre	a	genética	do	TEPT.	Os	poucos	que	existem
indicam	 uma	 hereditariedade	moderada	 (em	 torno	 de	 30-35%).	 Curiosamente,
parece	 haver	 certa	 coincidência	 entre	 a	 suscetibilidade	 genética	 ao	 TEPT	 e	 a
alguns	 tipos	de	 trauma	que	desencadeiam	a	doença.	 Isso	pode	ser	 resultado	da
personalidade	do	indivíduo.	Murray	Stein	e	seus	colegas	têm	especulado:

a	 propensão	 genética	 de	 um	 indivíduo	 ao	 neuroticismo	 o	 levaria	 a	 sentir	 mais	 raiva	 e
irritabilidade,	tornando-o:	1)	mais	propenso	a	entrar	em	brigas	(aumentando,	assim,	o	risco	de
sofrer	 um	 trauma	 agressivo);	 e	 2)	 mais	 propenso	 a	 ficar	 emocionalmente	 agitado	 em
consequência	de	tal	trauma	(aumentando,	assim,	o	risco	de	sintomas	de	TEPT).

Em	 alguns	 casos,	 portanto,	 a	 personalidade	 pode	 influenciar,	 em	 parte,	 a
probabilidade	 de	 uma	 pessoa	 vivenciar	 um	 trauma	 e	 então	 desenvolver	 TEPT.
Mas	 não	 devemos	 nos	 enganar:	 a	maior	 parte	 dos	 acontecimentos	 traumáticos



ocorre	sem	aviso	prévio	e	independe	da	personalidade	do	indivíduo.



CAPÍTULO	11

TRATAMENTO

Por	volta	de	um	terço	da	população	adulta	relata	sofrer	de	ansiedade,	sendo	que
perto	de	um	quinto	tem	problemas	graves	o	suficiente	para	atender	aos	critérios
para	 um	 transtorno	 clínico.	 E	 a	 ansiedade	 pode	 ser	 horrível,	 como	 assinalou
Holly	Golightly	no	Capítulo	1.	A	ansiedade,	portanto,	pode	representar	um	grave
problema.	Como	estamos	nos	saindo	com	as	soluções?

De	 fato,	determinar	quais	 tratamentos	 são	eficazes	 é,	por	 si	 só,	uma	 tarefa
árdua	 e	 extremamente	 complexa.	O	 indubitável	 “padrão	 de	 excelência”	 para	 a
pesquisa	 clínica	 é	 o	 que	 se	 conhece	 por	 ensaios	 clínicos	 controlados	 e
randomizados.	 Em	 tais	 estudos,	 os	 participantes	 são	 designados	 de	 maneira
aleatória	 em	 um	 de	 no	 mínimo	 dois	 grupos.	 O	 primeiro	 grupo	 receberá	 um
tratamento	 específico,	 e	 o	 segundo	 grupo	 receberá	 um	 não	 tratamento	 de
“controle”	(um	placebo,	por	exemplo)	ou	um	tratamento	alternativo.	(Às	vezes,
os	 experimentos	 avaliam	 dois	 ou	 mais	 tratamentos	 em	 comparação	 com	 o
controle.)	 Alocar	 os	 participantes	 de	 maneira	 aleatória	 significa	 que	 a
composição	de	cada	grupo	deve	ser	similar	e,	com	base	nos	resultados,	pode-se
verificar	se	o	tratamento	ajudou,	superando	a	recuperação	natural.

Contudo,	 nem	mesmo	 os	 ensaios	 clínicos	 controlados	 e	 randomizados	 são
tão	 objetivos	 quanto	 se	 poderia	 pensar.	 É	 por	 isso	 que	 os	 pesquisadores	 são
encorajados	 a	 seguir	 as	 diretrizes	 do	 CONSORT	 (Consolidated	 Standards	 of
Reporting	 Trials),	 que	 estabelece	 um	 conjunto	 de	 normas	 para	 relatar	 ensaios
clínicos.	A	última	versão	do	CONSORT	foi	publicada	em	2010,	após	sete	anos
de	discussões,	e	é	corroborada	pelas	principais	publicações	médicas	(nas	quais	a
maioria	dos	cientistas	espera	publicar	os	resultados	obtidos).



Entre	 os	 inúmeros	 fatores	 que	 o	 CONSORT	 insta	 os	 pesquisadores	 a
considerarem	 ao	 elaborar	 e	 relatar	 um	 ensaio	 clínico,	 estão:	 a	 natureza	 dos
pacientes	 selecionados	 (por	 exemplo,	 quão	 grave	 é	 seu	 problema;	 quão
duradouro	 é;	 se	 eles	 têm	 outros	 problemas);	 as	 técnicas	 usadas	 para	 alocar
participantes	aleatoriamente	nos	grupos	de	tratamento	(há	várias	alternativas);	a
natureza	do	 tratamento	de	 controle;	 a	 composição	e	 a	qualidade	do	 tratamento
sendo	testado;	que	tipos	de	resultados	são	medidos;	se	os	assistentes	de	pesquisa
e	os	pacientes	não	foram	informados	sobre	o	tratamento	designado;	o	que	fazer
com	 pessoas	 que	 abandonam	 o	 ensaio	 clínico;	 a	 duração	 do	 acompanhamento
depois	que	o	tratamento	é	concluído;	a	análise	estatística	apropriada	etc.

