SAÚDE EMOCION AL

O QUE É O TR ANS TORNO DE

A NSIEDA DE?

Todo mundo já sentiu um frio na barriga,
um certo enjoo, uma inquietação em
determinados momentos da vida, antes de

alguma situação pouco frequente ou

desafiadora, uma entrevista de emprego
ou uma prova na escola, por exemplo.

Um pouco de ansiedade nos deixa alertas,
focados, motivados. Porém, quando é que essa
sensação se torna um problema de saúde?

Se compromete o desempenho
de atividades cotidianas ou causa muito
sofrimento, pode ser sintoma de um
transtorno de ansiedade ou depressão.
DE ACORDO COM A
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE, O BRASIL É O PAÍS COM
A MAIOR TAXA DE ANSIOSOS.

9%
dos brasileiros
têm algum
transtorno
de ansiedade.

SAÚDE EMOCION AL

EM MULHERES, O PROBLEMA É DUAS
VEZES MAIS FREQUENTE DO QUE
EM HOMENS, NÃO IMPORTA A IDADE.

sintomas

tratamento

dicas

Quais são os sintomas?

FÍSICOS

• tremores;
• sensação de “bolo” na garganta;
• aperto no peito;
• respiração curta e rápida;
• 	musculatura contraída e dolorida;
• suor frio;
• insônia.

EMOCIONAIS

•
•
•
•
•

inquietação;
irritabilidade;
tensão;
 edo de algo ruim
m
que parece estar
para acontecer;

incapacidade de
se concentrar;
• 	sentimento de
que a cabeça
está vazia.
voltar

Como é o tratamento?

Associa medicamentos
e psicoterapia.
É essencial ressaltar que, caso não sejam
tratados, os transtornos de ansiedade se
cronificam, tendem a evoluir e a se associar
ao abuso de álcool e outras substâncias
tranquilizantes. Por isso, é imprescindível buscar o
acompanhamento de um profissional de saúde.

voltar

SE VOCÊ TEM
SINTOMAS DE
ANSIEDADE:
evite cafeína (café, chá,
chocolate, refrigerantes cola,
energéticos);
não fume ou use cigarros
eletrônicos;
faça exercícios regularmente
— mesmo uma caminhada leve
ajuda a manter a calma;
não se automedique, procure
um profissional de saúde.

voltar

Unimed Seguros Saúde S.A.
CNPJ/MF 04.487.255/0001-81
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 - Cerqueira
César - CEP: 01410-901 - São Paulo – SP | Atendimento
Nacional: 0800 016 6633 | Atendimento ao
Deficiente Auditivo: 0800 770 3611 | Ouvidoria: www.
segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 0800 001
2565 | Telefones Contingenciais: Atendimento Nacional:
(0xxDDD) 4000-1633 | Atendimento ao Deficiente
Auditivo: (0xxDDD) 4000-1611 | Ouvidoria: (0xxDDD)
4000-1285 | [DDD da capital do estado do segurado]
www.segurosunimed.com.br
09/2020 | Versão: 01

