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Ansiedade boa, 
ansiedade má

De nada adianta fugir ou atacar a emoção que se assemelha 
à nossa sombra, por termos com ela uma relação inseparável. 

Conhecê-la e convertê-la numa aliada é o segredo para 
estarmos bem na nossa pele e, talvez assim, deixarmos de ser 

campeões europeus no consumo de calmantes
CLARA SOARES
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nNo corpo humano há 100 milhões de milhões de células. Não se 
consegue sequer imaginar que número é este. Pois os micróbios 
são dez vezes mais, só no intestino, o órgão onde vivem em maior 
quantidade. Esta relação, a que até há pouco tempo se prestava 
muito pouca atenção, começa ainda antes do nascimento. Uma 
relação de amor/ódio que tem vindo a ser desvendada pela 
Ciência. Microbioma é como se chama a estas bactérias, que 
funcionam em conjunto, como se fossem um órgão, o “órgão 
esquecido” ou “segundo cérebro”. 

Quanto maior é o conhecimento, maior a certeza de que a 
nossa saúde passa em grande parte pelo equilíbrio entre estes 
seres invisíveis – alojados no intestino, boca, nariz, órgãos genitais 
e pele – e o nosso corpo. Diabetes, obesidade ou até cancro são 
problemas que podem estar relacionados com um desequilíbrio 
nesta convivência. 

Sabe-se, por exemplo, que animais de laboratório, que crescem 
sem qualquer tipo de germes, são mais suscetíveis a cancro gástrico. 
Presumindo-se por isso que os micróbios têm um efeito protetor. 
Num estudo recente, verificou-se ainda que a resposta dos 

Benditos 
micróbios
Perguntar “como vai essa saúde” é quase o mesmo que 
querer saber qual o estado do microbioma – os milhões 
de seres que vivem connosco, sobretudo nos intestinos. 
O desequilíbrio na relação entre estas bactérias e o corpo 
humano pode estar na origem de problemas tão sérios  
como o cancro, a depressão ou a diabetes  
SARA SÁ
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O“Oh não! Isto está a tomar conta de mim outra vez. Dói-me 
o peito. Parece que estão todos a olhar para mim. Vão notar 
que estou a tremer. Falta-me o ar. Ai, que me vai dar uma 
coisa, que vergonha. Sempre tive esta fraqueza. Vou já para 
casa, senão desmaio ou morro aqui mesmo.” Passaram apenas 
alguns minutos. Um minuto, na cabeça de uma pessoa à beira 
de um ataque de pânico, é uma eternidade. O tempo fica 
suspenso. Mesmo que ninguém se aperceba de nada, tudo está 
a acontecer, de forma vertiginosa, no corpo daquela pessoa. 
É provável que ela esteja calada, quieta, a fazer tudo para 
passar despercebida. É provável que se ausente. Que vá à casa 
de banho mais próxima. O medo materializa-se em enjoos, 
vómitos, quebra de tensão, suores frios, cólicas, palpitações, 
descontrolo da respiração e da locomoção, tremores. Até a 
visão pode ficar afetada e perder-se a perspetiva e os sentidos.

Ninguém morre de um ataque de pânico. Porém, a última 
coisa que alguém que passa por isto deseja ouvir é: “Isso passa.” 
Ou a sua variante: “Se tivesse mais que fazer não tinha tempo 
para isto.” Por mais indesejável que seja a presença da Dona 
Ansiedade, que nos visita amiúde, é graças a ela que nós, 
humanos, sobrevivemos a incontáveis perigos e ameaças e nos 
adaptamos, contrariamente a outras espécies, cuja existência se 
resume ao estado fóssil.

Os predadores da Idade da Pedra já não andam atrás de nós 
para nos comer, mas a memória celular e o cérebro primitivo 
funcionam como se estivéssemos no Paleolítico. Podemos ser 
Sapiens Sapiens mas não nos livramos da tríade formada pelo 
córtex pré-frontal, amígdala e sistema límbico, as áreas do 
cérebro envolvidas na resposta ansiosa, a resposta ao medo.  
Ela parece estar mais difundida nas sociedades orientadas 
para o futuro. Assim sendo, pode este ser o sintoma da 
incapacidade de viver no presente?

