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Brasília-DF, 28 de setembro de 2011 

 

Síndrome do pânico tem sintomas físicos e provoca grande sofrimento 

Transtorno é uma reação desproporcional de extrema ansiedade e com boa carga de medo a uma 

determinada situação 

 

Vertigem, taquicardia, falta de ar, sudorese, sensação de impotência, certeza de que a morte se aproxima, 

desespero: embora mais conhecidas hoje do que eram há 20 ou 30 anos, as sensações experimentadas 

pelas vítimas do transtorno do pânico ainda causam um impacto devastador na vida dos atingidos. Por ser 

uma síndrome psiquiátrica, a patologia gera preconceitos e mal-entendidos. Em geral, ninguém imagina 

ser vulnerável ao mal, cuja incidência, segundo especialistas, tem crescido em ritmo acelerado. 

 

Antes de passar pela primeira crise de pânico, a designer Débora (nome fictício), 28 anos, já sabia do 

estrago que a desordem pode causar no dia a dia. 

 

— Acredito que só vivendo na pele o desassossego de sentir pânico para se ter uma ideia da gravidade. 

Não tratar é agonizar. É ver a vida perder o sentido — desabafa. 

 

A primeira crise de Débora ocorreu no ano passado. Ao tentar embarcar para uma viagem de trabalho, ele 

foi acometida por uma sensação desesperadora de impotência absoluta diante das manifestações físicas e 

emocionais que lhe invadiram. 

 

Os sintomas clássicos da síndrome foram desencadeados de repente. 

 

— Ao entrar no avião, comecei a chorar. Sentia que ia morrer. A sensação de medo era tão grande que saí 

correndo. Alguns meses depois, voltei a sentir o mesmo quando estava dirigindo — conta. 

 

O psiquiatra Fábio Leite explica que o transtorno do pânico é uma reação desproporcional de extrema 

ansiedade e com boa carga de medo a uma determinada situação, que pode ou não ser específica. 

 

Segundo ele, no decorrer da vida deparamos com ameaças que provocam temor, sentimento que mexe 

física e emocionalmente com qualquer ser humano e que é até saudável, porque acaba se revelando uma 

proteção. Porém, no paciente com pânico, as reações fisiológicas e emocionais ocorrem sem motivo 

aparente. 

 

A pessoa fica altamente insegura porque perde o controle, tem certeza de que nada pode fazer para sair da 

crise. 

 

— A sociedade não entende a doença. Muitos acham que é frescura, descontrole emocional — observa o 

médico. 

 

Adulto jovem é o alvo predileto 

 

Diferentes pesquisas sugerem que o funcionamento cerebral e corporal desses pacientes é diferente do de 

indivíduos que nunca desenvolverão a síndrome. 
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O psiquiatra Fábio Leite lembra que algumas drogas, como anfetaminas, corticoides, maconha, cocaína e 

ecstasy, assim como algumas doenças, podem desencadear episódios de pânico. 

 

Mas há também a ocorrência de crises sem qualquer fator claramente identificado, e isso a ciência ainda 

não conseguiu explicar. Existe também a forte suspeita de hereditariedade. O adulto jovem, entre 30 e 40 

anos, é o alvo predileto da síndrome. As mulheres são mais vulneráveis. 

 

Além das alterações cardiorrespiratórias, alguns pacientes sentem manifestações físicas menos comuns, 

como formigamento e contraturas musculares. 

 

Sem os remédios, a tendência é a piora do quadro, e o prognóstico tende a ser depressão e, eventualmente, 

chega a provocar tentativas de suicídio. 

 

Os psiquiatras alertam que a terapia cognitivo-comportamental é essencial para que o paciente entenda o 

problema e se coloque diante da situação sem perder o controle. Quanto mais precoce o tratamento, 

maiores as chances de superação. 

 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um estudo conduzido pelo psiquiatra Marco André 

Urbach mostrou que a tontura, sintoma comum do pânico, é pouco investigada e tratada. 

 

— Verificamos que 30% dos pacientes com transtorno têm alterações vestibulares, ou seja, no ouvido 

interno. Esse sintoma precisa ser avaliado, porque quando não tratado é um empecilho à recuperação dos 

pacientes — revela. 