Infelizmente,	 nem	 todos	 os	 ensaios	 clínicos	 seguem	 as	 diretrizes	 do
CONSORT	–	e	elas	nem	sequer	existiam	até	1996.	E	mesmo	os	melhores	ensaios
clínicos	 só	 podem	 informar	 sobre	 durações	 ou	 dosagens	 de	 tratamentos
específicos	 para	 determinado	 grupo	 e	 por	 um	 certo	 intervalo	 de	 tempo.	 Isso
significa	 que	 há	 incertezas	 e	 lacunas	 no	 conhecimento.	 Por	 isso,	 os	 médicos
estão	sempre	debatendo	a	questão:	o	que	funciona	para	quem?

O	QUE	FUNCIONA?

Determinar	 a	 eficácia	 de	 tratamentos	 específicos,	 portanto,	 é	 uma	 tarefa
extremamente	 ardilosa.	 E,	 no	 caso	 dos	 transtornos	 de	 ansiedade,	 não	 há	 um
consenso.

O	primeiro	 tratamento	escolhido	é	a	 terapia	psicológica	–	principalmente	a
terapia	cognitivo-comportamental	(TCC)	e	suas	variantes.	(Salientamos	as	bases
teóricas	da	TCC	nos	capítulos	sobre	transtornos	específicos.)	A	ansiedade	ocorre
quando	 acreditamos	 que	 uma	 situação	 é	 ameaçadora.	 O	 principal	 objetivo	 da
TCC	é	testar	a	exatidão	dessas	crenças.	Isso	é	alcançado	por	meio	da	exposição
cuidadosa	dos	indivíduos	às	situações	e	sensações	que	eles	temem,	de	tal	modo
que	lhes	permita	aprender	com	a	experiência.	Quando	os	testes	são	realizados	de
maneira	 controlada,	 gradativa	 e	 adaptada	 a	 cada	 indivíduo,	 a	 pessoa	 descobre
que	 na	 verdade	 está	 muito	 mais	 protegida	 do	 que	 pensava,	 e	 sua	 ansiedade



diminui.
A	 ansiedade	 também	 é	 tratada	 com	medicação.	 Para	 tratamentos	 de	 longo

prazo,	 os	 antidepressivos	 ISRSs	 (como	 paroxetina)	 são	 preferidos.	 Porém,	 a
curto	prazo,	medicamentos	ansiolíticos	(que	combatem	a	ansiedade)	específicos
podem	 ser	 prescritos	 para	 ajudar	 o	 paciente	 a	 lidar	 com	 uma	 crise.	 Os
ansiolíticos	mais	usados	são	as	benzodiazepinas:	elas	tendem	a	atuar	de	maneira
rápida	e	eficaz,	mas	podem	levar	à	 tolerância	(o	corpo	acostuma-se	aos	efeitos
da	 droga,	 demandando	 doses	 cada	 vez	 maiores)	 e	 à	 dependência	 –,	 daí	 a
recomendação	de	que	só	sejam	usadas	por	um	breve	período.

Os	ganhos	obtidos	com	a	TCC	às	vezes	são	maiores,	e	normalmente	duram
mais,	 do	 que	 os	 produzidos	 pela	 medicação.	 Além	 disso,	 a	 medicação	 pode
provocar	efeitos	colaterais	–	e	 livrar-se	deles	pode	ser	difícil.	É	por	 isso	que	o
Instituto	Nacional	de	Saúde	e	Excelência	Clínica	do	Reino	Unido	recomenda	a
TCC	 como	 a	 primeira	 linha	 de	 tratamento	 para	 todos	 os	 transtornos	 de
ansiedade,	 com	os	 ISRSs	como	segunda	opção.	 (A	seguir,	 examinaremos	mais
detalhadamente	as	várias	alternativas	de	tratamento.)

Curiosamente,	 combinar	 terapia	psicológica	 e	medicação	não	parece	 trazer
benefícios	 adicionais.	 De	 fato,	 em	 alguns	 casos	 (síndrome	 do	 pânico,	 por
exemplo),	a	medicação	pode	 inclusive	 interferir	na	 terapia.	 Isso	ocorre	porque,
para	 aprender	 que	 é	 capaz	 de	 lidar	 com	 a	 ansiedade	 em	 uma	 situação	 de
exposição	controlada,	é	necessário	que	você	realmente	sinta	o	seu	medo	–	algo
que	o	medicamento	ansiolítico	pretende,	é	claro,	impedir.

Um	avanço	interessante,	no	entanto,	é	o	uso	de	medicamentos	para	aumentar
os	 efeitos	 da	 terapia	 psicológica.	 As	 pesquisas	 estão	 apenas	 começando,	 mas
resultados	 promissores	 foram	 obtidos	 com	 “aceleradores	 cognitivos”	 como	 a
cicloserina-D	 (fármacos	 que	 aceleram	 o	 aprendizado).	 A	 cicloserina-D	 parece
acelerar	 o	 progresso	 feito	 quando	 indivíduos	 verificam	 a	 exatidão	 de	 seus
pensamentos	temerosos.

QUE	TRATAMENTOS	AS	PESSOAS	ESTÃO	RECEBENDO?



Como	vimos,	as	diretrizes	oficiais	no	Reino	Unido	defendem	o	uso	de	TCC
para	tratar	transtornos	de	ansiedade.	Porém,	quantas	pessoas	com	transtornos	de
ansiedade	estão	de	fato	recebendo	TCC	–	ou	qualquer	outro	tipo	de	tratamento?