  
AI, QUE NERVOS!
Somos o País europeu com mais perturbações psiquátricas 
– um em cada quatro portugueses. Segundo a consultora 
QuintilesIMS, no ano passado as vendas de calmantes 
ultrapassaram os 36 milhões de euros, correspondentes a mais 
de 12 milhões de embalagens. Se tivermos em conta a dose 
diária por mil habitantes (DHD), os dados mais recentes do 
Infarmed, referentes a 2012, colocam Portugal à frente de 
países europeus como a Noruega, a Itália e a Dinamarca (96 
DHD, face a 62, 53 e 31 DHD, respetivamente). “Ninguém 
sabe a que se devem estes números, de casos e de consumo 
de medicamentos”, comenta Pedro Varandas, vice-presidente 
da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria. O médico atribui o  
abuso destes medicamentos, que criam dependência, à “falta de 
educação para a saúde mental e ao facto de haver um estigma 
relativamente à psicoterapia, comparticipada noutros países 

europeus”. Ressalvando que os casos 
mais severos não dispensam medicação, 
o clínico afirma que os números podiam 
ser piores, sobretudo nos anos da crise, 
o que diz muito sobre “a capacidade dos 
portugueses para ultrapassarem tempos 
difíceis”.

O psiquiatra Diogo Guerreiro 
esclarece que “a maioria destas 
perturbações (16,5%) corresponde a 
fobias simples e estados de ansiedade 
ligeira a moderada, que podem ser 
modificados” e acrescenta: “O stresse 
crónico, que inclui a nossa relação com 
as tecnologias, contribui de algum modo 
para a ansiedade patológica, pois a nossa 
fisiologia não se adapta ao estilo de vida 
atual, em que tudo é ‘para ontem’ e no 
registo multitarefa.”

Nem todos somos invadidos por 
ataques de pânico – picos súbitos e 
imprevisíveis de ansiedade que levam às 
fobias e aos comportamentos evitantes 
– ou vítimas de ansiedade generalizada, 
que é menos intensa, mas prolongada e 
incapacitante.  
“O temperamento ansioso é uma 
resposta inata”, lembra Diogo 
Guerreiro. Porém, as circunstâncias 
e alguns tipos de personalidade 
aumentam a propensão para estados 
ansiosos, como “a falta de tempo para 
o prazer e o ócio, níveis de exigência 
elevados e dificuldade em pedir ajuda.”

 
A CIÊNCIA DO MEDO 
Se, numa situação não ameaçadora, a 
sua cabeça lhe diz que está diante de 
um perigo fatal que é maior do que a 
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>  Quanto mais cedo 
melhor. É preciso 
ensinar desde 
cedo as crianças a 
aprender a respirar 
e a relaxar, a mudar 
crenças e a ganhar 
resiliência

sua capacidade para o vencer,  
esse pensamento infundado  
(ou distorção cognitiva) influencia o 
seu estado emocional e ativa a resposta 
de stresse. Uma crença do tipo “faça o 
que fizer, nunca será suficiente”: numa 
situação nova, esta crença desencadeia 
a perceção de ameaça: a libertação 
de cortisol e adrenalina no sangue 
preparam o corpo para atacar ou fugir, 
mas se o medo for muito intenso, 
bloqueia a ação.

É como ter um carro numa 
estrada vazia e sujeitá-lo a acelerações 
e travagens bruscas. Conclusão: 
desperdiça combustível, desgasta peças 
e não chega a lado nenhum. Ou chega, 
mas de forma precipitada e com mais 
probabilidade de erros, de cálculo e 

de execução. Em doses excessivas, a ansiedade complica o 
processo de adaptação: de “boa” passa a “má”.

As investigações de um grupo de cientistas liderado por 
Andreas Frick, e publicadas na revista Jama Internal Medicine, 
mostraram que o cérebro das pessoas com fobia social sintetiza 
mais serotonina (substância ligada ao humor), e não menos, 
como se pensava (os antidepressivos são tomados para manter 
a serotonina em circulação). Diante da incerteza, entra-se 
em modo de alerta, o campo de visão estreita-se e perde-se a 

SE A SUA CABEÇA LHE DIZ QUE ESTÁ DIANTE DE UM 
PERIGO FATAL QUE É MAIOR DO QUE A SUA CAPACIDADE 
PARA O VENCER, ESSE PENSAMENTO INFUNDADO  
(OU DISTORÇÃO COGNITIVA) INFLUENCIA O SEU 
ESTADO EMOCIONAL E ATIVA A RESPOSTA DE STRESSE



