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RESUMO 

 

COUTINHO, Fernanda Corrêa. Efetividade da abordagem cognitivo-comportamental em 

grupo para pacientes com transtorno de ansiedade generalizada: um teste transcultural. Rio 

de Janeiro, 2011. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Psicologia) – Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

 

 

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é um transtorno de alta prevalência que 

atingirá 5,7% da população mundial em algum momento da vida. A TCC vem se 

mostrando uma abordagem bastante efetiva no tratamento do TAG e por ser um transtorno 

de alta prevalência, as formas de tratamento em grupo vem sendo melhor avaliadas. No 

caso específico da TCC para pacientes com TAG, o foco costuma ser a preocupação 

invasiva, incontrolável e excessiva e os sintomas somáticos (agitação, nervosismo, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas no sono, entre 

outros), que são facilmente percebidos pelos pacientes. A TCC e sua ampla extensão de 

modalidades terapêuticas vêm se mostrando efetivas para o tratamento do TAG. O modelo 

seguido nesta pesquisa foi o Dugas e Robichaud, que tem como foco o tratamento no 

desenvolvimento da tolerância à incerteza. O grupo controle recebeu sessões de 

relaxamento aplicado baseado no modelo de Jacobson (1938) e a análise qualitativa dos 

dados indica que o tratamento contribuiu para redução dos níveis de preocupação dos 

participantes, aumentando a tolerância à incerteza. Não obstante o pequeno número de 

participantes, os resultados desta pesquisa vão ao encontro de outros estudos sobre 

tratamento do TAG, nos quais o foco na intolerância à incerteza exerce um impacto 

positivo no resultado do tratamento e o RA contribui para uma melhora significativa nos 

sintomas dos portadores do transtorno. Novas pesquisas poderão elucidar a importância da 

inclusão do relaxamento aplicado no protocolo de tratamento do TAG, a fim de se obter 

resultados mais consistentes.  
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ABSTRACT 

 

 

The generalized anxiety disorder (GAD) is a disorder of high prevalence  that will reach 

5,7% of the world population at any moment in their lives. TCC has been seen as a very 

effective approach in treating GAD and for being a disorder of high prevalence, the ways 

of group treatment have been more assessed. In the particular case of TCC for GAD 

patients, the focus is usually on the invasive, uncontrollable and excessive worry  and on 

the somatic symptoms (restlessness, nervousness, difficulty in concentration, irritability, 

muscle tension and sleep disorders among others) that are easily noticed by patients. TCC 

and its vast extension of terapeutic modalities have been effective for the treatment of 

GAD. The model followed in this research was the one by Dugas and Robichaud which 

has its focus on the treatment of the development of tolerance to uncertainty. The control 

group had sessions of applied relaxation based on Jacobson´s model (1938) and the 

qualitative analysis of the data shows that the treatment contributed to the reduction of the 

levels of worry of the participants increasing the tolerance to uncertainty. Notwithstanding 

the reduced number of participants, the results of this research meet other studies of the 

treatment of GAD in which the focus on the intolerance to uncertainty has a positive 

impact on the result of the treatment and the RA contributes to a significant  improvement 

on the symptoms of those with GAD. New research will be able to clear the importance of 

the inclusion of the applied relaxation in the protocol of the treatment of GAD in order to 

obtain more consistent results. 



 10 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Critérios Diagnósticos para o TAG (DSM-IV-TR, APA 2000)  ___________ 31 

 

Tabela 2: Informações sobre os participantes da pesquisa   ______________________ 76 



 11 

 

Lista de Gráficos 

 

5.1 Inventário Beck de Depressão – BDI ____________________________________ 87 

 

5.2 Inventário Beck de Ansiedade – BAI   ___________________________________ 87 

 

5.3. Escala de Intolerância a Incerteza – EII __________________________________ 88 

 

5.4. Questionário de Preocupação e Ansiedade – QpeA _________________________ 89 

 

5.5. Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvania – QPEP   _____________ 90 

 

 



 12 

SUMÁRIO 
 
Apresentação  ______________________________________________________________ 13 

 

Delimitação do tema, problema e justificativa   ____________________________________ 17 

 

1. Introdução  ______________________________________________________________ 21 

 

1.1. História da ansiedade: da Idade Média aos dias atuais _______________________ 21 

 

1.2. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: sua importância na 

classificação dos transtornos ansiosos ______________________________________ 26 

 

1.3. Evolução do diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada _____________ 34 

 

1.3.1. Descrição _____________________________________________________ 34 

1.3.2. Etiologia  _____________________________________________________ 41 

1.3.3. Comorbidade  _________________________________________________ 46 

1.3.4. A Preocupação como foco ________________________________________ 50 

1.3.5. Perspectivas futuras _____________________________________________ 55 

 

1.4. Terapia Cognitivo-Comportamental  ____________________________________ 59 

 

 1.4.1. Modelos de terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno de 

ansiedade generalizada  _______________________________________________ 59 

 1.4.2. Terapia cognitivo-comportamental: abordagem em grupo _______________ 71 

 

2. Objetivos e hipóteses da pesquisa ____________________________________________ 74 

 

3. Método _________________________________________________________________ 75 

 

3.1. Participantes e local _________________________________________________ 75 

3.2. Aspectos éticos  ____________________________________________________ 76 

3.3.  Material e instrumentos ______________________________________________ 77 

3.4. Procedimentos  _____________________________________________________ 79 

 

4. Análise dos dados  ________________________________________________________ 86 

 

5. Resultados  ______________________________________________________________ 87 

 

6. Discussão e Conclusão _____________________________________________________ 90 

 

7. Limitações do estudo  _____________________________________________________ 101 

 

Referências   ______________________________________________________________ 103 

 

Anexos __________________________________________________________________ 116 



 13 

Apresentação  

 

No ano de 1997, iniciei minha graduação em Psicologia na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e, logo no princípio, interessei-me pela terapia 

cognitivo-comportamental (TCC). Em 1999, pela primeira vez, participei de um congresso 

neste campo de conhecimento, o II Congresso Brasileiro de Psicoterapias Cognitivas, 

organizado pelo Prof. Dr. Bernard Pimentel Rangé. Desde então, minha vida profissional 

foi levada por muitos congressos, a formação em TCC e uma especialização na área.  

A abordagem cognitivo-comportamental e seu compromisso com a efetividade dos 

resultados e com a experimentação, em prol do bem-estar do paciente, além do seu 

compromisso com o método científico através de uma metodologia replicável, reforçaram 

em mim a certeza de que a pesquisa seria um campo de atuação que me traria realização 

pessoal e profissional.  

Ainda assim, o início da minha vida como psicóloga graduada foi voltado para a 

clínica e comecei meu trabalho no Centro Integrado de Aperfeiçoamento em Psicologia 

(CIAP) da PUC-Rio, onde os atendimentos clínicos eram supervisionados pela Profa. 

Helene Shinohara, seguindo a TCC, concomitante a clínica particular.  

Pouco tempo depois iniciei o trabalho no Instituto de Endocrinologia e Diabetes do 

Estado do Rio de Janeiro (IEDE) onde trabalhei, por 1 ano, na pesquisa da Profa Mônica 

Duchesne. Meu trabalho incluía montar grupos de pacientes com transtorno de comer 

compulsivo e atendê-los sob a abordagem cognitivo-comportamental como co-terapeuta e 

terapeuta e avaliar a eficácia do tratamento.  

Essa pesquisa só contribuiu para aumentar o meu desejo em trabalhar com pesquisa 

avaliando a eficácia da TCC nos transtornos ansiosos. A verdade é que esta experiência 

deixou marcas positivas indeléveis em minha formação e a firme convicção de que a 

encaminharia nesta direção.  
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A escolha do transtorno de ansiedade generalizada (TAG) veio embasada nos 7 

anos de experiência na clínica em TCC. A observação do alto índice de pacientes que 

procuravam o meu consultório com um discurso de preocupação excessiva e ansiedade 

―incontrolável‖, o qual, na maioria das vezes, confirmava o diagnóstico do transtorno, bem 

como pacientes que procuravam tratamento por outras questões, mas traziam o TAG como 

comorbidade, me intrigou e motivou a começar a pesquisar mais profundamente esse 

transtorno.  

Em 2008, prestei concurso público para Mestrado em Psicologia na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, com o orientador Prof. Dr. Bernard Pimentel Rangé, 

confirmando uma decisão que já havia sido tomada anos atrás. A escolha do orientador 

assentou-se não só na grande admiração e respeito a ele, mas também na oportunidade em 

aprofundar meus estudos em psicologia clínica, na minha abordagem de atuação e na 

relação entre a TCC e o TAG. 

Desta forma, certa de querer me aprofundar no TAG, suas implicações na vida dos 

indivíduos portadores do transtorno, seu tratamento e efetividade, tive a oportunidade de 

elaborar e executar o projeto Efetividade da abordagem cognitivo-comportamental em 

grupo para pacientes com transtorno de ansiedade generalizada: um teste transcultural, 

orientado pelo Prof. Dr. Bernard Rangé. A pesquisa se realizou na Divisão de Psicologia 

Aplicada (DPA) do instituto de psicologia da UFRJ.  

A oportunidade de estudar o tema tornou-se um grande desafio para mim, que 

começou na investigação de um transtorno crônico tão complexo e recente no campo da 

saúde mental, passou por me aprofundar no trabalho com pesquisa e me embrenhar na 

vida acadêmica apresentando trabalhos, escrevendo artigos e colaborando na escrita do 

capítulo de um livro consagrado na literatura da área e organizado pelo meu orientador o 



 15 

Prof. Dr. Bernard Pimentel Rangé, até chegar aos atendimentos em grupo e seguindo um 

protocolo, tarefa até então pouco executada por mim.  

Aceito o desafio, pude perceber que o TAG ainda é um transtorno muito pouco 

estudado no Brasil quando comparado a outros transtornos de ansiedade. Por isso, me 

aprofundei em pesquisar na literatura nacional e internacional trabalhos que investigassem 

a etiologia, epidemiologia e tratamentos eficazes para o transtorno.  

Desta pesquisa nasceram dois artigos. O primeiro, publicado em co-autoria com 

Gisele Dias, Mario Bevilaqua, Patricia Gardino, Bernard Rangé, e Antonio Nardi, em 

agosto de 2010 na Expert Review of Neurotherapeutics sob o título Current concept of 

anxiety: implications from Darwin to the DSM-V for the diagnosis of generalized anxiety 

disorder. O segundo, escrito em co-autoria com Tânia Macedo, Bernard Rangé e Antonio 

Egidio Nardi, com o título Avaliação das terapias cognitivo-comportamentais, terapias 

cognitivas e técnicas comportamentais para o tratamento do transtorno de ansiedade 

generalizada: uma revisão sistemática, está em fase de conclusão.  

Os desafios continuaram e talvez o maior deles tenha sido captar pacientes que 

preenchessem os critérios diagnósticos do TAG e da pesquisa para que pudesse compor o 

número de sujeitos desejado. A literatura já apontava para essa dificuldade ao abordar que 

pacientes com TAG não conseguem perceber a cronicidade da preocupação excessiva e 

seus prejuízos, como um transtorno que necessita de tratamento especializado.  

Pacientes com TAG freqüentemente apresentam histórico de ansiedade desde a 

adolescência e acreditam que as preocupações e o estado ansioso já fazem parte da sua 

personalidade e não de uma doença psicológica. O quadro se torna ainda mais grave 

quando esses pacientes procuram tratamento não especializado na busca de explicações 

para seus sintomas somáticos, que é uma característica do transtorno, e encontram 

profissionais que desconhecem o TAG e não fazem o encaminhamento adequado.  

http://www.expert-reviews.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Nascimento%20Bevilaqua,%20M%C3%A1rio%20Cesar%20do%29
http://www.expert-reviews.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Gardino,%20Patricia%20Franca%29
http://www.expert-reviews.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Rang%C3%A9,%20Bernard%20Pimentel%29
http://www.expert-reviews.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Nardi,%20Antonio%20Egidio%29
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Pacientes com TAG acabam procurando ajuda quando um transtorno comórbido 

se instala. Hoje se sabe que o tempo médio entre o início dos sintomas e a procura de 

tratamento para indivíduos com um diagnóstico primário de TAG é de 9,4 anos 

(Thompson, Hunt & Issakidis. 2004). O tratamento acaba sendo focado nas queixas 

secundárias ao transtorno.  O fato é que o TAG, mesmo sem comorbidade, causa 

sofrimento clinicamente significativo e/ou prejuízo em áreas importantes da vida do 

indivíduo.   

O presente projeto de dissertação irá abordar o tema e avaliar uma intervenção 

cognitivo-comportamental em grupo para o tratamento do TAG focado, principalmente, na 

intolerância à incerteza como um fator de risco causal e de manutenção do TAG.  
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Delimitação do tema, problema e justificativa 

Ao longo dos últimos anos, a psicoterapia sofreu profundas alterações em seus 

fundamentos. Originalmente utilizada por médicos no tratamento das doenças mentais, 

passou a ser exercida também por psicólogos. No caminho das transformações históricas, 

novas escolas foram surgindo e colocando em prática outras formas de tratamento.  

Muitas teorias foram desenvolvidas e tratamentos aplicados sem preocupação em 

comprovar sua eficácia. Essa preocupação só começou a surgir a partir da década de 1950, 

quando uma série de pesquisas sobre a efetividade das psicoterapias teve início. 

Atualmente, há um consenso de que algumas psicoterapias são efetivas e conquistam cada 

vez mais a credibilidade da população em geral e dos profissionais da área de saúde. 

Diversos fatores contribuem para seu efeito positivo, dentre eles: as técnicas específicas de 

cada abordagem e os fatores interpessoais da terapia (Cordioli, 2008).  

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) está entre os modelos de psicoterapia 

que vêm se consolidando ao longo das décadas através de uma metodologia replicável 

(Coutinho, Macedo, Rangé & Nardi, no prelo). Nesta linha de tratamento o paciente passa 

a reconhecer padrões de pensamentos distorcidos, a origem de seus sentimentos e 

comportamentos disfuncionais. Faz-se uso da discussão sistemática e de tarefas 

comportamentais, que ajudam na avaliação e modificação dos pensamentos e dos 

comportamentos inadequados (Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 1997). Durante o 

tratamento a ênfase pode ser dada tanto para o comportamento quanto para aspectos 

cognitivos, dando-se essa alternância de acordo com a necessidade (Coutinho et al., no 

prelo).  

De início, a terapia cognitiva teve sua atenção voltada para o tratamento de 

transtornos depressivos. Em seguida, a terapia cognitivo-comportamental passou a ter 

aplicações muito mais amplas como, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, no 
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transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos alimentares, em alguns problemas 

somáticos e aspectos de deficiências mentais crônicas, disfunções sexuais e problemas 

conjugais (Pereira, 2004). 

 Sua eficácia nos transtornos psiquiátricos é empiricamente validada através de 

diversos estudos encontrados na literatura (Cordiolli, 2008). Mais recentemente, os 

transtornos psicóticos e de personalidade também passaram a mostrar significativa 

melhora a partir dessa abordagem de tratamento (Beck & Weishaar, 2000).  

