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ANSIEDADE, 
MINHA COM-
PANHIA

  ? ? ? ? ?      ? ? ? ?    ? ? ? ? ? ? ?

COMO É ESTAR NA PELE DE QUEM SOFRE  
DE ANSIEDADE? OUVIMOS O TESTEMUNHO  
DE ANA CLARA RAMOS, PROFESSORA  
QUE CONVIVE COM A DOENÇA HÁ MAIS  
DE 20 ANOS, NA SEMANA EM QUE SE CONFIRMOU 
QUE SOMOS O PAÍS EUROPEU COM MAIS  
CASOS DIAGNOSTICADOS E COM AS DOSES 
DIÁRIAS MAIS ELEVADAS NO CONSUMO  
DE PSICOFÁRMACOS

ANSIEDADE,  
MINHA  
COMPANHIA

ANSIEDADE,  
MINHA  
COMPANHIA

  C L A R A  S O A R E S
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C
ostumo dizer que a ansiedade é 
contagiosa, porque quando esta-
mos ao pé de alguém muito ansio-
so aprendemos a ser como ele. Eu 
cresci como filha única numa família 
grande. Lembro-me de, em peque-
na, torcer os lençóis até os dedos fi-

carem quase em sangue. Da angústia que 
era ver o filmes como o Dumbo. 

Tive de sair do jardim de infância por-
que chorava muito e não suportava estar 
afastada da minha mãe. Ela ficou depri-
mida quando estava grávida de mim e du-
rante a minha adolescência, era uma mãe 
ausente. O meu pai era muito possessivo e 
não tinha paciência para as crises dela, que 
chegou a querer matar-se. Eu costumava 
ser muito alegre e desembaraçada, fazia 
slide, rapel, era sociável e saia à noite com 
amigos... mas se calhar era uma capa.

Tive o primeiro ataque de pânico no ci-
nema: comecei a transpirar, com palpita-
ções e a ver tudo turvo. Cheguei a pensar 
que ia morrer. Na faculdade, nunca chum-
bei a cadeiras e tive sempre boas notas. 
Sabia que era capaz, apesar de me sen-
tir esfrangalhada por dentro. Nos testes, 
achava sempre que ia ter negativa, acredi-
tava mesmo que não fazia bem as coisas. 
Para o meu pai, perfeccionista, eu tinha de 
ser a melhor em tudo.

Encontrei um escape nas relações amo-
rosas. Sofri horrores quando o primeiro 
namorado terminou comigo. Com o se-
gundo, entrei num estado obsessivo e es-
crevia os meus pensamentos em folhas 
soltas, compulsivamente, para os libertar.

A ansiedade é um parasita que corrói e 
suga as energias até não se aguentar mais. 
Aos 21 anos consultei um psiquiatra e tive 
uma depressão ansiosa. Eu era magra, mas 
engordei bastante, por causa da compulsão 
para comer e da medicação.GE
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Aos 45 anos, Ana 
Clara Ramos convive 
com a perturbação 
de ansiedade há 
duas décadas, tendo 
superado as fases 
piores, de sofrimento, 
angústia e sob o 
efeito de muita 
medicação, de que 
se tem libertado 
progressivamente. 
Diz que “a  ansiedade 
é um parasita que 
corrói e suga as 
energias até não se 
aguentar mais”

Esta doença manifesta-se nos relacionamen-
tos: eu não consigo viver com ninguém. Desde 
que o primeiro namorado acabou comigo nunca 
mais consegui assumir um compromisso, com 
medo que não dê certo.

O medo de ter medo dura há mais de 20 anos. 
É uma companhia, uma zona de conforto horri-
velmente desconfortável, mas familiar. 

Conheci o pai do meu filho num grupo de 
amigos e engravidei aos 30 anos. Nos primeiros 
meses de gravidez entrei em depressão, tive de 
ser medicada. Sonhava que queria dar leite ao 
meu bebé e, pendurada na janela, não conseguia 
segurar o biberão. Não conseguia dormir, a pen-
sar que o miúdo ia nascer com problemas por 
causa da medicação. Passou-me tudo quando o 
senti a dar os primeiros pontapés.

Às vezes acordo com a sensação de angústia, 
física até. As manhãs custam mais a passar, às ve-
zes desejo que a noite chegue para calar a cabeça 
e fugir. O pior são as alterações do sono, nas fases 
depressivas. Já tive três. Fumo quase um maço 
por dia. É como comer à noite: um penso rápido.