INFOGRAFIA MT/VISÃO

COMO AS CRISES ECONÓMICAS NOS AFETAM EM %

ANSIOSOS E AGARRADOS 
AO COMPRIMIDO

1 em cada 4 portugueses tem 
perturbações psiquiátricas 22,9%

Somos o País europeu com mais 
perturbações ansiosas 16,5%
Temos a maior taxa de 
consumo de calmantes da UE
12 143 429* embalagens 
de fármacos vendidos em 2016
82% são benzodiazepinas, 
com elevado poder aditivo

31,2
19,8

16,8
13,6

7,6
4,4

6,8
1,8

Ansiedade e Depressão

Problemas

2015
2008

Quase 40% dos portugueses não 
conseguiram pagar bens essenciais

Fatores 
desencadeantes

Ligeiros Moderados Graves

50%
Corte nos salários 

e pensões

14%
Desemprego

6%
Mudança de emprego

5%
Reforma

FONTE DGS. Portugal: Saúde mental em Números 2015. Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental 
2013. Infarmed. Lisbon Institute of Global Mental Health. Caldas de Almeida, “Crises socioeconómicas e saúde 
mental: da investigação à prática”, 2016.

TEVE PERDAS 
DE RENDIMENTO 
DESDE 2008

x
+ 40% 

Segundo amostra representativa de 911 portugueses

*Consultora QuintilesIMS

20 primavera/verão 2017  

viver + psicologia

noção do que está à volta. Uma pesquisa 
divulgada há dois anos no Journal of 
Experimental Psychology General, de 
Andrew Todd e colaboradores, mostrou 
que, sob o efeito de emoções como raiva 
ou repulsa, só 25% do grupo de pessoas 
ansiosas conseguia colocar-se no lugar 
do outro.

Neste campo, nem tudo se resume 
à biologia: a aprendizagem conta. Isso 
foi demonstrado através da experiência 
realizada pela universidade americana 
de Wisconsin-Madison.  
A monitorização do cérebro de  
600 jovens macacos, através de 
ressonâncias magnéticas, permitiu 
demonstrar que as manifestações 
ansiosas eram parcialmente aprendidas 
por imitação e que a história familiar 
era responsável, em 35% dos casos, pela 
ativação excessiva das regiões do cérebro 
que processam o medo. O efeito de 
contágio foi igualmente confirmado 
pelos resultados de um estudo 
britânico envolvendo mil famílias com 
gémeos e liderado por Thalia Eley: o 
estado emocional dos filhos era mais 
influenciado pelos comportamentos 
dos pais ansiosos do que atribuído aos 
fatores genéticos.

NA MENTE DE UM NERVOSO  
Quem tem uma personalidade ansiosa 
acumula defesas como se não houvesse 
amanhã. O que assusta é aquilo que 
está para vir e não se controla. Desabafo 
típico: “A reunião de comerciais correu 
bem, a manhã foi ganha, mas… aquela 
nódoa na camisa estragou tudo e não 
consigo olhar o meu rival sem me sentir 
inferior.” Pensar assim tem um efeito 
paradoxal: tanta defesa para evitar o 
que se teme (exemplo: ser vítima de 
rejeição), acaba por criar condições para 
que o pior aconteça, qual profecia que 
se autorrealiza.

As pessoas ansiosas dispensam 
carrascos: o medo de falhar leva-as 
a preocuparem-se antes de tempo, a 
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3 perguntas a…  
Enrique Rojas
O psiquiatra e best-seller espanhol, autor 
de SOS Ansiedade (Matéria Prima,  
186 págs., €15), esclarece dúvidas comuns 
sobre algo que, sendo normal, pode 
converter-se num problema

COSTUMA DIZER-SE QUE DE ANSIOSO 
TODOS TEMOS UM POUCO E QUE ISSO É 
NORMAL. QUANDO É QUE COMEÇA A SER 
UM PROBLEMA?    
Quando compromete a vida. As crises ansiosas, 
por exemplo, são um tsunami de ansiedade que 
dura minutos: calafrios, tremores, náuseas, 
aceleração do ritmo cardíaco e sensação de falta 
de ar. Ganha-se medo: de morrer, de enlouquecer, 
de perder o controlo. O sono pode ficar afetado e 
a pessoa ter pesadelos. A ansiedade patológica 
não se vê só no plano físico. Pode manifestar-se 
em fobias, preocupação excessiva, dramatização, 
avaliar as situações com um filtro negativo, 
além de serem frequentes os problemas de 
concentração e memória.