Tradicionalmente, a TCC é praticada no formado individual, mas com o passar 

dos anos e o aumento da necessidade de que mais pacientes pudessem ser beneficiados 

com o tratamento nessa abordagem, alguns protocolos como o de depressão elaborado por 

Beck, Rush, Shaw e Emery (1979) passaram a ser descritos num formato grupal (Beling, 

McCabe & Antony, 2008). Essa nova forma de se trabalhar na TCC multiplicou-se e 

mostrou-se bastante eficiente para diversos transtornos psicológicos.   

Entre os transtornos de ansiedade apresentados no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição, texto revisado [DSM-IV-TR] (APA, 2000) 

aparece o transtorno de ansiedade generalizada (TAG). O TAG é um transtorno crônico de 

ansiedade caracterizado por preocupações imaginárias ou excessivas com sintomas 

somáticos que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo em áreas 

importantes da vida do indivíduo. Os indivíduos com este transtorno freqüentemente 

apresentam histórico de ansiedade desde a adolescência (Shinohara e Nardi, 2001). 

O tratamento psicológico do TAG começou a ser avaliado efetivamente há 

poucos anos (Brown et al., 1999). Estudos têm apontado que o TAG, mesmo sem 

comorbidades, causa prejuízo ao longo da vida (Wittchen & Hoyer, 2001; Hunt, Slade, & 

Andrews, 2004) e os portadores do transtorno são resistentes ao tratamento (Papp, 2010).  
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Na prática médica geral, o TAG é tido como o mais comum chegando a ser quatro 

vezes mais comum que o transtorno de pânico (Shinohara e Nardi, 2001). Contudo, 

quando comparado a outros transtornos ansiosos, o transtorno ainda é um dos menos 

estudados (Dugas, Anderson, Deschenes & Donegan, 2010).  

As formas de tratamento mais extensivamente estudadas para o TAG consistem 

em variações de TCC (Borkovec & Costello, 1993; Borkovec & Mathews, 1988; Newman 

et al.,  2002). Apesar dos resultados terem produzido resultados significativos (Barlow, 

Allen & Basden, 2007), os resultados para TAG foram relativamente fracos quando 

comparados a outros transtornos de ansiedade (Newman, Castonguay, Borkovec, Fisher & 

Nordberg, 2008).  

Somente recentemente os critérios diagnósticos passaram a ter algum 

reconhecimento mais consensual (Paap, 2010). Eles são apontados como possibilidades 

para o fato deste transtorno, quando comparados com outros transtornos mentais, 

apresentarem menos estudos randomizados avaliando a efetividade de técnicas e formas de 

tratamento.. 

A verdade é que ainda não há um consenso sobre a melhor forma de abordar e 

tratar esse transtorno (Coutinho, et. al., no prelo). E, desta maneira, é relevante pesquisar a 

efetividade das ferramentas cognitivo-comportamentais na mudança das crenças e 

comportamentos prejudiciais à vida dos pacientes portadores do transtorno.  

A presente pesquisa pretende investigar, a partir da prática clínica, a efetividade 

de um modelo cognitivo-comportamental em grupo proposto por Dugas e colaboradores 

(Dugas & Koerner, 2005) em pacientes com TAG. O trabalho em grupo pode aumentar a 

relação custo-benefício do tratamento para pacientes com TAG (Dugas, Ladouceur, Leger 

& et al., 2003). Isso pode ser uma estratégia de intervenção importante pelo possível 
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impacto no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de uma abordagem de tratamento em 

grupo mais econômica e eficaz (Morrison, 2001).  

Além disso, os resultados deste trabalho podem fornecer subsídios para uma 

melhor compreensão do transtorno de ansiedade generalizada e também contribuir para 

uma possível melhora na qualidade do atendimento terapêutico. Podem, inclusive, vir a 

orientar os estudiosos do comportamento humano e demais pessoas que visem a melhor 

compreender o comportamento de pacientes com TAG, no que diz respeito às suas 

cognições, seus comportamentos e técnicas de tratamento.   
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1.0.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. História da Ansiedade: Da Idade Média aos Dias Atuais 

 

A ansiedade faz parte da condição humana e pode ser analisada ao longo da 

história a partir de diferentes perspectivas (Clark & Beck, 2010). Estudos nas mais 

diversas abordagens como a antropológica, filosófica, religiosa, médica e psicológica 

mostram o quanto essa sensação intriga e motiva os pesquisadores a estarem na eterna 

busca de novos entendimentos a respeito desse sentimento que faz parte da história da 

humanidade.  

Relatos da antiguidade trazem a ansiedade como uma característica presente no 

cotidiano de nossos ancestrais. Na mitologia grega, por exemplo, o Deus Pã, considerado o 

deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores era temido por aqueles que 

necessitavam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão das travessias 

induziam os que as realizavam a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente, 

o que deu origem a palavra pânico (Nardi, 2006). 

 Na Grécia antiga, apesar de não existir uma palavra para descrever a ansiedade, 

já se usava termos como mania, melancolia, histeria e paranóia para definir sentimentos 

pouco conhecidos, porém vividos em sua plenitude. Relatos bíblicos apontam que os 

sintomas de medo excessivo já apareciam naquela época e eram atribuidos ao 

relacionamento com Deus (Berrios, 1999) e o distanciamento do mesmo.  

No início do século XVII, o termo ansiedade começou a ser usado na escrita 

médica sobre doenças mentais (Stone, 2009). Dificilmente se falava sobre ―psiquiatria‖, já 

que esta palavra não se enquadrava na linguagem médica até Johann Reil criá-la, em 1808. 

O uso do termo ansiedade também significava que uma distinção começava a ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
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estabelecida entre os níveis normais vividos pela população em geral depois de 

desapontamentos no amor, preocupações financeiras e problemas de saúde e níveis 

excessivos apresentados em pessoas que reagiram de forma mais intensa a eventos 

similares.  

Já no século XVIII, os médicos no campo da doença mental se concentraram nos 

pacientes com delírios ou outros transtornos que requeriam cuidado institucional. Era 

designada à ansiedade uma visão extremamente biológica, quando passou a ser vista pelos 

seus aspectos físicos, detacando-se os sintomas corporais à ela relacionados. Segundo o 

médico escocês William Cullen (1710-1790), nesse período era comum associar a 

ansiedade a algum tipo de doença do nervo, onde o sistema nervoso era acionado, dando 

origem ao termo neurose (Stone, 2009).  

Os primeiros anos do século XIX testemunharam uma mudança parcial do foco 

no campo da saúde mental. Apesar de não ser uma hegemonia mundial, passou-se a 

cogitar a possibilidade das causas das doenças mentais serem psicológicas e não físicas, 

como até então ocorria.  Nesta época já se tentava entender o medo de falar em público, de 

animais, agitação excessiva, angústia, dificuldade de dormir, conferindo-se explicações 

psicossomáticas para tais sintomas (Berrios & Link, 1995). Considerava-se que ansiedade 

intensa e tristeza poderiam levar a condições orgânicas.  

Contudo, ainda nos meados do século XIX, os sintomas de ansiedade eram 

encontrados em nosologias médicas espalhadas pelas seções dedicadas ao coração, orelha, 

intestino e cérebro. A ansiedade continuava a ser vista e tratada como uma questão física. 

A prova disso está nos livros de medicina desse período, nos quais se é possível encontrar 

as principais fontes de estudos históricos dos transtornos de ansiedade (Berrius, 1999). De 

fato, seu tratamento e estudo só foram designados a seção psiquiátrica no final do século 

XIX. 
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Nos Estados Unidos do século XIX acreditava-se que os pacientes ansiosos 

estavam alienados da sua razão e eram por isso denominados de alienistas (Antony, 

Pickren & Koerner, 2009). Nessa fase, a classificação diagnóstica não era considerada 

essencial para o trabalho clínico, embora alguns sistemas de classificação já aparecessem. 

Dentre esses, Emil Kraepelin (1856-1926) era o único que apresentava um sistema de 

classificação dos transtornos mentais com utilidade clínica. Ele procurava entender os 

transtornos psiquiátricos através da observação dos seus desfechos, dividindo-os em treze 

grupos baseados em seu curso e resultado. Como exemplo, separou a demência de outros 

transtornos (Antony, Pickren, & Koerner, 2009).  

Kraepelin teve destacada influência na criação da primeira nomenclatura oficial 

para os transtornos mentais, publicada em 1918, com a idéia de ser a classificação 

estatística utilizada em hospitais e de possibilitar uma melhor comunicação entre clínicos e 

cientistas. Porém, esse sistema nunca foi popularizado. Ao fim dos anos 1940, houve um 

crescente reconhecimento internacional da necessidade de consenso científico sobre a 

terminologia das doenças mentais, o que levou, em 1946, à criação do National Institute of 

Mental Health, culminando com um projeto para desenvolver um sistema de diagnóstico 

mais abrangente (Antony, Pickren & Koerner, 2009).  Dois anos depois o World Health 

Organization (WHO) publicou a sexta edição do Código Internacional de Doenças (CID-

6) que, pela primeira vez, incluiu uma sessão para transtornos mentais.  

Na segunda metade do século XIX começou-se a estudar a ansiedade através da 

mente humana. Freud, na década de 1890, publicou um trabalho teórico bastante difundido 

naquele período. O manuscrito citava a ―neurose de angústia‖ e definia seus sintomas, 

dentre eles, irritabilidade geral, expectativa ansiosa e ataques de ansiedade. Os sintomas 

eram resultados de um problema hereditário ou de uma excitação somática oriundos de um 

mau funcionamento do sistema nervoso e poderiam estar associados de diversas formas.  
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Freud entendia a "neurose de angústia" como uma forma de "neurose atual", 

resultado de uma condição reativa oriunda de eventos da infância (Berrius, 1999; Freud, 

1953a; Freud, 1984; Freud, 1953). O conceito diagnóstico de "neurose de angústia" 

impactou a literatura médica e teve grande aceitação pelos psiquiatras por muitas décadas. 

É possível comparar a introdução de Freud sobre a "neurose de angústia‖ com a 

introdução do DSM-III do conceito de transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e 

transtorno de pânico. Ambos, Freud e o DSM-III, apresentaram um novo paradigma que 

foi rapidamente aceito pela comunidade científica e produziu uma vasta literatura sobre o 

tema (Coutinho, Dias, Bevilaqua, et al., 2010). 

No início do século XX, a crença na hereditariedade das emoções e uma contínua 

ênfase nos aspectos biológicos da ansiedade influenciaram a compreensão acadêmica e 

médica dos transtornos de ansiedade. Um estudioso da época que deu uma grande 

contribuição para o conceito de ansiedade foi Ribot ao identificar diferentes tipos de 

transtornos de ansiedade, tais como, TAG e fobias específicas (Stone, 2009).  

No que se refere aos transtornos ansiosos, o foco deixou de ser somente o 

biológico para ser uma busca da compreensão do ambiente como fator de influência. Por 

exemplo, em 1938, BF Skinner definiu a ansiedade como um conjunto de respostas 

condicionadas a eventos aversivos, isto é a ansiedade era vista como manifestações de 

respostas aprendidas. Naquele momento, o behaviorismo desempenhou papel importante 

ao enfatizar que o ambiente contribui para desencadear os transtornos ansiosos (Coutinho 

et al., 2010). Essa nova forma de entender a ansiedade forneceu subsídios para uma nova 

abordagem de tratamento. A terapia comportamental utiliza técnicas de exposição que, até 

hoje, têm se mostrado eficazes para combater sintomas de ansiedade (Suinn, 1990).  
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No século XX a clínica psiquiatria passou por um momento histórico importante 

quando o conceito de ansiedade teve sua classificação incluída no DSM, organizado pela 

Associação Psiquiátrica Americana (APA, 1952). 

Para finalizar, é conhecido que na medicina a ansiedade vem sendo estudada ao 

longo dos séculos. Nenhum dos sintomas atualmente inclusos nos manuais de transtornos 

mentais são novos para a humanidade. O que mudou foi o valor relativo, as permutações e 

combinações (Berrius, 1999),  porquanto hoje tais sintomas são agrupados para melhor 

classificação e diagnóstico.  
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1.2.  Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: Sua 

Importância na Classificação dos Transtornos Ansiosos.   

 

A primeira classificação oficial dos transtornos mentais o Statistical Manual for 

the Use of Institutions for the Insane, foi criada pelos precursores da Associação 

Psiquiátrica Americana (APA), em 1918, por um desejo do censo americano de quantificar 

os ―loucos‖. 

 As suas primeiras edições tinham como base a psicose (Antony, Pickren, & 

Koerner, 2009). Em 1942, várias neuroses foram incluídas e os estados de ansiedade 

foram categorizados. A primeira edição do manual diagnóstico e estatístico dos 

transtornos mentais (DSM) foi lançada em 1952 com base nessa estatística e foi 

desenvolvido por Adolf Meyer e outros psiquiatras que participaram ativamente da II 

Guerra Mundial. Entre eles, se destacaram William e Karl Menninger (Friedman, 1990). 

DSM-I (APA, 1952) 

No primeiro DSM (APA, 1952), as conseqüências neurobiológicas das doenças 

do cérebro foram reconhecidas como ―transtornos causados por ou associados com 

enfraquecimento da função do tecido cerebral‖, assim como intoxicação, infecção, trauma 

neurológico e doença congênita. Os transtornos de ansiedade se alinhavam sobre o titulo 

de ―transtornos de origem psicogenética ou sem uma causa física claramente definida ou 

mudança estrutural no cérebro‖ (APA, 1952, P.5). Eles foram considerados exemplos de 

transtornos psiconeuróticos e foram precursores do conceito atual. Os transtornos foram 

classificados da seguinte forma:  

1) reação de ansiedade → A desordem foi referida como "difusa e não restrita a 

situações ou objetos definidos" [ p.32].  
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2) reação fóbica → Este transtorno foi colocado quando a ansiedade "torna-se 

destacada a partir de uma idéia, objeto ou situação na vida diária e é substituída por uma 

idéia simbólica ou situação sob a forma de um medo neurótico específico ... O paciente 

tenta controlar a sua ansiedade evitando os objetos fóbicos ou situações fóbicas" [p.33]  

3) reação obsessivo-compulsiva → Esta condição foi descrita como ansiedade 

"associada com a persistência de idéias indesejadas e repetitivas de impulso para a prática 

de atos que podem ser considerados mórbidos pelo paciente. O próprio paciente pode 

considerar suas idéias e comportamentos como sem sentido, mas mesmo assim se sente 

obrigado a realizar seus rituais "[p.33].  

Além destes transtornos relacionados à ansiedade, o DSM incluía outras 

síndromes que faziam parte do espectro de "distúrbios psiconeuróticos", incluindo reação 

dissociativa, reação de conversão e reação depressiva. Ele também fez uma breve 

referência ao transtorno de estresse que é atualmente denominado pós-traumático.  