Nem	 de	 longe	 o	 suficiente,	 pareceria	 ser	 a	 conclusão	 inevitável	 quando
analisamos	 os	 dados	 de	 uma	 pesquisa	 realizada	 para	 o	 Serviço	 Nacional	 de
Saúde	do	Reino	Unido	 em	2007.	Estes	 são	os	 percentuais	 de	 pessoas	 que	não
recebem	tratamento	algum:

transtorno	de	ansiedade	generalizada:	66%;
fobias:	43%;
transtorno	obsessivo-compulsivo:	69%;
síndrome	do	pânico:	75%;
transtorno	misto	de	ansiedade	e	depressão:	85%.

Estes	 são	 os	 números	 para	 pessoas	 com	 transtornos	 de	 ansiedade	 tratadas
apenas	com	medicação:

transtorno	de	ansiedade	generalizada:	18%;
fobias:	23%;
transtorno	obsessivo-compulsivo:	12%;
síndrome	do	pânico:	8%;
transtorno	misto	de	ansiedade	e	depressão:	11%.

E,	a	seguir,	os	números	para	pessoas	com	transtornos	de	ansiedade	que	estão
recebendo	algum	tipo	de	aconselhamento	ou	terapia,	com	ou	sem	medicação	(o
percentual	em	negrito	indica	TCC):

transtorno	de	ansiedade	generalizada:	15%,	3%;
fobias:	34%,	11%;
transtorno	obsessivo-compulsivo:	18%,	4%;
síndrome	do	pânico:	17%,	4%;
transtorno	misto	de	ansiedade	e	depressão:	5%,	1%.

Um	dos	motivos	pelos	quais	a	TCC	é	usada	 tão	 raramente	é	a	carência	de
terapeutas	capacitados.	No	Reino	Unido,	o	governo	vem	tentando	solucionar	por
meio	 do	 programa	 Improving	 Access	 to	 Psychological	 Therapies,	 que	 foi
lançado	em	2007	com	o	objetivo	de	capacitar	3.600	novos	terapeutas.



MEDICAÇÃO

São	três	os	principais	tipos	de	medicamentos	usados	para	tratar	a	ansiedade:
ISRSs,	benzodiazepinas	e	betabloqueadores.

ISRSs

Você	 poderia	 ficar	 surpreso	 ao	 descobrir	 que	 a	 ansiedade	 é	 tratada	 com
ISRSs	(inibidores	seletivos	de	recaptação	de	serotonina).	Os	ISRSs,	afinal,	 são
popularmente	 conhecidos	 como	 antidepressivos.	 Eles	 foram	 comercializados
como	antidepressivos	quando	apareceram	no	 fim	dos	anos	1980.	Contudo,	 sua
capacidade	 de	 aliviar	 sensações	 de	 ansiedade	 fez	 deles	 a	 principal	 opção
farmacêutica	 para	 esses	 transtornos.	De	 fato,	 alguns	 especialistas	 afirmam	que
eles	são	mais	eficazes	para	tratar	a	ansiedade	do	que	a	depressão.

Entre	os	 ISRSs	que	costumam	ser	prescritos	para	problemas	de	ansiedade,
estão	a	paroxetina,	a	venlafaxina	e	a	sertralina.	Ao	contrário	de	outras	opções	de
fármacos,	 eles	 geralmente	 levam	 algumas	 semanas	 para	 mostrar	 benefícios.
Porém,	quando	os	ISRSs	entram	em	ação,	podem	reduzir	a	percepção	de	ameaça
e	estimular	uma	sensação	de	contentamento	e	tranquilidade.	Não	se	sabe	ao	certo
como	 fazem	 isso.	Os	 ISRSs	 aumentam	 o	 nível	 de	 serotonina	 no	 cérebro,	mas
ainda	 não	 se	 compreende	 muito	 bem	 o	 que	 isso	 significa	 para	 a	 ansiedade.
Conforme	escreveu	o	psiquiatra	David	Healy:	“Sabemos	muita	coisa	sobre	onde
os	fármacos	atuam	no	cérebro,	mas	muito	pouco	sobre	como	eles	atuam”.

Benzodiazepinas

Como	muitos	outros	fármacos,	o	sucesso	das	benzodiazepinas	deve	muito	ao
acaso.	Um	cientista	 chamado	Leo	Sternbach	 sintetizou	 o	 clorodiazepóxido	 em
1955	enquanto	trabalhava	para	a	gigante	farmacêutica	Hoffmann-La	Roche,	mas
não	encontrou	nenhuma	razão	para	continuar	trabalhando	na	substância.

O	 clorodiazepóxido	 ficou	 esquecido	 no	 laboratório	 de	 Sternbach	 durante
dois	 anos,	 até	 que	 um	 colega,	 Earl	 Reeder,	 resolveu	 dar	 uma	 olhada.	 Reeder
ficou	impressionado	com	os	resultados,	e	a	empresa	logo	viu	o	potencial	dessa



substância.	 O	 clorodiazepóxido,	 rebatizado	 de	 Librium,	 foi	 introduzido	 no
mercado	em	1960,	seguido,	poucos	anos	mais	tarde,	pelo	diazepam	(Valium).