E QUAL É O IMPACTO QUE TEM NOS 
COMPORTAMENTOS E NA VIDA SOCIAL? 
A maneira de dar vazão ao excesso de 
adrenalina, sobretudo se associada a tensões 
familiares e psicológicas, passa muitas vezes 
por compensar o desconforto e mal-estar 
através do consumo excessivo de álcool e 
drogas e, não raras vezes, por fazer fugas para 
a frente. Ou então bloqueia, tem dificuldade 
em expressar-se socialmente. Também pode 
acontecer que se manifeste em doenças 
psicossomáticas, como úlceras, colites, 
alergias ou problemas metabólicos.  

COMO SE DÁ A VOLTA A ISSO?  
Se a ansiedade resultar de um desequilíbrio 
bioquímico, vai precisar de fármacos e 
psicoterapia. Se tiver causas externas, como a 
constante falta de tempo, o ritmo frenético e o 
vício do trabalho, do telemóvel ou da internet, 
basta a psicoterapia e alguns ajustes pessoais, 
como aprender a dizer não: não ao vício do 
trabalho, não às ambições excessivas. Só isso 
já pode dar muita paz.

entrarem numa orgia de dever e seus “tenho de” (na língua 
inglesa aplica-se a expressão “must-urbation”), que atormentam 
a vida ao próprio e infernizam a dos demais.

Convencidos de estar em perigo a toda a hora, sentem-se 
alvo do escrutínio alheio e levam tudo à letra, a peito, como se 
se tratasse de um crime de honra, um caso de vida ou morte. 
Por vezes, experimentam as emoções nos seus extremos, o 
sempre e o nunca, com uma carga dramática que, embora 
funcione na ficção e no futebol, lhes dificulta a adaptação 
quotidiana. Nos atropelos do carrossel mental, colocar-se no 
lugar do outro é uma missão impossível. O mais certo é um 
simples gesto ser lido como um sinal do colapso iminente.  
E é assim que aquele “ok” teclado em resposta a um convite 
para jantar a dois com várias linhas de texto significa uma 
sentença de morte: “Só isto? Já não me liga. É o nosso fim!”

 
GENEROSIDADE E DESCONTRAÇÃO
Quando tudo parece perdido, nada está perdido. Com as 
perturbações ansiosas a ganharem contornos de epidemia, 
terapeutas e investigadores estão a apostar em métodos que  
promovam competências para gerir a ansiedade, sobretudo 
nas crianças e jovens que, segundo as estimativas europeias e 
americanas, estão mais vulneráveis. Ana Isabel Pereira, do 
Centro de Investigação em Psicologia da Universidade 
de Lisboa, realizou em 2010 um estudo com  
569 crianças, com uma idade média de 10 anos (dos 
4 aos 19), e concluiu que 46% tinham medo da 
separação dos pais, 42% referiam dificuldades em 
interagir com estranhos e 33% preocupavam-se 
com a possibilidade de não gostarem deles.  
“As meninas são mais propensas a sintomas 
ansiosos, talvez por ser culturalmente aceite que 
os pais as protejam, mas também costumam, 
mais do que os rapazes, inibir a ação”, explica 
a psicóloga, que acrescenta: “A ansiedade de 
separação é reportada em idades precoces e, mais 
tarde, surgem as fobias à escola.” Ter as coisas 
limpas e arrumadas era a estratégia mais usada 
por 39,2% das crianças. Ana Isabel Pereira 
defende que “é preciso ensinar desde cedo as 
crianças a aprender a respirar e a relaxar, a 
mudar crenças e a ganhar resiliência, coisa que 
as intervenções farmacológicas não fazem”.