DSM-II (APA, 1968) 

Em 1968, na tentativa de satisfazer as necessidades de psiquiatras de diferentes 

orientações teóricas, a APA, utilizando o DSM, enfatizou a necessidade de se tornar 

universal, se aproximando da Organização Mundial de Saúde (OMS) a partir da 

Classificação Internacional de Doenças (CID). Durante o processo de desenvolvimento 

para o DSM-II, a comunicação entre psiquiatras e especialistas incentivou a APA a 

enfatizar a função comunicativa do sistema de classificação e, assim, parcialmente, 

negligenciou as questões de confiabilidade e validade.  

Os transtornos mentais continuaram a ser descritos usando a teoria psicanalítica e 

a desordem psiconeurótica foi substituída pelo termo neurose. Nesta edição, há três 
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categorias de transtornos de ansiedade, incluindo neurose de angústia, neurose obsessivo-

compulsiva e neurose fóbica. Neurose de angústia se refere ao individuo "ansioso sobre a 

preocupação prolongada e entrar em pânico, freqüentemente associada a sintomas 

somáticos ... não restrita a situações específicas e objetos" [p. 39], ao passo que a neurose 

fóbica era "geralmente atribuída aos temores deslocados para o objeto fóbico ou uma 

situação de algum outro objeto do qual o paciente está inconsciente" [p. 40].  

Outros sintomas de ansiedade descritos no DSM-II incluíram a síndrome 

depressiva, dissociativa, histérica, fóbica, neurastênica, despersonalização e transtornos 

hipocondríacos. 

Embora o diagnóstico de TAG não fosse incluído nas duas primeiras edições do 

DSM, as categorias de reação de ansiedade (DSM-I) e neurose de angústia (DSM-II), 

provavelmente teriam capturado o que hoje é conhecido como TAG (Antony, Pickren & 

Koerner 2009). 

DSM-III (APA, 1980)  

Diferente do DSM-I e DSM-II, os conceitos do DSM-III não seguiram qualquer 

abordagem teórica específica. Os estudos farmacológicos ajudaram a redefinir algumas 

categorias dos transtornos ansiosos, que incluíram o transtorno de pânico, transtorno de 

ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de estresse pós-

traumático. Os critérios foram muito mais explícitos, e as desordens foram subdivididas 

em categorias específicas. Por exemplo, o transtorno fóbico passou a incluir a agorafobia 

com ataques de pânico, agorafobia sem ataques de pânico, fobia social e fobia simples.  

O TAG, junto com transtorno de ansiedade atípico, foi pela primeira vez descrito 

no DSM-III (APA, 1980) e era o transtorno classificado, freqüentemente, como residual. 
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Ou seja, os indivíduos que não preenchiam critérios diagnósticos para outro transtorno de 

ansiedade eram assim diagnosticados (Barlow, Rapee & Brown, 1992). 

De acordo com o DSM-III, pacientes com ansiedade generalizada tinham um 

nível persistente e aumentado de ansiedade difusa de pelo menos 1 mês e manifestavam 

sintomas de 3 ou 4 categorias dentre as seguintes: tensão motora, hiperatividade 

autonômica, expectativa apreensiva, e vigilância e detalhamento. 

A maior conscientização sobre a importância do desenvolvimento de critérios 

bem definidos para cada transtorno mental acelerou o refinamento e a revisão deste 

manual, que culminou com a produção do DSM-III-R em 1987. 

DSM-III-R (APA, 1987)  

No DSM-III-R, no que se refere ao TAG, as observações clínicas e evidências 

empíricas contribuíram para várias mudanças importantes nos critérios diagnósticos. 

Houve um aumento da duração dos sintomas necessários para se preencher os critérios de 

1 para 6 meses. Deu-se ênfase à importância da ansiedade e à preocupação excessiva 

(expectativa apreensiva) ou não realista, passando-se a requerer a presença de pelo menos 

6 dos 18 sintomas de ansiedade (Coutinho et al., 2010). 

 DSM-III-R também eliminou algumas das regras hierárquicas e permitiu o 

diagnóstico do TAG na presença de outros transtornos do eixo I. Com a intenção de que o 

TAG pudesse ser diagnosticado independente de outros transtornos, alguns critérios foram 

estipulados. Entre eles passou-se a exigir que a preocupação não pertencesse a aspectos de 

outro transtorno (por exemplo, a ansiedade e a preocupação não ser sobre ter um ataque de 

pânico) e que não devesse ocorre exclusivamente durante o curso de um transtorno de 

humor ou um transtorno psicótico. 
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A definição do DSM-III-R elevou o status do TAG de diagnóstico de transtorno 

de ansiedade residual a transtorno independente e deu origem a um aumento significativo 

na investigação sobre a fenomenologia do TAG e a preocupação, sua característica mais 

importante. 

DSM-IV (APA, 1994)  

O DSM-IV representa a mais importante revisão do DSM, até o momento. A 

APA concentrou sua revisão de uma forma mais elaborada a partir de pesquisas 

longitudinais, em vez de usar o consenso profissional simples, como ocorreu 

anteriormente.  

No DSM-IV passaram a fazer parte da nomenclatura formal doze categorias de 

transtornos de ansiedade: transtorno de pânico, transtorno de pânico com agorafobia, 

agorafobia sem história de transtorno do pânico, fobia social, fobia específica, transtorno 

de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-

traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de ansiedade devido à condição 

médica geral, induzida por substância e transtorno de ansiedade não especificado.  

No TAG a modificação mais importante foi à inclusão da presença da 

preocupação incontrolável. A lista de sintomas físicos associados foi reduzida de 18 para 

6, o que se deu principalmente pela eliminação de sintomas autonômicos.  

DSM-IV-TR (APA, 2000) 

No DSM-IV-TR os critérios diagnósticos para os transtornos mentais não foram 

alterados, porém a descrição de cada transtorno foi atualizada para refletir os avanços 

atuais do conhecimento. 
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Os critérios diagnósticos do TAG no DSM-IV-TR incluíram pelo menos 6 meses 

de ansiedade excessiva e incontrolável associada com sintomas somáticos como agitação, 

fadiga, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono ou dificuldade de 

concentração. Os critérios para sintomas somáticos foram simplificados, e a ênfase mudou 

para a natureza difusa e incontrolável da preocupação. A ansiedade deve prejudicar o 

funcionamento e não ser limitada a outro transtorno do eixo I ou ao uso de substâncias ou 

uma condição médica (APA, 2000) – Tabela 01. 

 

Tabela 01: Critérios Diagnósticos para o TAG (DSM-IV-TR, APA 2000) 

________________________________________________  

A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na 

maioria dos dias pelo período mínimo de 6 meses com diversos eventos ou atividades (tais 

como desempenho escolar ou profissional)  

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. 

C. A ansiedade e a preocupação estão associadas a três (ou mais) dos seguintes 

seis sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 

meses). Nota: Apenas um item é exigido para crianças.  

(1) Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele 

(2) Cansaço  

(3) Dificuldade em concentrar-se ou sensações de ¨branco¨ na mente  

(4) Irritabilidade 

(5) Tensão muscular 

(6) Distúrbio do sono (dificuldades em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto)  
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D. O foco da ansiedade ou preocupação não está confinado a aspectos de um 

transtorno do Eixo I; por exemplo, a ansiedade ou preocupação não se refere a ter um 

Ataque de Pânico (como no Transtorno de Pânico), ser envergonhado em público (como 

na Fobia Social), ser contaminado (como no Transtorno Obsessivo-Compulsivo), ficar 

afastado de casa ou de parentes próximos (como no Transtorno de Ansiedade de 

Separação), ganhar peso (como na Anorexia Nervosa), ter múltiplas queixas físicas (como 

no Transtorno de Somatização) ou ter uma doença grave (como na Hipocondria), e a 

ansiedade ou preocupação não ocorre exclusivamente durante o Transtorno de estresse 

Pós-Traumático. 

E. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento 

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

F. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma 

substância (droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (p.ex. 

hipertireodismo) nem ocorre exclusivamente durante um transtorno do Humor, Transtorno 

Global do Desenvolvimento.  

_______________________________________________ 

 

Em conclusão, a abordagem fenomenológica implementada no DSM-III 

representou um esforço consciente para orientar de forma clara os debates teóricos com 

relação à etiologia da ansiedade. Contudo, no dias de hoje, com os esforços da 

neurociência para entender a base biológica da ansiedade, tornou possível, por exemplo, 

selecionar um sintoma de um transtorno de ansiedade como o medo ou a preocupação e 

examinar sua neuroanatomia e neuroquímica (LeDoux, 1996). Como esses sintomas 
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frequentemente são decisivos nas categorias de diagnóstico, o DSM-V pode ter que se 

acomodar em um sistema de diagnóstico dimensional, seguindo os avanços da ciência.  
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1.3. Evolução do Diagnóstico do TAG  

 

1.3.1. Descrição 

 

O TAG é uma condição crônica e incapacitante, comum em muitos cenários 

médicos. Contudo, por inúmeras razões, ele permanece como um dos transtornos menos 

pesquisados (Papp, 2010). Algumas hipóteses são levantadas. Primeiro, porque o TAG é 

um transtorno recente que foi definido pela primeira vez em 1980, na terceira edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-III) e, com isso, estudos 

conduzidos antes dessa data têm relevância limitada e validade questionável.  

Segundo, porque a resistência ao tratamento do TAG é comum. Muitos pacientes 

portadores do transtorno não procuram tratamento médico por acreditarem que a 

preocupação, por mais prejudicial que seja, faça parte da sua personalidade e não de um 

quadro de transtorno mental (Shinohara e Nardi, 2001). Somado a isso, pacientes e 

terapeutas se mostram relutantes em se envolver num processo terapêutico prolongado 

(Papp, 2010), o que prejudica as pesquisas longitudinais, que poderiam obter informações 

necessárias para um melhor tratamento. 

Um terceiro ponto é que diversos sintomas do TAG podem apontar para uma 

variedade de condições médicas, o que conduz os pacientes, com freqüência, a serem 

atendidos por profissionais não especializados. A busca por um psicólogo ou psiquiatria 

perito, quando feita, ocorre na sua grande maioria de forma tardia.  

Por último, porque os sintomas são comuns a outros transtornos, o que torna o 

TAG sem comorbidade raro (Hoyer, Beesdo, Gloster & et al., 2009). Pesquisas com 

amostras comórbidas são mais difíceis, prejudicando o trabalho dos interessados no 

assunto.  



 35 

Em meados da década de 1990 foi iniciada uma coleta de dados longitudinal para 

dar base a revisões do modelo diagnóstico do transtorno (Papp, 2010). Experimentos 

controlados randomizados levaram a significativas alterações no modelo diagnóstico, 

como pode se observar nas revisões do manual DSM-III-R (APA, 1987) e DSM-IV (1994) 

e DSM-IV-TR (2000). 

 

Diagnóstico 

É possível que o TAG seja o transtorno que mais sofreu alterações diagnósticas 

nas últimas décadas (Brown, O‘Leary & Barlow, 1999) e, talvez por isso, ainda seja 

comum encontrar pesquisadores e clínicos discordando de seus principais sintomas e do 

tempo de duração dos mesmos para se obter o diagnóstico. 

O DSM-IV (APA, 1994) define o TAG como um transtorno crônico que tem 

como questões principais a ansiedade e a preocupação excessiva com dificuldade de 

controle. Isto é, a preocupação é vista como limitante e causadora de prejuízo na vida do 

indivíduo. Seus sintomas devem estar presentes há, no mínimo, seis meses e o foco da 

preocupação pode estar relacionado a diversos tópicos, tais como trabalho, saúde e família. 

Alguns dos sintomas são tensões musculares, irritabilidade e dificuldade de pegar no sono 

ou manter-se dormindo (APA, 1994). Em 2000 foi publicado o DSM-IV-TR com critérios 

diagnósticos semelhantes ao do manual anterior. 

A característica principal do transtorno é a preocupação crônica, excessiva e 

incontrolável (Goldman, 2007). Como a natureza da preocupação patológica tem sido 

pesquisada somente recentemente, os dados disponíveis a respeito desta característica são 

limitados em amostras clínicas reais. Os pacientes com TAG relatam consistentemente um 

número maior de áreas de preocupação comparados com pacientes com outros transtornos 

de ansiedade e sujeitos não ansiosos.  
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Embora indivíduos com TAG não sejam diferentes de indivíduos saudáveis, no 

que concerne ao conteúdo de suas preocupações, eles tendem a supervalorizar a previsão 

da ocorrência de resultados negativos. Sintomas físicos associados ao TAG incluem tensão 

motora, hiperatividade autonômica e excitação. Os indivíduos com TAG normalmente 

relatam sintomas de irritabilidade, sensações de inquietação, tensão muscular, fadiga, 

dificuldade de concentração e relacionadas ao sono (Marten, Brown, Barlow &  et al., 

1993). 

Pelo fato do TAG ser reconhecido, atualmente, como um transtorno incapacitante 

(DSM-IV-TR, APA 2000), seus tratamentos psicológicos evoluíram daqueles baseados em 

uma compreensão geral de ansiedade (Suinn & Richardson, 1971) para aqueles com base 

em uma conceituação específica de preocupação patológica (Roemer & Orsillo, 2007). 

 

Prevalência  

Os critérios diagnósticos para o TAG no DSM-IV (APA, 1994) reiterado no 

DSM-IV-R (APA, 2000) são mais inclusivos do que nas primeiras edições. Como 

resultado, as taxas de prevalência do TAG foram revisadas e aumentadas (Papp, 2010), 

contribuindo para fazer desse o transtorno de ansiedade mais comum nos cuidados com 

saúde no mundo ocidental (Allgulander, 2010). Embora as taxas permaneçam altamente 

dependentes do método de entrevista usado para obtê-las (por exemplo: entrevista direta, 

informações sobre o histórico familiar, relatos de parentes e cônjuge), as taxas apontadas 

mais recentemente parecem refletir a realidade clínica (Papp, 2010).  

Taxas de TAG desde o DSM-IV são comparáveis com aquelas baseadas nos 

critérios do CID-10. A prevalência é similar apesar dos critérios diagnósticos discrepantes. 

Por exemplo, diferente do DSM-IV, o diagnóstico de TAG da CID-10 requer sintomas de 

ativação autonômica e não permite pânico/agorafobia comórbidos, fobia social ou TOC. O 
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DSM-IV estabelece um limite mais alto de gravidade do que o CID-10 por requerer 

preocupação excessiva, perturbação ou prejuízo significante e 6 meses de duração. O que 

faz com que alguns pesquisadores argumentem que os dois sistemas diagnósticos 

identificam grupos diferentes de pacientes com TAG (Slade & Andrews, 2001). 

Nos Estados Unidos, o estudo de prevalência do TAG utilizando o DSM-IV 

(NCS-R; Kessler et al., 2005) mostra que este transtorno atingirá 5,6% da população 

mundial em algum momento da vida e durante doze meses a sua prevalência chega a 3%. 

