
 
 

Vamos falar sobre ansiedade... e pânicoooooo! Parte 1 

 

O que diferencia a ansiedade do pânico? 

Todos nós no nosso dia-a-dia já sentimos ansiedade, seja nas nossas rotinas 

diárias familiares, laborais ou sociais. Por exemplo, quando estamos presos no 

meio do trânsito e vamos chegar atrasados a um compromisso, quando temos 

uma avaliação, ou quando encontramos alguém de forma inesperada de quem 

não gostamos muito. A ansiedade é um sentimento mais generalizado enquanto 

o pânico, ou crise de pânico é mais intenso, com um pico de ativação rápido e 

inesperado. O ataque de pânico envolve um nível de ansiedade tão elevado que 

poderá ter-se a sensação que está a ter um ataque cardíaco, a enlouquecer ou a 

perder o controlo de si. Durante este ataque de pânico a pessoa poderá ter 

sintomas físicos como falta de ar (dispneia), tremores, palpitações ou ritmo 

cardíaco acelerado, suores, sensação de sufoco, dores no peito, náuseas, 

sensação de desmaio ou de tonturas, sensações de frio ou de calor, parestesias, 

desrealização (sensação de irrealidade) ou despersonalização (sentir-se 

desligado de si próprio) e medo da morte. Estes ataques são breves, intensos e 

abruptos, têm um caracter inesperado, dão uma sensação de perigo iminente e 

um impulso para a fuga e é por isso que tantas vezes as pessoas recorrem aos 

serviços hospitalares e à urgência.  

 

O que devemos fazer numa primeira situação de ataque de pânico?  

Nestas situações o primeiro passo é recorrer aos serviços hospitalares, ou 

consultar um médico de forma a poder fazer o despiste de causas físicas que 

possam estar na origem destes sintomas (por exemplo: arritmia cardíaca, 

dependência de cafeína, hipertiroidismo, entre outras). Ou seja, não devemos 

descartar a hipótese de que poderá ser um ataque cardíaco. Apesar de um 

ataque de pânico poder causar a mesma sintomatologia física, devemos sempre 

descartar a possibilidade de poderem estar presentes outras causas de origem 

física.  

E se a causa não for física o que fazer? 



 
 

A partir do momento que se percebe que não existe uma causa física, o passo 

seguinte, e na eventualidade dos ataques de pânico continuarem a ser 

recorrentes ou incapacitantes, a pessoa deve procurar ajuda, nomeadamente, 

acompanhamento por profissionais especializados, psicólogo ou psiquiatra. 

Nestas situações é comum aliar a psicoterapia à intervenção farmacológica, 

principalmente quando existem outros problemas psicológicos, por exemplo 

depressão, ou por exemplo quando a pessoa tem ataques de pânico recorrentes 

e procura um efeito imediato, de forma a conseguir estabilizar o seu estado 

emocional. No entanto, é importante deixar claro que após terminada a 

prescrição da medicação os sintomas de pânico podem retornar. Por isso, torna-

se premente que exista uma intervenção de ambas as valências para que após a 

retirada da medicação a pessoa tenha desenvolvido estratégias e competências 

para lidar com o pânico de forma adequada.  