As pesquisas do psicólogo canadiano Adam 
Heenan tiveram o mérito de demonstrar que 
exercícios de relaxamento e dez minutos 
diários de caminhada ao ar livre modificavam 
a perceção do ambiente: os sinais neutros 
eram menos vezes interpretados como 



SAIBA O QUE ACONTECE 
QUANDO FICAMOS DOMINADOS 
POR ESTADOS ANSIOSOS

COMO O CORPO 
REAGE

Nervos à flor da pele
O sistema nervoso 
simpático ativa-se. 
O cérebro dá sinal às 
glândulas para libertarem 
hormonas (cortisol, 
adrenalina). Os níveis 
de açúcar no sangue sobem 
e preparam os músculos 
para a ação
 
Respiração alterada
A preocupação e o medo 
resultam em inspirações 
curtas, travagem 
involuntária da entrada ou 
saída do ar ou num padrão 
ofegante - hiperventilação 
- que, em certos casos, 
pode gerar um ataque de 
pânico
 
Coração sobressaltado
O principal músculo 
do corpo começa a bater 
descompassadamente, 
de forma acelerada e com 
contrações mais fortes para 
fazer chegar o sangue aos 
músculos, aumentando a 
pressão arterial
 
Reações viscerais
Sobressaltos e más notícias 
fazem mal à digestão: 
náuseas, enjoos, re�uxo, 
vómitos, cólicas, 
�atulência, diarreia. 
O estômago e o intestino 
(ou “segundo cérebro”) 
�cam inchados, irritados, 
doridos, in�amados   
 
1, 2, 3… atacar 
ou fugir!
Gente de carne e osso �ca 
com os cabelos em pé, 
os músculos endurecem 
e partem para a ação: saem 
em debandada 
ou avançam para a 
competição. Se isto 
continua, vêm as dores 
de cabeça e muitas outras     
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ameaças. Atos de generosidade também têm o poder de 
facilitar a vida a quem sente “à flor da pele”, como sugerem 
os resultados da experiência feita pelas cientistas Lynn Alden 
e Jennifer Trew. Durante um mês, testaram três grupos de 
pessoas com ansiedade social: o grupo que lavava a loiça aos 
companheiros tinha menos expectativas negativas e menor 
medo da rejeição.  

 
CINCO RESPIRAÇÕES POR MINUTO
Usada há milhares de anos para induzir estados de calma, 
regular funções do corpo e melhorar a capacidade de foco, 
a respiração começa a ser encarada, no meio clínico, como 
amortecedor da ansiedade, que se pode ginasticar e está ao 
alcance de todos.

Um estudo conduzido pelo psiquiatra americano  
Chris Streeter, da Escola de Medicina da Universidade 
de Boston, que usou a ressonância magnética para medir 
os efeitos da respiração e do ioga na gestão da ansiedade, 
permitiu descobrir que a essas práticas aumentavam os níveis 
de ácido gama-aminobutírico (GABA), um neurotransmissor 
que exerce uma ação benéfica nos circuitos do medo, stresse 
e trauma.

“Aprender a fazer cinco respirações por minuto promove 
o relaxamento e permite expandir os alvéolos pulmonares 
onde ocorrem as trocas de oxigénio”, asseguram os psiquiatras 
americanos Richard P. Brown e Patricia L. Gerbarg, autores 
do livro Respire (Lua de Papel, 240 págs., €14). Há décadas 
que o casal estuda técnicas de respiração oriundas de tradições 
milenares e tem vindo a testá-las e a integrá-las no tratamento 
da ansiedade. Prevenir crises de pânico, por exemplo, 
consegue-se com a respiração coerente, três vezes mais lenta 
do que a que se pratica na sociedade atual. Patricia diz como 
é: “O que conta não é a profundidade mas sim o ritmo,  suave 
e naturalmente, sem encher muito os pulmões nem pressionar 
a expulsão do ar.” Um ritmo de 4,5 a 6 ciclos respiratórios 
(inspirar e expirar) por minuto tem um efeito terapêutico que a 
psicanalista usa com os seus pacientes:  
“Em minutos e sem medicação, o corpo diz ao cérebro que não 
precisa de hiperventilar porque está seguro e baixa o arsenal 
das defesas.” Ao lado da mulher, na entrevista feita via Skype, 
Richard acrescenta: “Doentes meus que não tinham melhorias 
com fármacos e aprenderam a regular a respiração sentiram- 
-se rejuvenescidos, com a mente clara e disponíveis para 
relacionar-se e cooperar com os outros.”