Quando o estudo foi feito colocando a duração mínima dos sintomas para pelo menos 1 

mês (comparada aos 6 meses requeridos no DSM-IV), as taxas aumentaram para 9,1% e 

4,5%, respectivamente. E, quando os indivíduos com sintomas com duração mínima de 1 

mês foram incluídos e o critério de ―excesso‖ não foi incluído, as taxas foram ainda mais 

altas: 12,8% e 6,2%, respectivamente. 

Na Europa, estudos epidemiológicos a partir do DSM-IV apontam uma maior 

variação para a taxa de prevalência do TAG. Um estudo de meta-análise englobando seis 

países europeus apresentou uma variação de 0,1% a 6,9% (Lieb, Becker & Altumura, 

2005). Esse é um transtorno encontrado mais em adultos, sendo duas vezes mais no sexo 

feminino do que do sexo masculino (Dugas & Robichaud, 2007).  

No DSM-IV, os critérios para o TAG em crianças são os mesmos que para os 

adultos, salvo que as crianças podem apresentar somente 1 dos 6 sintomas (versus 3 de 6 

para adultos), além da preocupação excessiva. Assim como na população adulta, em 

jovens os resultados das taxas de prevalência são altamente variáveis (Anderson et al., 

1987) Essa ocorrência tem como possível causa as constantes alterações no modelo 

diagnóstico do TAG.  

Um estudo longitudinal de Costello e colaboradores (2003) com uso da avaliação 

psiquiátrica para crianças e adolescentes, entrevistou 1.420 crianças com as idades de 9, 
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11 e 13 anos e incluiu entrevistas anuais até os 16 anos. A pesquisa relatou uma 

prevalência para 3 meses de 2,4% para qualquer transtorno de ansiedade do DSM-IV. A 

prevalência mais alta foi de 4,6%, encontrada nas crianças com 9 anos; a prevalência mais 

baixa foi de 0,9%, entre as de 12 anos. A prevalência cumulativa prevista de qualquer 

transtorno de ansiedade do DSM-IV aos 16 anos foi de 9,9%. A coomorbidade foi alta: 

25,1% daqueles com qualquer transtorno de ansiedade que tinham a depressão como 

coomorbidade. Os autores concluem que o risco de ter pelo menos um transtorno 

psiquiátrico até os 16 anos é muito maior do que apontam as estimativas e sugerem que as 

comorbidades são maiores em meninas do que em meninos.  

Outros estudos reforçam essa divergência: Rynn e Franklin (2002) colocam a 

taxa de prevalência do TAG em crianças de 2,4% a 4,1% e para adolescentes essa taxa 

chega a 7%. Weisberg (2009) cita que o TAG a partir da definição do DSM-IV é incomum 

nessa faixa etária. Não obstante sua prevalência ser a mais baixa dentre os transtornos 

psiquiátricos, ainda assim é possível encontrar uma taxa de 0,5% para um ano de 

prevalência e 0,4% a 2,7% durante toda a vida.  

Os transtornos de ansiedade são comuns nos mais velhos. Pessoas com mais 

idade podem ter os sintomas do TAG causado ou agravado por eventos cerebrovasculares, 

solidão, depressão causada pela morte de alguém, uso de substâncias e prospecção da 

morte (Allgulander, 2010). Uma pesquisa (Beekman, Bremmer, Deeg, et. al., 1998) 

levantou como fatores de vulnerabilidade importantes nessa faixa etária o sexo feminino, 

baixo nível de educação e sofrimento extremo em experiências durante a Segunda Guerra 

Mundial. Adicionado a isso, as perdas recentes na família e doenças crônicas também 

desempenharam importante papel no desenvolvimento de algum transtorno ansioso. Das 

variáveis relacionadas, somente o tamanho menor da rede de apoio foi associada a 

transtornos de ansiedade.  
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 Kessler et al. (1999) confirmaram que a incapacidade severa associada com 

TAG de vida tardia é comparável com a depressão, mas independe dela  apesar de ser, 

com freqüência, uma condição comórbida. Na maioria dos pacientes mais velhos com 

diagnóstico de transtorno de ansiedade, a maior taxa de comorbidade é o TAG. As 

pesquisas sugerem que as taxas de problemas de ansiedade clinicamente significante 

podem chegar a 20% entre indivíduos mais velhos (Sheikh, 1992). 

Pesquisas epidemiológicas identificaram o TAG como um dos transtornos de 

ansiedade mais prevalentes na vida tardia (Beekman, Bremmer, Deeg, et al., 1998; Kessler 

et al., 2005) quando comparado a outros transtornos. Beeckman et al. (1998), num estudo 

longitudinal observaram a prevalência e fatores de risco de transtornos de ansiedade na 

idade avançada (55 a 85 anos). Os autores encontraram uma prevalência estimada de 

10,2% para os transtornos de ansiedade nessa faixa etária. O TAG foi o transtorno mais 

comum (7,3%), seguido pelos transtornos fóbicos (3,1%). Tanto o transtorno do pânico 

(1,0%) quanto o transtorno obsessivo compulsivo (0,6%) tiveram baixa taxa de 

prevalência. 

As altas taxas de variabilidade nos índices de prevalência relatadas para o TAG 

podem ser resultado dos fatores metodológicos, tais como: diferenças nos métodos de 

pesquisa e nas abordagens para o diagnóstico, das significativas mudanças no diagnóstico 

nas últimas décadas e das dificuldades de se ter uma homogenia nas entrevistas clínicas 

para o diagnóstico.  

Por fim, o TAG é um transtorno desafiador no que se refere ao seu diagnóstico e 

tratamento. As mudanças nos critérios diagnósticos e os estudos epidemiológicos sugerem 

que o transtorno é uma das condições psiquiátricas de maior prevalência. Enquanto 

clínicos tentam identificar padrões de respostas, curso e preditores de resposta em 

rigorosos estudos duplo-cego, os neurocientistas focam na neuroquímica e neuroanatomia, 
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de características selecionadas de categorias do DSM, assim como a preocupação 

excessiva vista entre os indivíduos com TAG. A síntese dos resultados da neurociência 

básica e clínica e de tratamento baseado no DSM e em estudos epidemiológicos irá, 

provavelmente, melhorar o entendimento da natureza do TAG e levar a um tratamento 

mais qualificado (Paap, 2010).  

 

Curso 

Os fatores psicológicos que envolvem os sintomas iniciais do TAG são 

extremamente difíceis de serem identificados. Talvez pelo fato dos dados sobre o 

aparecimento do TAG tenderem a ser menos consistentes, variando de "por toda vida" 

(Rapee, 1991) até o aparecimento na idade adulta (Kessler et al., 2005). O curso é crônico, 

porém flutuante, e freqüentemente piora durante períodos de estresse (APA, 2000). A 

maioria concorda que o início após os 60 anos é raro e de inicio rápido, seguindo um 

estresse maior claramente identificável. Alguns investigadores acreditam que o começo 

poderia ocorrer muito antes dos 20 anos (Papp, 2010). Pacientes com transtorno iniciado 

antes dos 10 anos podem representar uma categoria separada, que caracteriza um tipo mais 

maligno do transtorno. O início precoce é mais provável de se desenvolver gradualmente, 

se apresentando freqüentemente com uma depressão comórbida ou com outros transtornos 

dos eixos I e II (Shores, Glubin, Cowley, et al., 1992) e seguindo um curso mais crônico. 

Esses pacientes têm um histórico freqüente de medos na infância problemas escolares e 

inibição comportamental. 

Pacientes de meia idade relatam, na média, um histórico de 20 anos de ansiedade 

com crises frequentes. Quando o TAG permanece não tratado, a remissão é incomum. O 

quadro do transtorno a longo prazo é variável. A severidade depende de vários fatores 
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incluindo a existência do TAG com transtornos comórbidos dos eixos I e II, duração da 

doença e rede de apoio (Paap, 2010).  

Para concluir, o TAG tende a ter um curso crônico e incessante. É associado com 

um significante prejuízo social e ocupacional e leva a uma queda na qualidade de vida. 

Diversos estudos (Henning et al., 2007; Hoffmam, Dukes & Wittchen, 2008) afirmam que 

indivíduos com TAG apresentam uma diminuição nas relações sociais e de trabalho e o 

cenário é agravado quando há presença de comorbidade, o que leva o transtorno a ser 

considerado um peso econômico significativo para a sociedade (Clark & Beck, 2010). 

 

1.3.2. Etiologia  

 

Apesar dos crescentes estudos relacionados ao TAG e suas principais 

características, pesquisas investigando sua etiologia são escassas, talvez por ser um 

transtorno diagnosticado recentemente, pela primeira vez na década de 1980 ou por ser um 

transtorno que sofreu consideráveis mudanças desde então, não se mostrando estável. O 

fato é que o foco tem sido a conceituação e o tratamento do TAG (Dugas, 2000) e sua 

etiologia tem sido pouco estudada.  

Ainda assim encontram-se publicações que apontam para fatores biológicos e 

psicossociais no desenvolvimento e manutenção do TAG (Lightfood, Seay & Goddard, 

2010). Um modelo etiológico aplicável a todos os transtornos de ansiedade, inclusive o 

TAG, foi desenvolvido Rapee (1991) e aprimorado por Hudson e Rapee (2004).  

Segundo Hudson e Rapee (2004), as causas etiológicas para os transtornos 

ansiosos incluem fatores genéticos, temperamento e as influências do meio (incluindo 

apoio do meio para evitação, os efeitos do meio social, e eventos do ambiente externo).  
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Fatores genéticos: Atualmente acredita-se que há grande possibilidade de o 

componente genético da ansiedade na criança ser comum a todos os transtornos de 

ansiedade (Rapee, Schniering & Hudson, 2009), inclusive a depressão (Eley, 1997; 

Gregory & Eley, 2007).  

Estudos que investigam a genética do TAG descobriram que 19,5% dos parentes 

de primeiro grau de pacientes com TAG também se encaixam nos critérios diagnósticos do 

transtorno, comparados com 3,5% dos parentes de sujeitos não ansiosos (Noyes, Clarckso, 

Crowe, Yates & McChesney, 1987).  

Ainda hoje, a influência da genética na causa dos transtornos ansiosos é um tema 

controverso. Gregory e Eley (2007) sustentam que as pesquisas relacionadas à genética da 

ansiedade com crianças mostram resultados inconsistentes, por serem raras, 

principalmente quando comparadas a pesquisas com adultos. Já, a APA (2000) afirma que 

embora pesquisas anteriores apresentem achados inconsistentes na carga genética para o 

TAG, estudos mais recentes com gêmeos confirmam sua contribuição no desenvolvimento 

desse transtorno (APA, 2000). 

 Um dos valores metodológicos considerados nos estudos com gêmeos é poder 

ser usado para estimar não apenas a contribuição genética para um comportamento, mas 

também os aspectos do ambiente (Eley & Lau, 2005). As evidências de estudos com 

gêmeos (Andrews, Stewart, Morris-Yates, et al., 1990; Torgersen, 1983) tendem a sugerir 

que o herdado é uma predisposição geral à ansiedade e à depressão, ao invés de uma 

característica genética específica. 

Pesquisas (Gregory & Eley, 2007), contribuindo com essa premissa, avaliaram 

crianças gêmeas e apontaram dados que indicaram que a maior variância na ansiedade 

pode ser atribuída às características ambientais que são únicas para cada gêmeo. Hudson e 

Rapee (2004) descrevem que estudos com famílias sugerem que o meio, e não a genética, 
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é primariamente responsável pelo desenvolvimento de um transtorno de ansiedade 

especifico.  

Isto é, seja qual for o papel que a biologia possa ter na contribuição do 

desenvolvimento do TAG, o processo interno do próprio paciente, as suas experiências e 

os meios de lidar com o estado de ansiedade certamente têm um papel mais importante em 

manter, e até mesmo precipitar, o transtorno (Hudson & Rapee, 2004).  

Temperamento: Hudson e Rapee (2004) compartilham da definição de 

temperamento como uma característica comportamental de início na infância que contem 

carga genética e biológica.  

Modelos teóricos apontam para o temperamento inibido como um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade (Chorpita & 

Barlow, 1998; Hudson & Rapee 2004; Manassis & Bradley, 1994). Rapee, Schniering e 

Hudson (2009) reforçam essa teoria afirmando que é perceptível, em crianças e jovens, a 

semelhança entre o temperamento inibido e os transtornos de ansiedade.  

Ou seja, crianças que apresentam temperamento inibido e timidez parecem ter 

uma maior propensão para uma variedade de transtornos na vida adulta, incluindo 

depressão e suicídio (Caspi & Moffitt, 1996). Rapee e colaboradores (2005) relataram que, 

mesmo na idade pré-escolar, crianças inibidas preencheram os critérios para uma série de 

transtornos de ansiedade.  

Ao que parece o temperamento tímido e a inibição são precursores da ansiedade. 

Rapee (1991) afirma que é possível perceber comportamentos mais ansiosos desde a idade 

mais remota, caracterizados por isolamento e inibição (Hayward, Killen, Kraemer & 

Taylor,1998; Rapee & Szollos, 2003). 

A repetição desses comportamentos caracteriza um temperamento ansioso e 

indica uma maior propensão ao TAG. Além disso, crianças inibidas pelos adultos na 
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infância, ao chegar à vida adulta, também mostram maior suscetibilidade para desenvolver 

transtorno de ansiedade (Hirshfeld, Rosenbaum, Biederman, et al., 1992; Prior, Smart, 

Sanson & Oberklaid 2000; Schwartz, Snidman & Kagan, 1999).  

Contudo, Rapee, Schniering e Hudson (2009) sugerem novos estudos com 

crianças com tal temperamento e ponderam que é importante observar crianças inibidas e 

tímidas que não preenchem os critérios para transtorno de ansiedade, além de controlar 

estatisticamente a presença de transtornos de ansiedade. 

Influências do meio: O meio, segundo Hudson e Rapee (2004), é dividido em 

meio compartilhado, que seria o meio comum a todos os membros da família (por 

exemplo, quando ocorre um divórcio) e o meio não compartilhado (que seria a experiência 

individual de cada membro).  

O papel do meio não compartilhado é valorizado por acreditar-se que uma 

experiência comum entre irmãos é percebida de forma distinta por cada membro. Rowe 

(1997) adere a essa idéia, afirmando que a família realmente influencia quando além do 

meio compartilhado, ela faz parte do meio não compartilhado da criança.  

Diversos autores (Bogels & Brechman-Toussaint, 2006; McLeod, Wood & 

Weisz, 2007; Rapee, 1997; Wood, McLeod, Sigman, Hwang & Chu., 2003) observam 

uma associação entre sintomas de ansiedade, transtornos na criança e os estilos dos pais. 

Rapee, Schniering e Hudson (2009) afirmam que, tradicionalmente, dois estilos de pais 

têm sido relacionados com os transtornos de ansiedade na infância: pais superprotetores ou 

supercontroladores e pais negativos e/ou críticos. 