As	 benzodiazepinas	 pareciam	 oferecer	 uma	 cura	 segura	 e	 de	 rápida	 ação
para	 os	 efeitos	 da	 ansiedade,	 tornando-se	 incrivelmente	 populares.	 Talvez	 não
seja	de	surpreender	porque	o	público	gostou	tanto:	as	benzodiazepinas	produzem
uma	sensação	de	relaxamento	que	lembra	a	sensação	produzida	pelo	álcool.	Elas
fazem	isso	aumentando	o	efeito	de	uma	substância	neuroquímica	chamada	ácido
gama-aminobutírico	(GABA,	na	sigla	em	inglês),	que	nos	relaxa	quando	estamos
ansiosos.

Aos	poucos,	no	entanto,	percebeu-se	que	nem	tudo	eram	rosas	no	jardim	das
benzodiazepinas.	Efeitos	colaterais	desagradáveis	eram	comuns,	e	interromper	o
uso	 do	 medicamento	 podia	 resultar	 em	 sintomas	 de	 abstinência.	 De	 fato,	 as
opiniões	científicas	e	populares	mudaram	de	maneira	tão	conclusiva	que	a	marca
Valium	foi	retirada	do	mercado.

As	 benzodiazepinas	 (também	 conhecidas	 como	 “tranquilizantes	menores”)
continuam	sendo	prescritas	com	frequência	para	alguns	problemas	de	ansiedade,
embora	 só	 sejam	 recomendadas	 para	 uso	 a	 curto	 prazo:	 em	 geral,	 de	 duas	 a
quatro	 semanas.	 As	 variedades	 comumente	 usadas	 incluem	 clordiazepóxido
(Librium)	 e	 diazepam	 (o	 ex-Valium),	 lorazepam	 (Ativan),	 bromazepam
(Lexotan),	alprazolam	(Xanan)	e	clorazepato	(Tranxene).

Betabloqueadores

Nas	Olimpíadas	de	Pequim	em	2008,	o	competidor	Kim	Jong-su,	da	Coreia
do	Norte,	 foi	 o	 primeiro	 atirador	 a	 ser	 expulso	 dos	 Jogos	Olímpicos	 após	 um
resultado	positivo	para	uma	substância	proibida.	A	substância	em	questão	era	a
droga	propranolol,	um	betabloqueador,	e	custou	a	Kim	Jong-su	suas	medalhas	de
bronze	e	de	prata.

Por	que	um	atirador	poderia	ser	tentado	a	ingerir	um	betabloqueador	não	é
nenhum	mistério.	Esses	fármacos	–	dos	quais	o	propranolol	foi	o	primeiro	a	ser
desenvolvido	no	fim	dos	anos	1950	–	evitam	rapidamente	muitos	dos	sintomas
fisiológicos	 de	 ansiedade,	 como	 batimento	 cardíaco	 acelerado,	 perspiração	 e



tremor.
Os	 betabloqueadores	 são	 prescritos	 principalmente	 para	 tratar	 problemas

cardiovasculares,	 como	 pressão	 alta	 ou	 angina.	 Porém,	 acredita-se	 que	 são
usados	de	maneira	indiscriminada	por	músicos	de	orquestra	e	outros	artistas	para
controlar	 o	 nervosismo.	 Embora	 os	 betabloqueadores	 possam	 ajudar	 com
situações	específicas	a	curto	prazo,	eles	não	são	recomendados	para	tratamentos
a	longo	prazo	de	transtornos	de	ansiedade.

TERAPIA	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

A	TCC	foi	desenvolvida	pelo	psiquiatra	americano	Aaron	Beck	(nascido	em
1921),	 inicialmente	 como	 tratamento	 para	 a	 depressão.	 Segundo	 o	 psicólogo
Gillian	Butler,	a	TCC	“baseia-se	no	reconhecimento	de	que	os	pensamentos	e	os
sentimentos	 estão	 intimamente	 relacionados.	 Se	 você	 pensa	 que	 algo	 vai	 dar
errado,	sente	ansiedade;	se	pensa	que	tudo	vai	dar	certo,	sente	mais	confiança.”
Portanto,	 os	 terapeutas	 da	 TCC	 trabalham	 com	 os	 pacientes	 para	 identificar	 e
avaliar	 pensamentos	 negativos	 e	 os	 comportamentos	 prejudiciais	 que	 muitas
vezes	decorrem	disso.

A	 TCC	 não	 é	 um	 programa	 estritamente	 prescritivo.	 O	 modo	 como	 é
aplicada	 à	 ansiedade	 (ou	 a	 qualquer	 outro	 problema)	 depende	 da	 natureza	 do
transtorno	 e	 da	 pessoa	 que	 está	 sendo	 tratada.	 O	 tratamento	 baseia-se	 na
construção	de	modelos	detalhados	que	mostram	como	um	transtorno	é	causado,
mantido	 e	 superado.	 À	 medida	 que	 são	 feitas	 novas	 descobertas,	 o	 modelo	 é
atualizado	e	a	terapia	evolui	com	ele.

(Por	 sinal,	 um	 dos	 problemas	 que	 costumam	 ser	 tratados	 com	 TCC	 é	 a
hipocondria,	 que	 é	 o	 medo	 de	 estar	 sofrendo	 de	 uma	 doença	 grave.	 A
hipocondria	 é	muitas	 vezes	 chamada	de	 “ansiedade	de	 saúde”.	Os	 sistemas	de
classificação	psiquiátrica,	no	entanto,	não	a	categorizam	como	um	transtorno	de
ansiedade,	 embora	 muitos	 especialistas	 acreditem	 que	 seria	 mais	 lógico
classificá-la	dessa	maneira.)