As doenças psiquiátricas afetam mais de um 
quinto dos portugueses, ou seja, quase uma 
em cada quatro pessoas. Um número que nos 
coloca no segundo país com mais casos na 
Europa, ou no primeiro, se considerarmos 
apenas as perturbações ansiosas. Para este fla-
gelo contribuem, em parte, o envelhecimen-
to da população e as circunstâncias de vida 
(separações, desemprego, precariedade), mas 
o principal “vilão” parece estar na prescrição 
e no consumo excessivo de medicamentos. 
Desde que a Direção Geral de Saúde adotou 
as orientações internacionais, há cinco anos, 
que a classe médica conhece o período de 
referência máximo para toma de ansiolíticos 
(três meses), largamente ultrapassado, como 
comprovou o estudo realizado pela da DECO, 
em 2013: um quarto dos 2 069 inquiridos 
consumia-os (por vezes, durante mais de um 
ano) e um em cada quatro exibia sinais de 
dependência.
O diretor do Programa Nacional para a Saúde 
Mental, Álvaro de Carvalho, defende que é 
urgente inverter a tendência, investindo nas 
boas práticas médicas (redução da prescrição 
e formação dos clínicos) e na limitação de 
incentivos ao consumo (reduzindo as com-
participações, que hoje já têm um limite de 37 
por cento). Estamos a falar de benzodiazepi-
nas (BDZ), prescritas para combater sintomas 
ansiosos, mas “que são altamente viciantes e 
cujo abuso têm efeitos nefastos nas funções 
mentais e psicomotoras, a curto e médio 
prazo”, lembra o psiquiatra Ricardo Gusmão, 
presidente da EUTIMIA – Aliança Europeia 
Contra a Depressão em Portugal. O médico 
refere-se aos casos de “défices cognitivos 
e demências que deixam de existir após o 
desmame das BDZ”, bem como aos acidentes 
de viação e às fraturas por quedas. “Temos um 
grave problema de saúde pública e estamos na 
linha da frente entre os países da OCDE, em 
matéria de doses diárias de consumo de psi-
cotrópicos”, acrescenta Ricardo Gusmão. En-
tre as medidas que estão a ser ensaiadas para 
alterar este cenário, destaca-se um programa 
de desabituação, promovido pela Faculdade 
de Medicina de Lisboa. Resta saber como o 
Ministério da Saúde vai separar o trigo do joio 
(real necessidade de toma v.s. abuso) e que 
recursos vai alocar para este fim (profissionais 
de saúde, psicoterapias).

Vêm aí mais cortes 
na comparticipação 
de psicofármacos
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Teresa 
Leonardo
Psiquiatra

A perturbação de 
ansiedade generalizada 
afeta uma em cada cem 
pessoas (sobretudo 
mulheres) e causa 
sofrimento constante, ao 
ponto de serem comuns 
queixas do tipo “preferia 
partir um braço ou 
uma perna” e casos de 
mutilação (nas pessoas 
mais jovens) para atenuar 
a dor psíquica. O desgaste 
dá lugar a crises de pânico 
e quadros depressivos, 
por exaustão, e que levam 
ao isolamento. A pessoa 
é assaltada por medos 
infundados e pensamentos 
catastrofistas do tipo “vou 
falhar” e sentimentos de 
culpa, acompanhados de 
fadiga, alterações do sono 
e na alimentação. Trata-se 
de uma doença crónica 
e, por vezes, requer 
internamento.  
A medicação é ajustada 
em função das melhorias 
verificadas e a par de 
outras intervenções, como 
a estimulação do sistema 
nervoso central (mãos, 
pés, cabeça) com agulhas, 
para promover a libertação 
de neurotransmissores e 
melhorar a qualidade de 
vida.

Mentalmente doentes

INFOGRAFIA MT/VISÃO
FONTE DGS, Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental 2013 
e EUTIMIA – Aliança Europeia Contra a Depressão em Portugal 

Quase 1 em cada 4 portugueses 
tem perturbações psiquiátricas
(prevalência de 22,9%)

Perturbações
da ansiedade

16,5%

Perturbações
depressivas

7,9%

Perturbações
dos impulsos

3,5%
Abuso

e dependência
do álcool

1,6%

corresponde a 96 doses diárias 
definidas por mil habitantes/ano

10% da população consome
diariamente calmantes
(ansiolíticos, sedativos e hipnóticos)

meu caso, a cura tem de passar pelo coração, 
pela empatia, pela psicoterapia. Aprendi a res-
pirar e dediquei-me à prática de mindfulness há 
quatro anos. Ajuda-me quando começo a ficar 
ofegante e a sentir que algo de mau pode acon-
tecer (quando vou a conduzir na autoestrada, 
por exemplo). 

Tenho gasto muito dinheiro em tratamentos. 
Aprendi muito com a psicoterapia, compreen-
do-me melhor a mim e aos outros. Viver com 
ansiedade é um treino diário, constante e que 
leva tempo. Aprendi a criar um distanciamento, 
a encarar o problema como se fosse uma nuvem, 
uma coisa passageira. Aceito-a, procuro não dar-
-lhe muita confiança. Se a rejeitar, ela comporta-
-se como um cão: ao ver o medo, morde mais. Ou 
como um carro atolado na lama: quanto mais se 
acelera, mais ele se enterra.

Nos tempos livres faço coisas que me dão 
prazer, como a bijutaria e as colagens, e quando 
penso em mim no futuro vejo-me como uma ve-
lhota com os lábios pintados, a beber chá com as 
amigas no El Corte Inglés.”   visão@impresa.pt

Nas fases más, vem a avalanche dos medos: 
‘E se não sou boa mãe? Se fico doente e não faço 
a comida? Se perco o emprego e fico sem nada? 
Vou ser velha e andar nos caixotes do lixo à pro-
cura de comida? E se passo esta doença ao meu 
filho?’

A ansiedade chega a ser incapacitante, tira-
-me a força. Aos 30 anos, conseguia disfarçar no 
trabalho. Aos 45 anos, não consigo estar mal e 
trabalhar ao mesmo tempo, até porque sou pro-
fessora e a minha profissão é de desgaste. Os 
miúdos veem-me com as mãos a tremer e per-
guntam logo porquê. Eu explico que é de um 
remédio que estou a tomar.

Já fiz muitas terapias com médicos, psiquia-
tras, psicólogos. As sessões de psicodrama aju-
daram muito, porque trabalhei o medo da perda 
e do abandono. No ano passado comecei a re-
duzir a medicação antidepressiva e deixei de to-
mar o anti psicótico. Faço tratamentos semanais 
de acupuntura médica com a minha psiquiatra. 
Não creio que os livros de autoajuda me tragam 
benefícios, porque atuam pela via mental e, no 
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ANSIEDADE
COMO OS PORTUGUESES
VIVEM COM A DOENÇA