Dentre os estilos de pais citados, os tamanhos de efeito maior e os resultados mais 

consistentes para os transtornos de ansiedade vêm da avaliação dos pais superprotetores 

(Rapee, 1997; Wood et al., 2003), enquanto pais negativos e/ou críticos são mais 

comumente associados ao quadro depressivo (Rapee, 1997). Atualmente, os dados não 
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indicam diferenças nas interações entre pais e filhos pelo sexo dos pais, pelo sexo da 

criança ou pela idade (McLeod, Wood & Weisz, 2007). 

Teorias sobre o papel das interações entre pais e filhos no desenvolvimento da 

ansiedade também defendem a importância das interações entre características 

temperamentais da criança e os comportamentos dos pais (Rapee, Schniering & Hudson, 

2009). Um estudo longitudinal com crianças (Moore, Whaley & Sigman, 2004) 

demonstrou que a interação entre mãe e filho inibiu o comportamento da criança e, em 

outro estudo (Rubin, Burgess & Hastings, 2002), a intromissão da mãe no comportamento 

do filho previu o temperamento tímido na criança numa avaliação posterior.  

Segundo Hudson e Rapee (2004) o meio da pessoa pode influenciar o 

desenvolvimento do TAG de três formas: o apoio do meio para evitação (reforçamento do 

comportamento evitativo), a transmissão da ameaça e informação de enfrentamento e 

eventos do meio externo.  

Os autores (Hudson & Rapee, 2004) explicam que a evitação de estímulos de 

ameaça são claramente identificados como pontos importantes na manutenção dos 

transtornos de ansiedade. Eles acreditam que o apoio do meio para o comportamento de 

evitação contribui no desenvolvimento de transtornos de ansiedade por ser o combustível 

adicional para uma vulnerabilidade ansiosa. 

O meio também pode ter influência no desenvolvimento da ansiedade através da 

transmissão de ameaça e informação de enfrentamento. Essa transmissão pode ocorrer via 

modelação ou informação de enfrentamento. As crianças modelam seu comportamento 

não somente a partir do comportamento dos pais, mas também através dos colegas e 

irmãos. Os adultos também podem modelar e aprender o comportamento ansioso por meio 

dos cônjuges/parceiros, colegas de trabalho ou através da sociedade de uma forma geral 

(Hudson & Rapee, 2004).  



 46 

Para concluir, Hudson e Rapee (2004) sustentam que os impactos dos eventos do 

meio externo contribuem significativamente para o entendimento da etiologia dos 

transtornos de ansiedade. Os eventos adversos da vida, particularmente aqueles 

incontroláveis, podem acarretar o aumento do risco do indivíduo desenvolver algum 

transtorno de ansiedade.  

Desta forma, indivíduos que passam precocemente por eventos estressantes e 

incontroláveis podem ter suas habilidades de responder a fatores estressantes alteradas no 

futuro, o que pode acarretar, mais tarde, no aumento da agitação fisiológica e da 

sensibilidade a fatores estressantes.  

Em suma, embora alguns fatores possam ser severos e traumáticos o bastante 

para levar diretamente ao início de um transtorno de ansiedade, o tamanho do impacto de 

um evento externo na vida do indivíduo é provavelmente resultado da interação entre o 

temperamento do indivíduo, sua carga genética e o fator estressante (Hudson & Rapee, 

2004).  

 

 1.3.3. Comorbidade 

 

A maioria dos clientes com um transtorno de ansiedade preenche os critérios para 

pelo menos mais um transtorno ansioso ou transtorno do humor (Brown & Barlow, 1992; 

Brown et al., 2001; Bruce, Machan, Dyck & Keller, 2001; Carter, Wittchen, Pfister & 

Kessler, 2001; Hunt, Issakidis & Andrews, 2002; Wittchen, Zhao, Kessler & Eaton, 1994). 

Comorbidade e sobreposições entre as categorias diagnósticas muitas vezes tornam 

difíceis a distinção entre os transtornos, especialmente tendo em conta as variações 

individuais ao longo do tempo.  
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O que se observa na clínica médica é uma variedade de quadros. É possível 

encontrar pacientes com um único transtorno, alguns satisfazendo os critérios para 

diagnósticos múltiplos, enquanto outros apresentam vários sintomas ou diagnósticos 

distintos ao longo da vida. Todos com um tema comum, a preocupação excessiva 

(Shearer, 2006).  

Borkovec, Abel e Newman (1995), se referindo as eliminações da hierarquia 

nos critérios de exclusão dos transtornos ansiosos no DSM-III-R, apontaram para duas 

questões importantes a serem analisadas: o número de comorbidades associadas aos 

transtornos ansiosos, que dependendo do diagnóstico clínico poderia variar de 50% a 80%, 

e para o impacto da terapia dirigida para uma doença especifica e seus reflexos num 

transtorno coexistente. O TAG era encontrado como uma das comorbidades mais 

freqüentes quando outros transtornos de ansiedade eram o transtorno principal. 

A evolução nas edições do DSM aponta para significativas modificações no 

delineamento dos sintomas do TAG, o que provavelmente contribui para dificuldades na 

conceituação e problemas relacionados. Um exemplo disso são os critérios para o TAG no 

DSM-III-R (APA, 1987) que incluíram sintomas que refletiram a excitação aguda do 

sistema nervoso autonômico (SNA), levando ao desafio de separar o TAG do transtorno 

de pânico (Marten, Brown, Barlow, et. al., 1993). 

No DSM-IV (APA, 1994), o diagnóstico ficou mais claro. A preocupação 

incontrolável e sintomas físicos relacionados com a excitação crônica (por exemplo, 

tensão muscular) passaram a definir o transtorno. Além disso, alguns dos sintomas que 

refletiam a excitação aguda do sistema nervoso central (SNC; por exemplo, taquicardia e 

náuseas) foram eliminados.   

Embora as alterações nos critérios diagnóstico do TAG tenham feito dele um 

transtorno mais confiável (Brown et al., 2001), o desafio de distinguir o TAG de outras 
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patologias permaneceu. A dificuldade de diagnosticar o TAG puro é evidenciado por 

estudos (Di Nardo, Moras, Barlow, Rapee, & Brown, 1993; Mannuzza, Fyer, Martin, et 

al., 1989) que encontram problemas ao tentar discriminar pacientes com TAG de 

indivíduos com outros transtornos de ansiedade.  

As taxas de comorbidade do TAG com outros transtornos psicológicos variam de 

45% a 98% (Goisman, Goldenberg, Vasile & Keller, 1995). As altas taxas de comorbidade 

são particularmente problemáticas. Os portadores de comorbidade apresentam, devido aos 

fortes sintomas, uma maior incapacidade de lidar com questões rotineiras (Hunt, Issakidis 

& Andrews, 2002), uma maior probabilidade de problemas interpessoais (Judd, Kessler, 

Paulus et al., 1998) e representam um risco elevado de suicídio (Boden, Fergusson & 

Horwood 2007; Rudd, Dahm & Rajab, 1993).  

Adicionado a isso, em comparação com aqueles com TAG sem comorbidade, o 

número de internações, visitas as emergências, consultas com médicos especializados, 

exames laboratoriais, uso de medicamentos, e absenteísmo no trabalho é maior para os 

pacientes comórbidos (Souetre, Lozet, Cimarosti, Martin, et al., 1994; Wittchen, Kessler, 

Beesdo, et al., 2002).  

Uma hipótese é a de que muitos indivíduos com TAG só reconhecem a 

necessidade de intervenção profissional, quando um transtorno secundário se desenvolve, 

de forma que quando eles chegam aos serviços especializados de saúde mental o seu 

quadro clínico já é complexo e de difícil tratamento (Kessler et al., 2001). 

Todavia, mesmo pacientes que apresentam TAG puro são altamente prejudicados 

(Wittchen & Hoyer, 2001; Hunt, Slade & Andrews, 2004). Muitos buscam tratamento em 

médicos não especializados, onde muitas vezes o transtorno não é diagnosticado e nem 

tratado como deveria (Wittchen, Kessler, Beesdo, et al., 2002). Hunt, Slade e Andrews 
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(2004) confirmaram que o TAG tem um impacto significativo e independente no que se 

refere aos transtornos mentais em geral. 

TAG e Depressão. Estudos longitudinais mostram que o surgimento de um 

transtorno de ansiedade é freqüentemente seguido pelo aparecimento de um transtorno 

depressivo e o transtorno depressivo é seguido pelo de ansiedade (Cole, Peeke, Martin, 

Truglio & Seroczynski, 1998; Wittchen, Kessler, Pfister & Lieb, 2000). O que se confirma 

no TAG, que além da comorbidade com outros transtornos de ansiedade, também se 

observa uma elevada taxa de sobreposição com os transtornos depressivos (Hettema, 

2008; Kessler et al., 2005).  

Na verdade, embora o TAG e a depressão sejam conceituados como transtornos 

distintos, alguns autores argumentam que a relação entre eles pode ser mais significativa 

do que a relação entre o TAG e outros transtornos mentais (Andrews, Slade & Issakidis 

2002; Krueger, 1999; Vollegergh, Iedema, Bijl, et al., 2001). 

Hoje se sabe que fatores genéticos que influenciam o risco do desenvolvimento 

do TAG podem estar fortemente relacionados ao transtorno depressivo (APA, 2000). 

Estudos transversais relacionados à comorbidade mostram uma forte relação entre 

ansiedade e depressão ao longo da vida (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold., 

2003; Pine et al., 1998). Estes resultados são coerentes com os dados de estudos 

longitudinais (Cole, Peeke, Martin, Truglio & Seroczynski, 1998) que mostram que 

sintomas de ansiedade na infância predizem sintomas de depressão no futuro.  

No DSM-IV-TR (APA, 2000) a depressão maior, por uma hierarquia de 

diagnóstico, é considerada o diagnóstico primário quando comorbida com o TAG. 

Contudo, a literatura aponta para uma possível mudança nessa regra. Dados 

epidemiológicos recentes (Paap, 2010) sugerem que quando comorbida com depressão, o 
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TAG se encaixa na definição de diagnóstico primário tão frequentemente quanto à 

depressão.  

Atualmente o TAG primário é considerado como um fator de risco para o 

desenvolvimento da depressão (Kessler, Keller & Wittchen, 2001). Uma hipótese é de que 

a depressão secundária ao TAG resulta da fadiga e do desânimo que se desenvolve em 

resposta à ansiedade persistente, principalmente quando a ansiedade se torna 

excessivamente prejudicial (Akiskal, 1998) a esses indivíduos.  

Apesar de uma alta taxa de comorbidade com a depressão, há também uma alta 

proporção de TAG puro que é pouco reconhecido e não é tratado adequadamente (Shearer, 

2006). Estatísticas mais recentes indicam uma confiabilidade muito maior no diagnóstico 

do TAG sem nenhum efeito significativo de transtornos depressivos coexistentes (Barlow 

& Wincze, 1998). 

Para concluir, é importante colocar que embora o TAG puro se apresente como 

um quadro de significativa incapacidade parece que, na maioria dos casos, a presença de 

um transtorno comórbido é necessária para fazer o individuo buscar auxilio especializado 

(Hunt, Slade & Andrews, 2004). Thompson, Hunt e Issakidis (2004) descobriram que o 

tempo médio entre o início dos sintomas e a procura de tratamento para indivíduos com 

um diagnóstico primário de TAG é de 9,4 anos.  

Indivíduos com TAG puro não acreditam estar sofrendo de um transtorno 

psiquiátrico e com isso acabam só procurando ajuda médica quando um transtorno 

comórbido se inicia. Um transtorno comorbido secundário ao TAG aumenta o 

reconhecimento do problema nesses indivíduos e faz crescer a busca pelos dos serviços de 

saúde especializados (Hunt, Slade & Andrews, 2004).  

 

 1.3.4. A preocupação como foco 
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A preocupação é uma experiência humana comum e uma resposta normal à 

incerteza. De acordo com Tallis e Eysenck (1994), a preocupação funciona como um 

alarme de aviso de perigo em potencial, prepara o indivíduo para lidar com ameaças 

possíveis e ajuda a manter a consciência dos problemas a serem resolvidos.  

Algumas estratégias, tais como, suporte social, empatia, assertividade, confiança, 

habilidade em solucionar problemas e a própria passagem do tempo geralmente 

melhoraram as preocupações comuns. No entanto, estratégias do senso comum para lidar 

com preocupações transitórias muitas vezes são ineficazes para pessoas com preocupação 

excessiva. Muitos desses indivíduos preenchem os critérios para transtornos no DSM-IV-

TR.  

O DSM-IV-TR (APA, 2000) define o TAG como o transtorno de ansiedade 

excessiva e incontrolável associado com sintomas somáticos com duração de, no mínimo, 

6 meses.  Os critérios para sintomas somáticos foram simplificados na quarta versão do 

manual e a ênfase passou a ser a natureza difusa e incontrolável da preocupação focada em 

múltiplas atividades ou eventos futuros (Andrews, Hobbs, Borkovec & et al., 2010).  

A ansiedade prejudica o funcionamento e não é limitada a outro transtorno do 

eixo I ou devido ao uso de substâncias ou uma condição médica (APA, 2000). Na 

avaliação da natureza excessiva da preocupação, enfatiza-se o contexto sócio-cultural, 

incluindo idade e sexo (Paap, 2010). 

Investigações sistemáticas dedicadas à compreensão do fenômeno e da natureza 

da preocupação são raras antes de 1980 (Borkovec, Ray & Stöber, 1998). Borkovec e Inz, 

em 1990, compararam pacientes ansiosos e um grupo controle e descreveram que pessoas 

não ansiosas relatam, na maior parte do tempo, ter imagens positivas e uma maior 

capacidade de se desconectar e relaxar. Os sujeitos com TAG relataram a mesma 
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quantidade de pensamentos e imagens, sendo que ambos foram negativos e em tom 

emocional.  

Roemer, Molina e Borkovec (1997) examinaram separadamente um grupo 

clínico com o diagnóstico primário de TAG e um grupo controle não ansioso. Os grupos 

com TAG relataram mais domínios de preocupação (uma preocupação mais generalizada e 

difusa) do que os controles não ansiosos e se preocupavam mais sobre assuntos de família, 

interpessoais, bem como com questões menos importantes e com atividades de rotina 

diária. Além disso, preocupavam-se mais com assuntos como finanças, religião, política 

meio ambiente, pessoais e relacionamentos. 

Descritivamente, a preocupação envolve um predomínio do pensamento 

negativo. Esse pensamento vem através de um discurso de conotação negativa, o qual, na 

maioria das vezes, está envolvido um medo de que algum evento negativo possa acontecer 

no futuro (Borkovec, 1998). O individuo ansioso em muitos momentos não consegue 

perceber que a preocupação é fruto da sua imaginação e passa a maior parte do tempo 

preocupado.  