 

Saiba mais: 

 

:: O que é 
 

O transtorno do pânico é definido como crises recorrentes de forte ansiedade e medo. A característica 

principal são os ataques, geralmente imprevisíveis, de desespero ou de agonia. 

 

:: Causas 
 

Ainda são desconhecidas, mas há algumas teorias que tentam explicar o que motiva o problema: 

 

- Neuroanatômica 

Baseada no princípio de que o ataque de pânico é uma perturbação do sistema fisiológico que regula as 

crises normais de medo e ansiedade. 

 

- Comportamental 

Baseada na suposição de que vários princípios comportamentais estão envolvidos no desenvolvimento do 

pânico. Para os especialistas que acreditam nessa corrente, o paciente desenvolve o medo a partir de um 

determinado estímulo e, sempre que exposto a ele, a recordação de medo é evocada. 

 

- Psicanalítica 

Afirma que as crises de pânico se originam do escape de processos mentais inconscientes e até então 

reprimidos. Uma vez que o equilíbrio foi ameaçado, o funcionamento mental inconsciente transforma o 

conteúdo da repressão numa crise de pânico. 

 

:: Sintomas 
 

- Palpitações 

- Sudorese 
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- Tremores e abalos 

- Sensação de falta de ar 

- Sensação de asfixia 

- Dor ou desconforto no tórax 

- Náusea ou desconforto abdominal 

- Tontura ou vertigem 

- Medo de perder o controle ou de enlouquecer 

- Medo de morrer 

- Formigamentos 

- Calafrios ou calor 

 

:: Tratamentos 
 

A terapia cognitivo-comportamental pode e deve ser adjuvante ao tratamento medicamentoso, que 

consiste em: 

 

- Inibidores de recaptação de serotonina: Têm função de regular a produção de neurotransmissores no 

sistema nervoso central, impedindo, assim, o surgimento de crises. 

 

- Benzodiazepínicos: Têm função tranquilizante, atuando principalmente no início do tratamento, até que 

o equilíbrio do sistema nervoso seja restaurado. 

  

Fratura da bacia aumenta cinco vezes o risco de morte em mulheres 
Metade das mulheres com mais de 50 anos irá quebrar algum osso por causa da osteoporose durante a 

vida 

 

Mulheres com idade entre 65 e 69 anos que fraturam a bacia têm um risco cinco vezes maior de morrer em 

um ano, aponta um estudo americano divulgado nesta segunda-feira. Já mulheres com idade entre 70-79 

anos têm duas vezes mais chances de morrer em um ano, e aquelas com mais de 80 anos têm o triplo de 

chances. O estudo patrocinado pelo National Institutes of Health (NIH) foi publicado na revista Archives 

of Internal Medicine. 

 

— Este estudo chama a atenção para o fato de que o primeiro ano após a fratura da bacia é um período 

crítico para as mulheres idosas, principalmente para as mais jovens, com até 69 anos, que enfrentam um 

índice de mortalidade muito maior — assinala a líder da pesquisa Erin LeBlanc. 

 

Segundo a Fundação Internacional contra a Osteoporose, com sede nos Estados Unidos, ocorrem 1,6 

milhão de fraturas de bacia por ano, 51% delas na Europa e nas Américas, e a maioria das restantes no 

oeste do Pacífico e sudeste da Ásia. Metade das mulheres com mais de 50 anos irá quebrar algum osso por 

causa da osteoporose. 

 

O estudo do NIH recolheu informações de cerca de 10 mil mulheres de quatro cidades americanas, que se 

inscreveram de 1986 a 1988 em um projeto de pesquisas sobre fraturas relacionadas à osteoporose. Em 20 

anos, 1.116 das mulheres participantes fraturaram a bacia. Elas foram comparadas, por idade, a um grupo 

de 4.464 mulheres que não se machucaram. 

 

Entre as mulheres que fraturaram a bacia, mais da metade das mortes a curto prazo ocorreram menos de 

três meses após a fratura, e quase três quartos ocorreram em menos de seis meses, aponta o estudo. 