Na próxima vez que o seu sistema nervoso começar a passar 
dos limites, antes de aventurar-se no labirinto da mente e 
reciclar pensamentos “maus”, lembre-se: o truque é continuar a 
respirar! Com tempo e treino, sossega o carrasco e ganha uma 
aliada, uma amiga para a vida. 
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1.  Nas últimas 10 semanas 
teve dois ou mais sinais 
físicos de mal-estar como: 
dores de cabeça, tensão 
muscular, tremores, 
desconforto abdominal, 
palpitações, dificuldades 
em respirar ou em dormir?

a) Sim, mas estou melhor agora
b) Não, só me aconteceu uma vez
c) Sim, e tem vindo a piorar
d)  Sim, e receio que possa voltar a 

acontecer

2.  Costuma ir à procura,  
na net, de informação 
relativa à forma como 
se sente e sobre estados 
ansiosos?

a)  Sim. Faço sempre isso quando quero 
saber porque estou a sentir-me assim

b)  Não. Sempre ouvi dizer “cuidado com  
o que procuras porque podes encontrar!”

c)  Às vezes faço-o, por curiosidade  
ou para me distrair e, de vez em quando, 
fico a pensar nisso

d)  Sim, é mais forte que eu. É importante 
saber o que fazer quando não estamos 
bem, não é?

3.  Preocupa-se com o que os 
outros podem pensar de si 
ou do seu desempenho e 
atitudes?

a)  Raramente ou nunca. Porque haveria  
de preocupar-me?

b)  Eu achava que não, mas já me 
aconteceu uma vez ou outra

b)  Às vezes fico pessimista, no final do dia 
consigo ter discernimento e cabeça fria

c)  Tranquilo e com picos de entusiasmo 
sempre que faço coisas de que gosto

d)  Não consigo parar os pensamentos, 
nem mesmo quando exercito o corpo

7.  Vai apresentar um projeto 
diante de uma plateia 
ou grupo. O que é mais 
provável que aconteça?  

a)  Pensa faltar. Bebe uns copos na véspera. 
Mostra medo e timidez. Depois enfia- 
-se em casa

b)  Sente muita tensão. Implica com tudo. 
Toma calmante no dia e no fim achou 
que foi péssimo

c)  Sim, bastante, mas faço os possíveis 
para que ninguém note

d)  Às vezes, quando tenho um problema 
que não consigo resolver

4.  Qual das seguintes opções 
corresponde à forma como 
decorreram os últimos  
12 meses?

a)  Correram relativamente bem, com dias 
bons e menos bons, mas valeu a pena

b)  De grande inquietação e com muita 
confusão à mistura. Até fiquei doente

c)  Podia ter sido pior, mas tudo se 
resolveu, mesmo as situações mais 
complicadas

d)  Podia ter sido melhor, já que houve 
situações complicadas e temo que  
se repitam

5.  Como define a sua 
disposição ou humor  
nos últimos seis meses?

a)  Insatisfação e neura. Como dizem os 
entendidos, tudo pode piorar

b)  Boa-disposição e otimismo q.b., à 
exceção de um dia ou outro mais cinzento

c)  Houve dias que me tiraram do sério  
e deixaram à nora, e foram a maioria

d)  Equilibrado, embora com alguns  
sustos e irritações pelo meio   

6.  Como descreve o seu 
estado mental mais 
frequente?

a)  Tenho mais dias em que carrego 
preocupações do que aqueles em que 
estou bem

RESPONDA ÀS PERGUNTAS ASSINALANDO UMA DAS QUATRO OPÇÕES POSSÍVEIS (A, B, C OU D). NO FINAL,  
CONSULTE A TABELA E FAÇA UM CÍRCULO EM TORNO DA OPÇÃO ASSINALADA EM CADA PERGUNTA. A COLUNA QUE TIVER 

MAIOR NÚMERO DE CÍRCULOS ASSINALADOS É A QUE CORRESPONDE AO SEU PERFIL DOMINANTE, NA ESCALA DA ANSIEDADE

TESTE O SEU NÍVEL DE ANSIEDADE
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c)  Treina o que vai dizer. Faz caminhada 
antes de dormir. Deita-se cedo. Acorda 
com mente clara

d)  Prepara-se para o pior. Imagina o melhor. 
Aguenta os nervos e a azia e segue em frente  