O aviso de perigo potencial e a antecipação da ameaça implicam na ativação de 

reações de defesa, ou seja, luta-e-fuga ou resposta de congelamento (Borkovec, 2002).  A 

ativação contínua deste tipo de reação representa um estado de estresse permanente, 

vigilância e um ciclo de informações emocionais negativas, que leva ao aumento do risco 

de problemas físicos e mentais (Brosschot, Gerin & Thayer, 2006) no indivíduo 

preocupado.  

Os indivíduos com preocupação excessiva, muitas vezes apresentam uma 

infinidade de crenças inadequadas e hábitos de se preocupar (Shearer & Gordon, 2006). A 

preocupação para essas pessoas é uma resposta eficaz a curto prazo para lidar com o 

incerto. Ela reduz a incerteza subjetiva e contribui para uma sensação de vigilância e de 
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preparação para o pior, alimentando a idéia de que eventos incertos podem ser 

controlados, se a pessoa estiver vigilante. As crenças distorcidas relacionadas à 

preocupação incluem acreditar que se preocupar de certa forma antecipa e prepara tais 

indivíduos para acontecimentos negativos que possam acontecer.  

A preocupação também é uma forma de repressão emocional e cognitiva que 

acaba por bloquear outras emoções negativas como medo ou raiva (Shearer & Gordon, 

2006). Muitos pacientes supervalorizam a preocupação excessiva e, em paralelo, sentem 

medo de que a sua forma excessiva de se preocupar possa acarretar problemas de saúde. 

Embora muitas vezes o ato de se preocupar seja intencional, como uma forma de controle 

ou cuidado, a angústia por permanecer nesse estado emocional gera desconforto e cria um 

ciclo vicioso de preocupação e ansiedade.   

As crenças que ajudam a manter os indivíduos preocupados e, muitas vezes, as 

tornam crônicas são, em geral, acreditar que se preocupar ajuda a descobrir maneiras de 

evitar eventos negativos no futuro e, caso não seja possível evitar, preparar o individuo 

para o pior (Borkovec & Roemer, 1995). Além disso, muitos indivíduos com TAG relatam 

que estar preocupado é sinônimo de amor e dedicação ao outro (Dugas & Robichaud, 

2009).  

Algumas teorias colaboram na explicação da manutenção das crenças 

relacionadas ao manter-se preocupado.  Eysenck (1992) apresentou um modelo cognitivo 

do processo de preocupar-se e pontuou três funções principais: alarme, alerta e preparação. 

Após a detecção de uma ameaça interna ou externa, a função de alarme traz à consciência 

informações sobre a ameaça. A função de alerta, em seguida, traz pensamentos 

relacionados à ameaça e traz à consciência imagens da memória de longo prazo. 

Finalmente, a função de preparação permite que o indivíduo antecipe cenários negativos 

no futuro e dê início ao enfrentamento, quer agindo para impedir a evolução do quadro 
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negativo previsto por ele, quer tentando controlar as conseqüências negativas esperadas. 

Assim, é compreensível que pessoas preocupadas pensem que seu estado emocional ajuda 

a antecipar a solução de um problema. 

A teoria da aprendizagem de Mowrer (1947) defende que a resposta condicionada é 

parte do estímulo condicionado e a exposição aos sinais de resposta condicionada é um 

elemento importante do processo de extinção. Para Borkovec, Ray e Stöber (1998) essa 

teoria ajuda a compreender a manutenção do processo de manter-se preocupado.  Eles 

sustentam que se uma pessoa passa a acreditar que estar preocupado de alguma forma tem 

conseqüências positivas, impede que coisas ruins aconteçam e o prepara para o pior. Essas 

crenças contribuem para o indivíduo não se expor as situações temidas e o mantém no 

estado de preocupação. 

Raras são as situações em que as pessoas se preocupam com algo real. Inúmeras 

vezes as preocupações são reforçadas negativamente pela não ocorrência dos eventos 

temidos, o que reforça a crença de que se preocupar diminui a probabilidade de um evento 

ruim ocorrer, apesar de ser consciente a essas pessoas que não há uma ligação lógica para 

tal certeza (Borkovec & Roemer, 1995).  

 

Estudos neuropsicológicos  

Hoje é possível saber através de estudos neuroimagiológicos funcionais os 

componentes do cérebro envolvidos nesta emoção, havendo consenso de que certas áreas 

como a amídala, córtex pré-frontal, núcleo caudado, córtex do cíngulo, hipocampo ventral 

e que neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina, o hormônio que libera 

corticotropina, a colecistocinina e ácido gama-aminobutírico sustentam o despertar da 

ansiedade e da preocupação (Shearer & Gordon, 2006). 
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Os correlatos psicológicos e fisiológicos da preocupação crônica têm sido 

investigados por uma série de estudos não-clínicos com foco nos traços de preocupação 

excessiva e nos pacientes com TAG (Borkovec, Robinson, Pruzinsky & DePree, 1983; 

Borkovec & Roemer, 1995). Os dois achados fisiológicos mais consistentes foram a 

ausência de hiper-ativação simpática (indexada principalmente pela condutividade da pele) 

e a presença do controle parassimpático reduzido (indexado por uma arritmia sinusal 

respiratória e medidas de variabilidade da freqüência cardíaca), o que significa um 

aumento da freqüência cardíaca durante a inspiração e diminuição durante a expiração. 

A distinção entre pensamento e imaginação parece ser crucial na compreensão do 

papel que cada um desses aspectos cognitivos exerce no ato de se preocupar e no 

tratamento do mesmo (Borkovec, 1998).  Hoje já se sabe que os pensamentos verbais, a 

respeito de um material emocional, provocam pouca resposta cardiovascular, enquanto 

imagens com o mesmo conteúdo evocam respostas significativamente maiores (Vrana, 

Cuthbert & Lang, 1986).  

Adicionado a isso, verbalizar os sentimentos pode servir como uma estratégia 

para captar e controlar a emoção.  Tucker e Newman (1981) afirmam que exteriorizar 

verbalmente pode diminuir a excitação simpática do conteúdo aversivo, porquanto o 

sistema verbal é menos próximo dos sistemas afetivos, fisiológicos e comportamentais do 

que as imagens.  

Essas pesquisas geram informações importantes no tratamento da preocupação, 

pois a partir do momento em que se sabe que as imagens são mais intrusivas e geradoras 

de sentimentos negativos, é sugestivo se trabalhar em terapia as técnicas que foquem na 

exposição à imaginação.  

 

1.3.5. Perspectivas Futuras 
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O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) foi submetido a uma série de 

mudanças substanciais na sua classificação desde sua primeira inclusão no DSM-III. A 

maioria dessas revisões se deu em resposta ao diagnóstico de baixa confiabilidade e 

validade discutível. O quinto manual estatístico (DSM-V), a ser lançado em 2013, está em 

elaboração e já é possível encontrar na literatura artigos que mencionam as prováveis 

mudanças no futuro diagnóstico. 

Há grupos de clínicos trabalhando na elaboração do DSM-V, divididos de acordo 

com os transtornos. No TAG, o grupo de pesquisadores começou identificando e 

analisando as revisões referentes ao DSM-III-R. Em seguida, a literatura referente aos 

critérios do DSM-IV para TAG foi examinada (Andrews, Hobbs, Borkovec, et al., 2010). 

O grupo de pesquisadores e clínicos que trabalham nesta força tarefa divulgou 

em artigo recente, encontrado na página da Associação de Psiquiatria Americana (APA), 

os prováveis critérios a serem considerados no diagnóstico do transtorno no próximo 

manual. São eles (Andrews, Hobbs, Borkovec & et al., 2010):  

A. Ansiedade e preocupação excessiva (expectativa apreensiva) em dois eventos 

entre os seguintes: família, saúde, finanças, e escola / dificuldades de trabalho.  

B. A excessiva ansiedade e preocupação ocorrer em mais dias do que não para 

três meses ou mais. 

C. A ansiedade e a preocupação estarem associadas com um ou ambos dos 

seguintes sintomas: agitação, sensação de grande excitação (ansiedade) ou no limite e 

tensão muscular. 

D. A ansiedade e a preocupação estarem associadas com um ou mais dos 

seguintes comportamentos: evitar situações em que um resultado negativo pode ocorrer; 

usar muito tempo e esforço se preparando para situações em que um resultado negativo 
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pode ocorrer; e procrastinação no comportamento ou na tomada de decisão devido às 

preocupações e procurar reafirmar suas preocupações.  

Um dos itens mais controversos na literatura é o termo ―excessivo‖, utilizado 

para definir a preocupação. As evidências em ensaios clínicos que apóiam a idéia de 

anular o critério excessivo para aumentar a validade são limitadas, sendo mais comum 

encontrar pesquisas que apóiem a tradicional ligação do TAG com o termo. 

Para a classificação, pode ser benéfica a orientação adicional para o significado 

do termo ―excessivo‖. Andrews e colaboradores (2010) sustentam que ''excesso'' poderia, 

naturalmente, ser operacionalizado por resultados observáveis - quantidade de tempo gasto 

por dia se preocupando e grau de interferência em se concentrar nas tarefas não 

preocupantes, como ocorre em outros transtornos, como o transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC) e seus comportamentos relacionados com a preocupação de 

verificação.   

Outro fator questionado na literatura e que, ao que parece, sofrerá modificação é 

o tempo de duração dos sintomas, que no DSM-IV é de 6 meses e, como se viu acima, 

deve passar a ser de 3. O tempo de duração extenso se deu por conta da pouca 

confiabilidade dada ao diagnóstico no DSM-III, no qual o limiar era de 1 mês (Andrews, 

Hobbs, Borkovec, et al., 2010). Pesquisas mostraram uma maior confiabilidade no 

diagnóstico elaborado em 1994 e ressaltado em 2000. A classificação progrediu de tal 

forma que a validade diagnóstica não é mais questionada, tornando possível reduzir o 

limite de duração dos sintomas. 

Além disso, as exigências da redução da duração dos sintomas para se obter o 

diagnóstico refletem algumas das cronicidades da doença. A idéia é aumentar a validade 

do diagnóstico, recapturando casos clinicamente significativos que acabam sendo perdidos 

por causa do critério de 6 meses de duração exigido no diagnóstico do transtorno. Hoje o 
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que se vê são sujeitos perdendo esses benefícios por não conseguirem definir o tempo 

certo do início dos sintomas. A duração mais curta pode ajudar esses pacientes a serem 

diagnosticados corretamente e se beneficiarem dos protocolos de tratamento para 

ansiedade generalizada, além de entrarem nas estatísticas do transtorno. 

Os critérios para o TAG em crianças e adolescentes são agora os mesmos que 

para os adultos, com uma exceção: as crianças podem se apresentar com somente 1 dos 6 

sintomas (versus 3 de 6 para adultos) além da preocupação excessiva (APA, 2000). A 

evidência de que crianças e adolescentes podem responder a medicamentos de formas 

diferentes dos adultos (inclinação suicida aumentada) deveria garantir uma caracterização 

mais refinada de transtornos de ansiedade em jovens; as diferenças sintomáticas deveriam 

prever o resultado e guiar a escolha do tratamento (Papp, 2010). 

Paap (2010) cita algumas recomendações para a próxima edição do DSM, no que 

se refere à essa faixa etária, que variam entre tornar os critérios diagnósticos idênticos ao 

dos adultos a argumentar pela criação de um diagnóstico de ansiedade não específica 

simples que diferencie os subtipos somente pelo número de sintomas e possivelmente pela 

severidade. 
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1.4. Terapia Cognitivo-Comportamental  

 

1.4.1. Modelos de Terapia Cognitivo-Comportamental no Tratamento do 

Transtorno de Ansiedade Generalizada 

 

Nas últimas décadas, a investigação sobre o TAG levou ao desenvolvimento de 

modelos cognitivos e cognitivo-comportamentais deste transtorno e suas variações 

(Westra, 2009). A maioria dos estudos de tratamento psicoterápico para TAG compararam 

a terapia cognitivo-comportamental (TCC) com um grupo controle (Fava, Ruini & 

Rafanelli, 2005; Linden, Zubräge, Bär, Franke & Schlattmann, 2005). A TCC foi eficaz 

para medidas de ansiedade em todos os estudos encontrados (Mitte, 2005; Barlow, Allen 

& Basden, 2007), além de mostrar-se eficiente na redução dos sintomas clínicos e 

satisfatória recuperação neuroendócrina dos pacientes com o transtorno (Tafet, Feder, 

Abulafia & Roffman, 2005). 

Medicamentos psicotrópicos e terapia cognitivo-comportamental (TCC) parecem 

ser efetivos no tratamento do TAG (Anderson & Ramos, 2006; Borkovec & Ruscio, 2001; 

Fisher, 2006), no entanto, as taxas de resposta são incompatíveis entre os estudos. A 

evidência atual sugere que a farmacoterapia pode ser eficaz na redução dos sintomas de 

ansiedade, mas não parece ter um impacto significativo sobre a preocupação (Anderson & 

Palm, 2006), que é a característica definidora do TAG. 

Ensaios clínicos indicaram que a TCC é um tratamento eficiente em relação à 

pílula placebo, nenhum tratamento, lista de espera e a terapia não-diretiva de suporte e 

ainda revelam melhorias da abordagem mantidas em seguimentos de um (1) ano 

(Borkovec & Ruscio, 2001; Gould, Safren, Washington & Otto, 2004).  
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Recente meta-análise conduzida por Covin, Ouimet, Seeds & Dozois (2008), que 

incluiu apenas os estudos que utilizaram a Penn State Worry Questionnaire (PSWQ; 

Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990) como uma medida de resultado constatou que 

a TCC foi eficaz na redução da preocupação, com uma melhora significativa. 

No entanto, os resultados para TAG foram relativamente fracos se comparados a 

outros transtornos de ansiedade (Newman, Castonguay, Borkovec, Fisher & Nordberg, 

2008) e, especialmente os benefícios de técnicas de exposição altamente eficazes em 

outros transtornos têm sido questionados no TAG (Ballenger, Davidson & Lecrubier, 

2001).  

 

Modelos teóricos do TAG e suas implicações no tratamento 

Na tentativa de melhorar as taxas de resposta para o tratamento do TAG, os 

pesquisadores têm desenvolvido terapias baseadas na TCC (Westra, Arkowitz & Dozois, 

2009).  Alguns modelos de TCC são destacados na literatura, entre eles o de prevenção da 

preocupação (Borkovec, 1994), o de intolerância à incerteza (Ladouceur, Gosselin & 

Dugas, 2000) e o meta-cognitivo de crenças errôneas sobre a preocupação (Wells & King, 

2006). As premissas básicas desses modelos incluem um enfoque explícito sobre as 

crenças positivas e negativas sobre a preocupação. Os resultados dos tratamentos nessas 

abordagens cognitivo-comportamentais se mostram bastante promissores (Behar et al., 

2009). 

 

Modelo de prevenção da preocupação 

O modelo de prevenção da preocupação (MPP, Borkovec, 1994; Borkovec 

Alcaine & Behar, 2004) é baseado na teoria bifatorial de Mowrer (1947) dos dois estágios 
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do medo, e também no modelo de processamento emocional do Foa e Kozak (Foa & 

Kozak, 1986; Foa, Huppert & Cahill, 2006).  