No	cerne	da	TCC	para	a	ansiedade	está	a	ideia	de	que	o	medo	é	um	produto



da	 interpretação.	Temos	medo	não	porque	 algo	 terrível	 está	 acontecendo,	mas
porque	acreditamos	 que	 acontecerá	 no	 futuro.	 Para	 superar	 a	 ansiedade,	 você
deve	testar	sua	interpretação	experimentando	a	situação	que	teme.	E	deve	fazer
isso	sem	adotar	um	dos	comportamentos	de	segurança	que	normalmente	adotaria
para	conseguir	 lidar	com	o	seu	medo.	Se	conseguir	 fazer	 isso,	você	descobrirá
que	seus	medos	são	descabidos.

Por	 exemplo,	 uma	 pessoa	 com	 transtorno	 obsessivo-compulsivo	 que	 teme
ser	 contaminada	 poderia	 ser	 encorajada	 a	 procurar	 lugares	 sujos	 e	 a	 resistir	 à
compulsão	 de	 se	 lavar	 repetidas	 vezes	 em	 seguida,	 como	 normalmente	 faria.
Uma	pessoa	com	síndrome	do	pânico	pode	ser	solicitada	a	visitar	um	lugar	que
evitaria	 e	 permanecer	 lá	 mesmo	 quando	 sentir	 as	 sensações	 de	 pânico.	 Se
conseguir	 suportar	 o	 pânico,	 em	 vez	 de	 lutar	 contra	 isso,	 ela	 descobrirá	 que
aquilo	que	temia	–	um	ataque	cardíaco,	talvez,	ou	um	desmaio	–	não	ocorreu.	E
uma	pessoa	com	fobia	social	pode	ser	convidada	a	assistir	a	vídeos	de	si	mesma
em	uma	situação	social,	uma	vez	adotando	seus	comportamentos	de	 segurança
(evitando	contato	visual,	por	exemplo,	ou	ensaiando	cuidadosamente	tudo	o	que
vai	 dizer)	 e	 uma	 vez	 sem	 esses	 comportamentos.	 Ela	 poderá	 perceber	 que,	 na
verdade,	seus	comportamentos	de	segurança	não	estão	ajudando.	Provavelmente,
também	descobrirá	que	se	comunica	muito	melhor	do	que	havia	 imaginado.	A
seguir,	 descreveremos	 com	 mais	 detalhes	 a	 TCC	 para	 tratar	 dois	 problemas
diferentes.

TERAPIA	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL	PARA	FOBIAS

A	TCC	tem	sido	muito	eficaz	para	lidar	com	uma	ampla	gama	de	fobias.	Um
exemplo	notável	 é	 o	 programa	desenvolvido	por	Lars-Göran	Öst,	 professor	 de
psicologia	 da	 Universidade	 de	 Estocolmo,	 para	 tratar	 pessoas	 com	 fobia	 de
aranha.	 O	 programa	 é	 extremamente	 breve,	 compreendendo	 apenas	 uma
avaliação	de	uma	hora	seguida	de	uma	sessão	de	exposição	de	três	horas.

Durante	essas	três	horas,	Öst	guia	o	indivíduo	por	uma	série	de	tarefas	cada
vez	 mais	 exigentes.	 Como	 é	 normal	 nas	 sessões	 de	 exposição	 da	 TCC,	 Öst



modela	 para	 o	 paciente	 o	 comportamento	 solicitado.	 Deixar	 a	 pessoa	 ver
exatamente	 o	 que	 está	 em	 jogo	 antes	 de	 encarar	 uma	 tarefa	 lhe	 dá	 calma	 e
coragem.

Primeiro,	a	pessoa	é	instruída	a	capturar	uma	pequena	aranha	em	uma	tigela
de	vidro;	depois,	a	tocar	a	aranha;	e,	por	fim,	a	deixar	a	aranha	caminhar	por	sua
mão.	 Antes	 da	 segunda	 tarefa,	 a	 pessoa	 é	 indagada	 sobre	 o	 que	 espera	 que
aconteça.	Öst	observa:	“Quase	a	totalidade	dos	nossos	pacientes	responde	que	a
aranha	irá	caminhar	por	suas	mãos,	subindo	pelo	braço	e	se	enfiando	debaixo	da
roupa”.	Mas	o	 indivíduo	 logo	descobre	que	sua	 interpretação	é	equivocada:	de
fato,	a	aranha	foge.

Depois	de	concluir	as	três	tarefas,	o	paciente	então	as	repete	com	uma	série
de	aranhas	 cada	vez	maiores.	No	 fim	da	 sessão,	 a	pessoa	 terá	 as	duas	 aranhas
maiores	 caminhando	 por	 suas	 mãos	 –	 uma	 conquista	 um	 tanto	 notável,
considerando	como	ela	se	sentia	com	relação	às	aranhas	apenas	algumas	horas
antes.