 

Os números sugerem que a fratura da bacia desempenha um papel importante na piora da saúde feminina, 

assinala Teresa Hillier, coautora do estudo e pesquisadora sênior do Kaiser Permanente Center for Health 

Research.  
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— Percebemos que o risco de vida é maior nos três primeiros meses após a fratura, o que nos leva a supor 

que a internação, cirurgia e imobilização levam a outras complicações, que resultam em morte — explica. 

 

As três principais causas de morte entre as mulheres estudadas foram problemas cardíacos, câncer e 

derrame. 

  

Café ajuda a prevenir depressão em mulheres, diz pesquisa 
Pesquisadores acreditam que a cafeína pode alterar a química do cérebro 

 

Quanto mais café as mulheres tomam, menor o risco de desenvolverem depressão, segundo o resultado de 

um estudo realizado pela equipe de pesquisadores da Harvard Medical School. 

 

Os cientistas estudaram o comportamento de mais de 50 mil enfermeiras, durante duas décadas. As 

mulheres que beberam de duas a três xícaras de café por dia apresentaram 15% menos chances de 

desenvolver depressão, se comparadas àquelas que beberam apenas uma xícara por semana. 

 

De acordo com as informações publicadas no Washington Post, o café descafeinado, chá preto e chocolate 

não causam o mesmo efeito. 

 

Os pesquisadores acreditam que a cafeína seja o principal agente nesse processo, já que a substância pode 

alterar a química do cérebro. Mas ainda é preciso realizar mais pesquisas para verificar se a substância 

seria realmente útil para prevenir a depressão. 

*Fonte : RBS.  

  

Por dia, cerca de 500 brasileiros descobrem que têm diabetes  
Saiba como reconhecer os sintomas da doença e buscar tratamento 

 

Diariamente, cerca de 500 brasileiros descobrem que têm diabetes, uma doença metabólica provocada 

pelo excesso de açúcar no sangue que acomete 10 milhões de pessoas no país. 

 

Em todo o mundo, a epidemia atinge 366 milhões de indivíduos e mata 4,6 milhões por ano. Para 

aprofundar o assunto, o Bem Estar desta quarta-feira (28) recebeu os endocrinologistas Alfredo Halpern e 

Marília Gomes. 

 

Manter o peso, não fumar, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios e fazer check-ups regulares 

são cinco dicas úteis para prevenir a doença. Pães, bolos, macarrão e doces viram açúcar dentro do corpo, 

algo fundamental para termos energia e desempenharmos as atividades do dia a dia. 

 

Mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, no máximo, de 3 a 4 colheres de açúcar por dia. 

Quatro colheres de macarrão, um pão francês e uma fatia de bolo, por exemplo, já contêm 2,5 colheres. 

Para medir os níveis de glicemia (açúcar) no sangue, os diabéticos usam o chamado "teste de destro", uma 

maquininha que fura o dedo e analisa o sangue. Quanto maior o nível de açúcar, mais difícil é para o 

corpo carregá-lo para dentro das células, onde ele vira energia.  

 

Veja abaixo os parâmetros usados: 

Menos de 100 mg/dl – Normal 

De 100 a 125 mg/dl – Pré-diabetes 

Igual ou maior que 126 mg/dl – Diabetes 

 

Segundo a endocronologista Marília Gomes, o tipo 1 é considerado pior, porque atinge mais crianças, 

adolescentes e jovens, e é de difícil tratamento. Nos últimos dez anos, o número de casos desse tipo da 

doença dobrou em alguns lugares. 
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Halpern destacou que muitas pessoas descobrem que estão diabéticas porque há uma alta concentração de 

açúcar na urina, o que pode até atrair formigas. De acordo com o médico, a diabetes é a segunda maior 

causa de cegueira no mundo, por isso é preciso ficar atento. 

 

Frutas com alto índice glicêmico: 

Banana 

Mamão e papaia 

Manga 

Uva 

Caqui 

Fruta do conde 

 

Frutas com baixo índice glicêmico: 

Pera 

Maçã 

Morango 

Pêssego 

 

 

*Fonte: G1. 
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