O MPP afirma que a preocupação é uma atividade verbal-lingüística, com base no 

pensamento, e propõe que o mesmo é capaz de inibir o processamento somático e 

emocional. Esta inibição somática e emocional se opõe à experiência de processamento 

das emoções relacionadas ao medo que é, na teoria, necessária para a habituação e 

extinção (Foa & Kozak, 1986; Foa, Huppert & Cahill, 2006). 

Portanto, essa teoria propõe que a preocupação pode ser vista como uma 

tentativa cognitiva ineficaz para resolver problemas e remover uma ameaça e, 

simultaneamente, evitar experiências somáticas e emocionais que sejam aversivas e que 

ocorrem naturalmente durante o processo de confronto do medo (Borkovec, Alcaine & 

Behar, 2004).  

De acordo com o MPP as imagens mentais que deveriam ocorrer no processo de 

se preocupar são substituídas por outras menos penosas, isto é, o ato de se preocupar é 

reforçado negativamente pela retirada de imagens aversivas de medo (Borkovec, 1994; 

Borkovec, Alcaine & Behar, 2004).  

Como já visto, a preocupação é ainda reforçada por crenças positivas, como a 

crença de que a preocupação é útil para a resolução de problemas, evitando resultados 

negativos no futuro. Essas crenças são reforçadas quando acontecimentos negativos não 

ocorrerem ou são geridas de forma eficaz, levando a manutenção do ato de se preocupar 

(Borkovec, 1994; Borkovec, Alcaine & Behar, 2004).  

O modelo proposto por Borkovec (1994) sugere que os indivíduos com TAG têm 

uma crença de que se preocupar serve como uma distração de temas mais emocionais, o 

que fornece mais evidências de que a preocupação é usada como uma estratégia para 

evitar o processamento emocional. 
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A partir dos princípios fundamentais do MPP, um tratamento específico para 

TAG foi desenvolvido, tendo dentre as opções de técnicas cognitivo-comportamentais: (a) 

auto-monitoramento de situações externas, dos pensamentos, sentimentos, reações 

fisiológicas e comportamentos, (b) as técnicas de relaxamento, como relaxamento 

muscular progressivo, respiração diafragmática, e imagens agradáveis e relaxantes, (c) 

dessensibilização, o que implica o uso de técnicas (por exemplo, o ensaio imaginário) para 

facilitar a aquisição de respostas de enfrentamento habitual, (d) o controle do estímulo 

gradual obtido através da marcação de uma determinada hora e lugar para se preocupar, 

(e) reestruturação cognitiva, para aumentar a flexibilidade dos clientes; (f) agenda das 

preocupações, (g) a promoção de um modelo de foco de atenção no momento presente, e 

(h) a expectativa de vida livre (Behar et al., 2009). 

 

Modelo de Intolerância à Incerteza 

Dugas e colaboradores (por exemplo, Dugas & Koerner, 2005) desenvolveram 

um modelo cognitivo para o TAG, no qual a intolerância à incerteza é o componente 

central que pode ser entendida como uma característica que resulta de um conjunto de 

crenças negativas sobre a incerteza e suas implicações (Dugas & Robichaud, 2007).  

Mais especificamente, indivíduos que são intolerantes à incerteza acreditam que 

a incerteza é estressante, perturbadora e deve ser evitada (Buhr & Dugas, 2002). Além 

disso, eles têm dificuldade em funcionar em situações incertas (Buhr & Dugas, 2002). 

Pesquisas mostram que a intolerância à incerteza é especificamente relacionada ao 

desenvolvimento da preocupação e a sintomas somáticos do TAG em populações não-

clínicas e clínicas (Goldman, Dugas, Sexton & Gervais, 2007). 

Os indivíduos que são intolerantes à incerteza, quando comparados aos 

indivíduos que são tolerantes à incerteza, mostram-se mais rápidos em dar atenção a 
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estímulos incertos e interpretam mais facilmente situações ambíguas como ameaçadoras 

(Dugas et al., 2005). O que aumenta o nível de ansiedade dos sujeitos intolerantes à 

incerteza.  

Assim, a intolerância à incerteza pode levar a comportamentos excessivamente 

vigilantes que se referem à detecção e interpretação de situações ambíguas. No entanto, os 

indivíduos com TAG, que geralmente são intolerantes à incerteza, acreditam que a 

incerteza deve ser evitada (Dugas, Gagnon, Ladouceur & Freeston, 1998).  

Portanto, pode ser que os indivíduos com TAG utilizem estratégias de 

enfrentamento baseadas em comportamentos vigilantes e evitativos, que, em última 

análise, servem para amplificar sua preocupação e ansiedade.  

A manipulação experimental da intolerância à incerteza acarreta o aumento nos 

níveis de preocupação (Ladouceur, Gosselin & Dugas, 2000). Os resultados demonstram 

que a intolerância à incerteza é um fator de vulnerabilidade cognitiva envolvida a altos 

níveis de preocupação e ao TAG (Koerner & Dugas, 2006).  

Uma das maneiras que a intolerância à incerteza promove a preocupação e a 

ansiedade é através da evitação cognitiva. Em outras palavras, indivíduos com alta 

intolerância à incerteza são motivados a se engajar em evitação cognitiva para combater a 

extrema ansiedade que experimentam em situações de resultado incerto e temido 

(Goldman Dugas, Sexton, & Gervais, 2007). 

A evitação cognitiva consiste principalmente em uma série de estratégias internas 

com o fim de evitar pensamentos angustiantes e imagens mentais concretas, incluindo os 

resultados temidos (Goldman, Dugas, Sexton, & Gervais, 2007). Estas estratégias de 

prevenção podem ser automáticas ou intencionalmente utilizadas pelo indivíduo 

(Mathews, 1993).  
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Dado que a intolerância à incerteza e a evitação cognitiva são dois componentes 

importantes do modelo do TAG, o tratamento baseado neste modelo inclui módulos de 

segmentação desses dois componentes. Tais módulos são destinados a melhorar a 

habilidade dos clientes para enfrentar a incerteza e ajudá-los no processo, ao invés de 

evitar, através da exposição imaginária.  

Para ser mais detalhado, o protocolo de tratamento sugerido por Dugas e 

Robichaud (2007) se divide em 6 módulos: 1) psicoeducação e treinamento de 

conscientização da preocupação; 2) reconhecimento da incerteza e exposição 

comportamental; 3) reavaliação da exposição à preocupação; 4) treinamento de resolução 

de problemas; 5) exposição imaginaria e, por último, 6) prevenção de recaída.  

A exposição imaginária (ou cognitiva), que é a evocação vívida e repetitiva da 

imagem mental ameaçadora, é usada para ajudar o cliente a evocar imagens mentais de 

resultados temidos, ativar sua estrutura do medo e processar emocionalmente seus medos 

(Dugas & Koerner, 2005). A exposição imaginária atinge tanto a evitação cognitiva 

quanto a intolerância à incerteza, pois os clientes aprendem a se concentrar em imagens 

mentais concretas de acontecimentos negativos e incertos no futuro. 

Uma análise  (Ladouceur, Dugas, Freeston & et al., 2000) com 26 pacientes com 

TAG onde a abordagem proposta por Dugas e colaboradores foi aplicada individualmente 

obteve como resultado a diminuição da preocupação auto-relatada, dos sintomas 

somáticos, da ansiedade e da depressão. Após o tratamento, 77% dos participantes não 

preenchiam mais critérios diagnósticos para TAG.  

Em outro ensaio clínico (Dugas, Ladouceur, Leger & et al., 2003), para avaliar 

este modelo de TCC em pequenos grupos, os participantes foram distribuídos 

aleatoriamente para o tratamento ou lista de espera. O tratamento consistiu em avaliar os 

sintomas do TAG, intolerância à incerteza, ansiedade, depressão e ajustamento social. Os 
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participantes na condição de tratamento, em comparação com aqueles na lista de espera, 

mostraram melhora significativa no pós-teste em todas as medidas e os ganhos foram 

mantidos em 6, 12 e 24 meses de seguimento. 

As pesquisas (Ladouceur, Dugas, Freeston & et al., 2000; Dugas, Ladouceur, 

Leger & et al., 2003) mostram como resultado desse modelo de tratamento que os clientes 

ganham na qualidade de vida atrelada a uma maior capacidade de lidar com as incertezas 

da vida e a capacidade de distinguir e resolver problemas. 

 

Modelo metacognitivo (MMC) 

O modelo metacognitivo (MMC) do TAG proposto por Wells (1995, 1999, 2004, 

2005) postula que os indivíduos com TAG experimentem dois tipos de preocupação. A 

preocupação Tipo 1 ocorre quando os indivíduos são confrontados com uma situação 

provocadora de ansiedade e crenças positivas sobre a preocupação são geradas, como 

exemplo, a crença de que a preocupação vai ajudá-los a lidar com a situação.  

Além disso, Wells inclui na definição de preocupação Tipo 1, o preocupar-se com 

eventos não cognitivos, tais como, situações externas ou sintomas físicos (Wells, 2005). A 

preocupação Tipo 1 inicialmente estimula uma resposta de ansiedade, mas dependendo de 

como o problema for resolvido, a ansiedade pode aumentar ou diminuir (Behar, DiMarco, 

Hekler & et al., 2009). 

Durante o curso da preocupação Tipo 1, as crenças negativas sobre a preocupação 

estão ativadas (Wells, 1995) e através delas tem início a preocupação do Tipo 2. O 

indivíduo teme que a preocupação Tipo 1 seja incontrolável ou signifique perigo iminente 

e este ''preocupar por se preocupar'' (meta-preocupação) é marcado por Wells como a 

preocupação do Tipo 2, característica dos indivíduos com TAG.  
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De acordo com o modelo metacognitivo é a opinião negativa sobre a preocupação 

e a conseqüente preocupação Tipo 2 que distinguem indivíduos com TAG de preocupados 

não-clínicos (Wells, 2005). A preocupação do Tipo 2 está possivelmente associada a uma 

série de estratégias ineficazes que visam a evitar preocupar-se, através do falso controle de 

comportamentos, pensamentos e/ou emoções (Wells, 1999, 2004).  

O engajamento nestas estratégias de enfrentamento ineficazes não propicia a 

experiência de eventos que possam fornecer provas para refutar a crença de que a 

preocupação é perigosa e incontrolável (Wells, 1999). Além disso, os esforços utilizados 

pelos indivíduos com TAG para controlar seus pensamentos (por exemplo, distração e 

eliminação do pensamento), são freqüentemente frustrados.  

Como resultado, eles podem perder a confiança em sua habilidade de controlar a 

preocupação e, em última análise, serve para reforçar a crença de que a preocupação é 

incontrolável e perigosa (Wells, 1999). Finalmente, a preocupação do Tipo 2 leva a um 

aumento nos sintomas de ansiedade, que pode ter a função de manutenção, caso as pessoas 

interpretem estes sintomas de ansiedade como sinais de que a preocupação é perigosa ou 

incontrolável (Wells, 2005), levando o indivíduo a entrar num ciclo vicioso de 

preocupações. 

O objetivo inicial da terapia metacognitiva para o TAG não é reduzir a 

quantidade de preocupação no indivíduo, mas alterar a preocupação do Tipo 2. Ou seja, as 

crenças negativas que o cliente tem acerca da preocupação (Wells, 2006). Além disso, o 

cliente é introduzido a estratégias alternativas para lidar com a preocupação (Behar, 

DiMarco, Hekler & et al., 2009). 

Em um sentido mais global, há uma ênfase na modificação das cognições 

relacionadas à confiança do cliente em acreditar na preocupação como positiva na sua 

vida, bem como nas percepções negativas da preocupação como algo incontrolável e 
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perigoso. Componentes específicos do tratamento incluem formulação do caso, 

psicoeducação, discussão sobre a preocupação incontrolável, sobre o risco de se preocupar 

e uma reavaliação das crenças positivas sobre a preocupação (Wells, 2006).  

Quanto ao seu valor empírico, poucos estudos têm sido destinados a testar o 

modelo proposto por Wells em amostras clínicas (Behar, DiMarco, Hekler & et al., 2009). 

Seus resultados indicam que os indivíduos com TAG não diferem substancialmente nas 

suas crenças positivas sobre a preocupação em relação a outros grupos, como os não 

preocupados, indivíduos ansiosos (Davis & Valentiner, 2000) e indivíduos altamente 

preocupados que não preenchem o diagnóstico do TAG (Ruscio & Borkovec, 2004).  

 

Comparação entre os modelos  

Nos últimos 15 anos, houve um acréscimo considerável de pesquisas sobre o 

TAG, resultando em diversos modelos teóricos complementares e relevantes informações 

sobre o tratamento do transtorno (Covin, Ouimet, Seeds & Dozois, 2008). O modelo de 

prevenção da preocupação, o de intolerância à incerteza e o metacognitivo, coletivamente 

oferecerem informações valiosas sobre a natureza do TAG e as etapas necessárias para um 

tratamento bem sucedido.  

Os modelos citados são classificados como modelos cognitivos do TAG. Para 

eles, o ponto central do transtorno é evitar as experiências internas. Por exemplo, o modelo 

de prevenção da preocupação afirma que esta é uma estratégia para evitar estímulos 

carregados de emoções como imagens vivas e ativação somática. Já o modelo de 

intolerância à incerteza identifica o ato de se preocupar como uma estratégia para evitar a 

incerteza. Por último, o modelo metacognitivo afirma que os indivíduos são engajados em 

estratégias para evitar se preocupar com a preocupação.  
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No tratamento, há vários componentes comuns entre os modelos, incluindo a 

psicoeducação sobre a forma de tratamento e sobre o TAG, o treino de autocontrole e a 

ênfase no treinamento para lidar com as experiências internas.  

O objetivo principal do tratamento é a reavaliação das crenças disfuncionais e 

das distorções cognitivas que são identificadas como o principal mecanismo patogênico do 

transtorno, o que não exclui os componentes emocionais e comportamentais, que se 

inserem nos objetivos secundários. 

Por exemplo, nos objetivos primários de tratamento, o modelo de intolerância à 

incerteza destaca a orientação negativa para o problema, a vulnerabilidade cognitiva 

relacionada à preocupação e a evitação cognitiva. A orientação negativa para o problema é 

definida como uma série de pensamentos negativos e crenças que os indivíduos com TAG 

têm sobre suas habilidades de resolverem problemas (Dugas, Letarte, Rheaume, Freeston 

& Ladouceur, 1995). 

Da mesma forma, o modelo metacognitivo destaca a importância de se trabalhar 

as crenças negativas sobre a preocupação e a subseqüente preocupação do Tipo 2 (Wells, 

1995). Como tal, os objetivos destes dois modelos são as cognições primárias, como 

componentes chaves que impulsionam o desenvolvimento e manutenção do TAG.  