Öst	 desenvolveu	 um	 tratamento	 similar	 para	 pessoas	 que	 têm	 fobia	 de
sangue,	injeção	e	ferimentos.	Nesse	caso,	os	pacientes	são	expostos	a	uma	série
de	 imagens	 cada	 vez	 mais	 sangrentas	 de	 feridas,	 operações	 e	 situações	 desse
tipo.	 Contudo,	 essas	 fobias	 não	 são	 como	 as	 outras:	 em	 vez	 de	 a	 pressão
sanguínea	 do	 indivíduo	 subir	 quando	 ele	 é	 confrontado	 com	 a	 situação	 ou	 o
objeto	temido,	a	pressão	cai.	Assim,	para	evitar	que	a	pessoa	desmaie	quando	vê
sangue,	 Öst	 ensina	 a	 detectar	 os	 primeiros	 sinais	 de	 uma	 queda	 na	 pressão
sanguínea	 e	 a	 reagir	 contraindo	 os	 músculos	 repetidas	 vezes.	 Essa	 “tensão
aplicada”	 aumenta	 a	 pressão	 sanguínea	 do	 indivíduo,	 permitindo	 que	 ele
prossiga	com	a	tarefa	de	exposição.

TERAPIA	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL	PARA	TRANSTORNO	DE	ESTRESSE
PÓS-TRAUMÁTICO

Os	 tratamentos	 de	 ponta	 com	 TCC	 para	 transtorno	 de	 estresse	 pós-
traumático	têm,	de	modo	geral,	três	objetivos:



ajudar	 a	 pessoa	 a	 parar	 de	 reviver	 o	 trauma,	 abordando	 sua	memória	 incompleta	 e	 caótica	 do
ocorrido;
mudar	as	visões	negativas	que	a	pessoa	tem	sobre	o	trauma	e	o	que	este	significa	para	ela;
ajudar	a	pessoa	a	parar	de	evitar	lembranças	do	trauma,	ou	de	embotar	suas	sensações	com	álcool
ou	drogas.

O	 tratamento	 envolve	 dez	 a	 doze	 sessões	 semanais	 de	 noventa	 minutos,
seguidas	 de	 três	 sessões	 mensais	 complementares.	 Isso	 requer	 um
comprometimento	significativo	de	tempo	(e	emoção)	por	parte	do	paciente.	Uma
equipe	de	terapeutas	renomados	–	Nick	Grey,	Freda	McManus,	Ann	Hackmann,
David	Clark	 e	Anke	Ehlers	–	 conduziu	um	curso	 intensivo	de	 tratamento	para
TEPT,	com	sessões	concentradas	em	uma	única	semana.	Vejamos	um	exemplo.

Mark,	 um	 profissional	 de	 31	 anos,	 vinha	 sofrendo	 com	 pesadelos,
flashbacks,	raiva	e	depressão	há	nove	meses,	desde	que	sofrera	um	acidente	de
moto.	Ele	 se	 sentia	 tão	para	baixo	 e	perturbado	que	 todos	os	dias	pensava	 em
suicídio.

Durante	 a	 primeira	 parte	 da	 semana,	 Mark	 foi	 encorajado	 a	 “reviver”	 o
acidente	 em	 sua	 imaginação.	 Suas	 memórias	 mais	 perturbadoras	 foram	 a	 de
resvalar	 pela	 avenida	 depois	 de	 ter	 sido	 atingido	 por	 um	 carro;	 a	 do	 ônibus
agigantando-se,	quando	pensou	que	passaria	por	cima	dele;	e	a	de	estar	deitado
no	 meio	 da	 avenida	 após	 o	 acidente.	 Acompanhando	 essas	 memórias,	 havia
alguns	 pensamentos	 muito	 negativos.	 Mark	 acreditava,	 por	 exemplo,	 que	 sua
vida	 estava	 “cheia	 de	 lixo”	 e	 que	 a	 imagem	 dele	 deitado	 sozinho	 no	 chão
simbolizava	seu	isolamento	geral.

À	 medida	 que	 as	 sessões	 avançaram,	 Mark	 foi	 auxiliado	 a	 preencher	 as
lacunas	em	sua	memória	do	trauma	e	a	desafiar	seus	pensamentos	negativos.	Ele
lembrou,	por	exemplo,	que	vários	transeuntes	foram	solícitos	e	atenciosos	e	que
ele	esteve	sozinho	no	chão	por	muito	menos	tempo	do	que	havia	imaginado.	Por
meio	de	discussões	com	o	terapeuta,	passou	a	ver	que	sua	vida	estava	longe	de
ser	tão	desoladora	quanto	ele	às	vezes	sentia	que	era	e	que	não	estava	sozinho.

Mark	também	foi	encorajado	a	voltar	ao	local	do	acidente	–	algo	que	sempre
evitara.	 Ele	 começou	 a	 andar	 de	 moto	 novamente.	 E,	 pela	 primeira	 vez,
conseguiu	discutir	a	experiência	com	a	namorada.



Uma	 semana	 após	 a	 terapia,	 os	 sintomas	 de	 Mark	 haviam	 melhorado
consideravelmente.	 E	 os	 ganhos	 perduraram:	 dezoito	 meses	 depois,	 Mark
continuava	bem	e	desfrutando	da	vida.

TERAPIA	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL	COM	REALIDADE	VIRTUAL

A	técnica	da	exposição	na	TCC	funciona,	mas	tem	seus	contras.	Suspeita-se,
por	 exemplo,	 que	 algumas	 pessoas	 são	 tão	 relutantes	 em	 vivenciar	 a	 situação
temida	 que	 não	 procuram	 tratamento.	 E	 como	 criar	 facilmente	 situações	 de
exposição	para	alguém	que	tem	medo	de	viajar	de	avião?