8.  Uma pessoa próxima tem 
um acidente e dá entrada 
na urgência. Como reage ao 
receber a notícia?

a)  Fica com as mãos transpiradas, o coração 
prestes a explodir e senta-se sem conseguir 
respirar

b)  Escuta com atenção, faz algumas 
perguntas, pega no carregador do seu 
telefone e vai lá ter

c)  Perde-se no caminho para a urgência e 
receia ter uma infeção só de lá entrar

d)  Toma as medidas necessárias, faz a visita e 
depois de chegar a casa é que chora  

9.  Qual é a sua relação com 
as solicitações digitais, dos 
emails às sms, passando 
pelas redes sociais?

a)  Não tem mãos a medir, despacha 
solicitações e chega à noite com agitação  
e sem sono

b)  Nunca se desliga, teme que o telemóvel 
fique sem bateria ou rede, leva-o para  
a mesa e para o WC

c)  Define períodos específicos para estar 
online, mas não desliga notificações e está 
contactável

d)  Desliga-se quando se concentra numa 
tarefa, nos dias de folga/férias e fora  
do horário laboral

10.  No seu estilo de vida, quais 
são os seus hábitos de 
descanso e lazer?  

a)  Todos os dias dedico uma hora a coisas 
que me dão prazer

b)  Raramente ou nunca. Eu tenho lá tempo 
para isso?

c)  Tem dias. Em fases de maior sobrecarga, 
compenso ao fim de semana

d)  É complicado. Às vezes tenho de obrigar-
-me a parar, mas nem sempre consigo

Confira qual o seu perfil...

DESCONTRAÍDO 
Adapta-se perfeitamente 
às mudanças e imprevistos 
sem se deixar afetar pelos 
acontecimentos. Capaz de ajustar 
as crenças que a realidade lhe 
demonstra não serem válidas. 
Consegue manter a boa- 
-disposição, provavelmente por 
conhecer-se bem e cuidar de si, 
sem exceder-se. Quando sente 
fadiga e sinais de preocupação 
pontuais, toma medidas e define 
limites para voltar à base. 
Continue a inspirar outros com a 
sua atitude tranquila e confiança 
na vida, nos bons e nos maus 
momentos.

SENTINELA
Na hora de responder às exigências 
diárias, age com determinação e 
resolve problemas sem complicar. 
Os seus medos e inseguranças 
podem tomar conta de si de 
vez em quando. Em momentos 
de vulnerabilidade, mental ou 
emocional, conta com sintomas  
de mal-estar temporários. Em fases 
críticas, lembre-se de respirar.  
Deixe ir responsabilidades que não 
são suas. Se não quiser ir ao tapete, 
lembre-se: a perfeição não existe. 
Tudo passa, até a vida, pelo que  
os momentos são para desfrutar  
e agradecer.   

NERVOSO
Aflige-se excessivamente com 
problemas de pouca monta. Vê 
perigos onde não os há. Tende  
a dramatizar, a pensar demais  
e a tomar a parte pelo todo. Mais 
de 50% do seu tempo é gasto 
a construir cenários negros e 
a encontrar planos B para não 
ficar sem chão, comprometendo 
o sono, o apetite e a disposição. 
Não estranhe se lhe chamarem 
neurótico ou achar que vai morrer 
por se sentir tão mal: pode ser ‘só’ 
um ataque de pânico. Treine  
o relaxamento, reveja crenças  
e procure ajuda.   

PERTURBADO
Ansiedade crónica. O perigo 
espreita a cada esquina, 
aumenta a desconfiança e 
paralisa. O amanhã será sempre 
uma catástrofe, a menos que 
faça tudo o que estiver ao seu 
alcance para restabelecer o 
controlo e a ordem. O pior são 
as queixas psicossomáticas. 
E os estados fóbicos, que 
transtornam tanto. Entregar-se 
a rituais pode aliviar a mente, 
só que queima muito tempo. 
Os fármacos ajudam, mas a 
psicoterapia facilita-lhe a vida, 
mudando para melhor a forma 
de pensar e sentir.

Perguntas Descontraído Sentinela Nervoso Perturbado

1 b a d c
2 b c d a
3 a b d c
4 a c d b
5 b d c a
6 c b a d
7 c d a b
8 b d c a
9 d c a b

10 a c d b
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