Uma	 solução	 é	 a	 TCC	 com	 realidade	 virtual.	 Nesse	 tipo	 de	 sessão,	 o
indivíduo	usa	fones	de	ouvido	especialmente	projetados	que	o	fazem	imergir	em
uma	 representação	 gerada	 por	 computador	 de	 qualquer	 que	 seja	 o	 seu	 medo,
complementada	 com	 sons	 e,	 às	 vezes,	 até	 mesmo	 com	 cheiros.	 A	 realidade
virtual	 tem	 sido	 usada	 para	 tratar	 síndrome	 do	 pânico	 e	 fobia	 social,	 como
também	 medo	 de	 avião,	 aranhas	 e	 altura,	 com	 eficácia	 similar	 à	 terapia	 de
exposição	 “ao	 vivo”.	 Nos	 Estados	 Unidos,	 a	 TCC	 com	 realidade	 virtual	 está
sendo	testada	como	uma	possível	terapia	para	veteranos	que	passaram	a	sofrer	de
transtorno	 de	 estresse	 pós-traumático	 depois	 de	 terem	 combatido	 no	 Irã	 e	 no
Afeganistão.

TERAPIA	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

DE	AUTOAJUDA

Basta	olhar	ao	redor	e	qualquer	livraria	mediana	lhe	dirá	que	a	autoajuda	é
um	grande	negócio.	Mas	“autoajuda”	–	e	especificamente	o	material	baseado	em
terapia	cognitivo-comportamental	–	realmente	ajuda?

Antes	 de	 responder	 a	 essa	 pergunta,	 vale	 observar	 que	 hoje	 em	 dia	 a
autoajuda	 existe	 nas	 formas	 mais	 variadas.	 Há	 os	 livros	 tradicionais,	 que
oferecem	 o	 que	 se	 conhece	 como	 biblioterapia,	 além	 de	 CD-ROMs,	 fitas	 de



áudio	e	recursos	online.
Não	 há	 dúvida	 quanto	 à	 demanda:	muitos	 livros	 de	 autoajuda	 se	 tornaram

best-sellers,	e	o	Instituto	Nacional	de	Saúde	Mental	dos	Estados	Unidos	tem	sete
milhões	de	acessos	mensais	em	seu	website.	Para	muitas	pessoas,	a	autoajuda	é
um	método	bem	mais	palatável	de	lidar	com	seus	problemas	psicológicos	do	que
procurar	 aconselhamento	 de	 um	 profissional	 de	 saúde.	 E	 os	 próprios
profissionais	de	saúde	muitas	vezes	recomendam	que	seus	pacientes	consultem
materiais	de	autoajuda	como	parte	do	tratamento.

Isso	nos	traz	de	volta	à	questão	fundamental:	a	autoajuda	baseada	em	TCC
funciona?	Há	indícios	de	que	pode	funcionar,	ao	menos	até	certo	ponto.	Porém,
tende	a	ser	muito	mais	eficaz	quando	também	há	contribuição	de	um	terapeuta
em	pessoa.

ESTILO	DE	VIDA

Se	 você	 está	 preocupado	 com	 seu	 nível	 de	 ansiedade,	 algumas	 poucas
mudanças	em	seu	estilo	de	vida	podem,	com	o	tempo,	melhorar	bastante	o	seu
estado	de	ânimo.

Não	são	muitos	os	estudos	controlados	nessa	área,	mas	há	indícios	de	que	a
ansiedade	pode	ser	aliviada	por	meio	de:

exercícios	aeróbicos;
dieta	saudável;
técnicas	de	relaxamento	(em	que	você	aprende	a	relaxar	os	músculos	progressivamente);
massagem;
yoga;
atenção	plena	(mindfulness,	uma	síntese	do	pensamento	moderno	ocidental	e	de	antigas	crenças	e
práticas	budistas,	em	particular	a	meditação,	que	enfatiza	aprender	a	viver	o	momento	presente	e
a	 entender	 que	 seus	 pensamentos	 e	 sentimentos	 são	 temporários,	 transitórios,	 e	 não
necessariamente	um	reflexo	da	realidade).

A	 diferença	 que	 os	 dois	 primeiros	 itens	 dessa	 lista	 podem	 fazer	 é	 bem-
ilustrada	por	um	estudo	de	dois	anos	com	mais	de	10	mil	pessoas	vivendo	em
algumas	 das	 áreas	 mais	 pobres	 do	 Reino	 Unido.	 Um	 grande	 aumento	 na



quantidade	 de	 exercício	 físico	 praticada	ou	 na	 quantidade	 de	 frutas	 e	 vegetais
ingerida	 levou	 a	 melhoras	 significativas	 na	 saúde	 mental.	 Em	 particular,	 as
pessoas	relataram	que	se	sentiam	mais	tranquilas	e	felizes.

A	ansiedade	pode	causar	grandes	dificuldades	para	muitas	pessoas.	Porém,
como	 vimos,	 hoje	 existem	 várias	 maneiras	 de	 lidar	 com	 a	 ansiedade
problemática.	Algumas	são	reconhecidas	há	séculos;	algumas	foram	descobertas
por	acaso;	e	algumas	das	mais	promissoras	são	baseadas	nas	pesquisas	sobre	as
causas	da	ansiedade	que	descrevemos	neste	livro.



APÊNDICE

QUESTIONÁRIOS	DE	AUTOAVALIAÇÃO	E	INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

Este	apêndice	contém	questionários	de	autoavaliação	para:

fobia	social;
transtorno	de	ansiedade	generalizada	(TAG);
transtorno	obsessivo-compulsivo	(TOC);
transtorno	de	estresse	pós-traumático	(TEPT).

É	 importante	 ter	 em	 mente	 que	 estes	 questionários	 não	 fornecem	 um
diagnóstico	 definitivo	 –	 para	 isso,	 é	 necessário	 consultar	 um	 especialista.	 No
entanto,	 indicam	 se	 poderia	 ser	 útil	 procurar	 ajuda	 profissional.	 Para	 mais
informações	sobre	opções	de	tratamento,	ver	Capítulo	11.

Na	 seção	 de	Leitura	Complementar,	 há	 uma	 lista	 de	 livros	 e	websites	 que
fornecem	 mais	 informações	 sobre	 cada	 um	 dos	 seis	 principais	 transtornos
psicológicos.

FOBIA	SOCIAL

Responda	o	questionário	a	seguir	com	base	em	suas	experiências	no	decorrer
da	última	semana.	Um	total	de	19	pontos	ou	mais	é	sinal	de	possível	fobia	social.

0	=	Nem	um	pouco
1	=	Um	pouco
2	=	Moderadamente
3	=	Muito
4	=	Muitíssimo



Social	Phobia	Inventory	©	2000	Royal	College	of	Psychiatrists

TRANSTORNO	DE	ANSIEDADE	GENERALIZADA

Se	você	desconfia	que	seu	nível	de	preocupação	pode	estar	fora	de	controle,
tente	responder	o	Questionário	de	Preocupação	do	Estado	da	Pensilvânia.

Para	 cada	 uma	 das	 seguintes	 afirmações,	 indique	 o	 quão	 típicas	 ou
características	elas	são	para	você	em	uma	escala	de	1	a	5.

1	--------	2	--------	3	--------	4	--------	5



Nem	um	pouco	típica	-	Um	pouco	típica	-	Muito	típica

Questionário	de	Preocupação	do	Estado	da	Pensilvânia:	Meyer,	T.	J.;	Miller,	M.	L.;	Metzger,	R.	L.;
Borkovec,	T.	D.	Development	and	validation	of	the	Penn	State	Worry	Questionnaire.	Behaviour	Research
and	Therapy,	v.	28,	p.	487-495,	1990.

Agora	some	os	pontos	para	cada	afirmação.	As	perguntas	3,	8,	10	e	11	têm
pontuação	 inversa:	 se,	 por	 exemplo,	 você	 responder	 5,	 para	 os	 propósitos	 da
pontuação	o	item	é	contado	como	1.	As	pontuações	podem	variar	de	18	a	80.

As	pessoas	com	problemas	de	ansiedade	normalmente	têm	pontuação	acima
de	50.	Uma	pontuação	superior	a	60	pode	indicar	TAG.



TRANSTORNO	OBSESSIVO-COMPULSIVO

Ao	responder	as	perguntas	a	seguir,	pense	em	suas	experiências	no	decorrer
do	último	mês.

0	=	Nem	um	pouco
1	=	Um	pouco
2	=	Moderadamente
3	=	Muito
4	=	Muitíssimo



Questionário	reproduzido	com	permissão	de	Edna	B.	Foa,	2002.



Some	seus	pontos.	Um	total	de	21	ou	mais	indica	possível	TOC.

TRANSTORNO	DE	ESTRESSE	PÓS-TRAUMÁTICO

Para	 este	 questionário,	 baseie	 suas	 respostas	 em	 sua	 reação	 ao	 evento
traumático	no	decorrer	dos	últimos	sete	dias.

Conforme	 vimos	 no	 Capítulo	 10,	 há	 três	 tipos	 principais	 de	 sintomas	 de
TEPT:

A	 sensação	 de	 reviver	 o	 evento	 traumático	 é	 medida	 pelos	 itens	 1,	 2,	 3,	 6,	 9,	 14,	 16,	 20.	 A
pontuação	pode	variar	de	0	a	32.
A	sensação	de	evitação	ou	entorpecimento	 é	medida	pelos	 itens	5,	 7,	 8,	 11,	 12,	 13,	 17,	 22.	A
pontuação	também	pode	variar	de	0	a	32.
A	 sensação	 de	 estar	 constantemente	 no	 limite	 é	 medida	 pelos	 itens	 4,	 10,	 15,	 18,	 19,	 21.	 A
pontuação	pode	variar	de	0	a	24.

Quanto	 maior	 a	 pontuação,	 maior	 a	 probabilidade	 de	 que	 você	 esteja
sofrendo	de	TEPT.	Alguns	especialistas	estimam	que	um	total	de	30	pontos	ou
mais	para	todo	o	questionário	indica	possível	TEPT;	porém,	como	com	todos	os
questionários	 neste	 Apêndice,	 um	 diagnóstico	 só	 pode	 ser	 feito	 por	 um
especialista	após	uma	avaliação	detalhada.

0	=	Nem	um	pouco
1	=	Um	pouco
2	=	Moderadamente
3	=	Muito
4	=	Muitíssimo



Escala	de	Impacto	do	Evento	–	Revisada	©	Weiss,	D.	S.;	Marmar,	C.	R.	(1997).
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