O foco nas cognições impacta diretamente nos tipos de técnicas utilizadas nos 

tratamentos. Ou seja, os tratamentos baseados nestes modelos concentram-se sobretudo na 

compreensão e avaliação das principais crenças sobre as experiências internas dos 

portadores do transtorno.  

No modelo de intolerância à incerteza são avaliadas as crenças negativas 

relacionadas à incerteza. No modelo metacognitivo são as crenças sobre as crenças 

negativas que levam a preocupar-se em estar preocupado. Por último, o modelo de 

prevenção da preocupação avalia as crenças positivas sobre a preocupação. O modelo de 
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tolerância a incerteza da mesma forma tem um modulo que trabalha crenças positivas 

relacionadas à preocupação. 

Por fim, a eficácia da TCC no tratamento do TAG trouxe resultados promissores 

(Covin, Ouimet, Seeds & Dozois, 2008; Mitte, 2005), porém ainda há necessidade de 

reforçar a eficácia das intervenções baseadas em evidências (Behar, DiMarco, Hekler & et 

al., 2009). Todos os modelos atuais destacam a importância do estado preocupado como 

uma estratégia de prevenção das experiências internas. 

Os componentes dos tratamentos que se baseiam nessas teorias devem ser 

testados através de pesquisas empíricas randomizadas e parece útil acrescentar novas 

técnicas aos tratamentos já existentes na tentativa de aumentar a eficácia dessas terapias.  

Finalmente, parecer ser adequada a inclusão de análises para determinar quais 

pacientes respondem melhor a cada tipo de tratamento. Estas medidas ajudarão na 

compreensão dos fatores etiológicos e de manutenção no TAG, bem como acrescentarão 

conhecimento aos profissionais que buscam tratar de forma eficaz pessoas que sofrem 

desse transtorno. 

 

Relaxamento aplicado  

A técnica comportamental de relaxamento muscular teve sua origem com 

Edmund Jacobson (1938), que desenvolveu o método de relaxamento muscular 

progressivo. A idéia é de que os músculos devem ser tensionados e em seguida receber um 

comando para relaxar (Coutinho et al., no prelo).  

Jacobson parte da premissa de que o relaxamento dos músculos leva ao 

relaxamento da mente (Jacobson, 1938), o que fez essa técnica passar a ser utilizada no 

tratamento dos transtornos ansiosos, difundindo-se a partir de sua comprovada eficácia 

(Borkovec & Costello, 1993).  
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Um exemplo disso está numa análise comparativa da TCC com o RA, que 

mostrou que os sintomas de ansiedade somática trabalhados no relaxamento contribuem 

para uma melhora nos sintomas de preocupação e que o inverso também ocorre (Dugas, 

Francis & Bouchard, 2009). 

A resposta de ansiedade pode ser dividida em três subsistemas: cognitivo, 

comportamental e fisiológico. Como estes se interrelacionam, aprender a manejar a 

resposta fisiológica torna-se muito importante para o manejo da ansiedade, pois contribui 

para alterações nos dois outros subsistemas, cognitivo e comportamental.  

Öst (1987) aprimorou esta técnica e a dividiu em cinco etapas, quais sejam, 

relaxamento progressivo, soltura-somente, relaxamento controlado por sinais, relaxamento 

diferencial e relaxamento rápido. A idéia é facilitar a aplicação da técnica, para que possa 

ser usada em ambientes estressantes e geradores de ansiedade.  

O treinamento de relaxamento aplicado envolve de oito a doze sessões, porém é 

possível utilizar apenas partes do treinamento e, ainda assim, gerar uma redução 

importante dos sintomas de ansiedade.  
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1.4.2 Terapia Cognitivo-Comportamental: Abordagem em Grupo 

 

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é consagrada por ter demonstrado 

empiricamente sua validade como abordagem terapêutica individual (Bieling, McCabe & 

Antony, 2008). Porém, a necessidade de contemplar um maior número de pacientes com 

os protocolos de tratamentos nessa abordagem culminou com a criação do formato grupal 

de protocolos, já consagrados em seu formato individual.  

Por exemplo, o protocolo de depressão elaborado por Beck, Rush, Shaw e Emery 

(1979) passou a ser descrito num formato grupal (Beling, McCabe & Antony, 2008). Essa 

nova maneira de se trabalhar a TCC multiplicou-se e mostrou-se bastante eficiente para 

diversos transtornos psicológicos.   

Algumas questões são cruciais para o sucesso terapêutico na formação de grupos 

na abordagem cognitivo-comportamental (TCC). Entre elas estão a atenção a seleção dos 

pacientes e as características do terapeuta (Bieling, McCabe & Antony, 2008).   

1. Quanto aos pacientes: 

Na seleção dos pacientes é necessário, primeiramente, um diagnóstico preciso e 

para isso são utilizados os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR. A partir daí, sabe-se se o 

paciente apresenta transtornos psicológicos do Eixo 1 e/ou do Eixo 2, seguindo critérios 

mundialmente utilizados. Essa ferramenta ajuda a definir qual o melhor tratamento e, em 

caso de seguir um protocolo, favorece na formação de grupos mais homogêneos. Ainda 

que o grupo terapêutico seja heterogêneo é importante a avaliação a partir do DSM-IV-

TR.  

Outro fator a ser avaliado na seleção dos pacientes é a adequabilidade do 

paciente ao modelo da TCC em grupo. É importante também verificar as expectativas do 
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paciente em relação a um grupo terapêutico, incluindo fatores que ajudarão em sua coesão 

e fatores que podem prejudicá-la.  

Fatores demográficos igualmente devem ser levados em consideração, o que 

inclui a idade, cultura, linguagem, gênero e classe social. A regra para lidar com essa 

questão irá variar de acordo com o tipo de grupo de atendimento que se deseja formar.  

2. Quanto aos terapeutas: 

O terapeuta deve primeiramente estar bem treinado no atendimento com base na 

TCC individual, além de já ter passado por uma experiência prévia da TCC em grupo, o 

que significa já ter passado por uma ou mais experiências atuando como co-terapeuta de 

grupos de tratamento nesta abordagem.  

Algumas características interpessoais do terapeuta são sugeridas no trabalho em 

grupos terapêuticos, dentre elas: liderança, capacidade de lidar com as frustrações, ser 

comunicativo (se mostrando claro e direto), ser hábil socialmente (empático, assertivo e 

dominar as técnicas de soluções de problemas), ser didático, atento e por fim, ter um 

comportamento não-verbal condizente com a prática clínica grupal.  

É esperado que haja sintonia entre os terapeutas. Ou seja, ambos envolvidos no 

grupo e colaborando para o trabalho em equipe. É esperado do terapeuta principal uma 

maior responsabilidade na condução do grupo, mas igualmente importante é a percepção e 

a atuação do segundo terapeuta.  

Para concluir, é esperado que antes e após cada sessão os terapeutas se 

encontrem e compartilhem observações importantes extraídas do grupo e, da mesma 

forma, preparem a próxima sessão em conjunto para que não haja divergências entre eles 

durante o atendimento. 

A TCC vem se mostrando uma abordagem bastante efetiva no tratamento do 

TAG e por ser um transtorno de alta prevalência, as formas de tratamento em grupo vêm 
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sendo mais avaliadas. Alguns fatores, como menor custo e boa efetividade, vêm sendo 

levantados como bons prognósticos para o tratamento em grupo.  

No caso específico da TCC para pacientes com TAG, o foco costuma ser na 

preocupação invasiva, incontrolável e excessiva e nos sintomas somáticos (agitação, 

nervosismo, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas no 

sono, entre outros), que são facilmente percebidos pelos pacientes.  
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2.0. OBJETIVOS E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral: 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a eficácia da abordagem 

cognitivo-comportamental em grupo para pacientes com transtorno de ansiedade 

generalizada a partir de um teste transcultural com foco na redução da intolerância á 

incerteza.  

 

Objetivos Específicos: 

a. Comparar a eficácia da TCC em grupo para TAG em relação a um grupo de 

relaxamento aplicado.  

b. Analisar qualitativamente o resultado do tratamento através da análise dos 

questionários respondidos pelos pacientes. 

c. Avaliar os resultados pré e pós-atendimento, com seguimento de 30 e 60 dias.  

d. Investigar quais técnicas utilizadas foram mais eficazes para os pacientes 

manejarem seus sintomas de ansiedade 

  

A hipótese central que norteou a pesquisa foi a de que, após o tratamento 

cognitivo-comportamental para o transtorno de ansiedade generalizada com foco na 

intolerância á incerteza haveria uma redução significativa dos sintomas do TAG.  

As hipóteses referentes aos objetivos específicos foram de que haveria melhora 

significativamente maior nos pacientes que tiveram acesso ao tratamento cognitivo-

comportamental em relação ao grupo de relaxamento aplicado, inclusive nos seguimentos. 
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3.0. MÉTODO 

 

3.1. Participantes e Local 

 

A seleção dos participantes para pesquisa ocorreu a partir da procura por 

atendimento a Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) da UFRJ. Em um primeiro momento 

houve uma divulgação, através de cartazes (anexo 1), nos hospitais da rede pública e 

privada do Rio de Janeiro. Alguns sintomas foram mencionados e o convite a procurar a 

DPA para tratamento feito. O efeito não foi o esperado e a divulgação passou a incluir 

transportes públicos como metrô e ônibus, o que também não foi muito produtivo.  

Os sujeitos que procuraram atendimento na DPA para o tratamento específico do 

TAG eram avaliados pela equipe de terapia cognitivo-comportamental e caso houvesse 

uma possível indicação para o diagnóstico de TAG, eles eram convidados a retornar e 

responder a duas entrevistas estruturadas o Mini International Neuropsychiatric Interview 

(MINI) e a Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos de Personalidade (SCID-II). 

Caso contrário, eram encaminhados para outros tratamentos.  

Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: 

1) Pessoas com idade entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos e alfabetizadas. 

2) Ter recebido um diagnóstico principal de transtorno de ansiedade 

generalizada. 

3) Disposição para manter a medicação estável enquanto participava do estudo. 

  

Foram empregados os seguintes critérios de exclusão:  

1) Presença de quadro psicótico de qualquer natureza. 

2) Presença de abuso ou dependência química. 
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3) Presença de depressão grave. 

4) Presença de ideação suicida. 

5) Presença de transtorno de personalidade. 

Ao todo, dezoito pessoas foram avaliadas pelo MINI e SCID e dez se propuseram a 

iniciar o tratamento e as outras oito não aceitaram participar. Dentre elas duas desistiram 

não comparecendo nem na primeira sessão e oito iniciaram tratamento. Houve uma 

divisão aleatória dos sujeitos entre os grupos de tratamento e relaxamento aplicado (quatro 

sujeitos para cada grupo). Entre os oito indivíduos que iniciaram tratamento, um desistiu, 

comparecendo apenas a uma sessão de relaxamento aplicado. Desta forma, a amostra final 

é composta por sete sujeitos. 

Tabela 2 - Informações dos participantes da pesquisa 

Participantes / 

Sexo Idade Escolaridade Estado Civil Medicação 

1* F 51 Superior completo  Casada   

2* F 68 

Fundamental 

Completo Casada 

Venlafaxina e 

Alprazolam 

3* F 30 Superior completo  Solteira   

4* F 23 Superior incompleto  Solteira   

5** M 29 Superior incompleto  Solteiro   

6** M 37 Superior completo  Solteiro Lexotan  

7** F 61 Superior completo  Casada 

Sertralina, 

Clonazepam, 

Risperidona 

8** F 60 Médio Completo Divorciada Amitriptilina 

Legenda: * Participou do grupo TCC 

    ** Participou do grupo RA; o número 5 desistiu do tratamento após a primeira 

sessão.  

3.2. Aspectos Éticos  
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De acordo com a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, os aspectos éticos 

foram considerados através da obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido dos 

participantes (anexo 2). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN/HESFA da UFRJ  

protocolo 078/2009. 

 

3.3. Material e Instrumentos  

 

Além da entrevista clínica, dois questionários foram utilizados na elaboração do 

diagnóstico do TAG. O Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) e a 

Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos de Personalidade (SCID-II) 

 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) 

O MINI é uma entrevista diagnóstica padronizada compatível com os critérios do 

DSM-IV para o Eixo I, desenvolvida por Sheehan e colegas (1998) e validado no Brasil 

por Amorim (2000). Inclui módulos para os transtornos de ansiedade, transtornos do 

humor, abuso de substância, transtornos alimentares e transtornos psicóticos. Os clientes 

devem dar respostas do tipo sim ou não e a duração da entrevista é curta, com cerca de 

trinta minutos. 

 

Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos de Personalidade (SCID-

II) 

Desenvolvido por First, Gibbon, Spitzer e Williams (1997), o SCID-II é uma 

entrevista estruturada, amplamente utilizada em estudos clínicos, que permite diagnosticar 

transtornos de personalidade segundo os critérios do DSM-IV. 
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Visando avaliar de forma mais objetiva os efeitos da terapia, foram aplicados, 

antes, após o tratamento e com 30 e 60 dias de seguimento, os seguintes instrumentos: 

 

Inventário Beck de Ansiedade (BAI) 

Originalmente desenvolvido por Beck, Epstein, Brown e Steer (1988) e validado 

para o Brasil por Cunha (2001), trata-se de uma escala destinada a medir a gravidade dos 

sintomas da ansiedade, composta por 21 itens, com quatro opções de respostas 

(Absolutamente não; levemente; moderadamente e gravemente). Os níveis de ansiedade 

podem variar de mínimo (0 a 10 pontos) a grave (31 a 63 pontos). (Anexo 3) 

 

Inventário Beck de Depressão (BDI) 

O Inventário Beck de Depressão (BDI) é um dos instrumentos mais utilizados na 

literatura para avaliar a depressão nas diversas populações (Gorenstein e Andrade, 1996). 

O BDI foi desenvolvido originariamente por Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh 

(1961). A escala é de auto-relato e possui 21 itens que incluem sintomas e atitudes cuja 

intensidade varia de zero a três. Os itens da escala referem-se à: humor, pessimismo, 

sensação de fracasso, falta de satisfação, sentimentos de culpa, punição, descontentamento 

pessoal, auto-acusação, tendências suicidas, choro, irritabilidade, afastamento social, 

indecisão, distúrbios do sono, cansaço, perda do apetite, perda de peso, preocupações 

somáticas e perda da libido. Os níveis de depressão podem ser divididos em: mínimo (0-11 

pontos), leve (12-19 pontos), moderado (20-35 pontos) e grave (36-63 pontos). Esse 

instrumento foi validado para o português, tendo demonstrado características 

psicométricas satisfatórias (Cunha, 2001). (Anexo 4) 

 

Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia (QPEP) 
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Desenvolvido por Meyer, Miller, Metzger e Borkovec (1990) e traduzido para o 

português por Castillo e Landeira-Fernandez (2007), é composto por 16 afirmações que 

medem a tendência que uma pessoa tem para se preocupar. Para cada item do questionário 

a pessoa deve assinalar o quanto cada um deles se adéqua a seu comportamento, numa 

escala dividida em cinco níveis: 1 – Não me adéquo, 2 – Adéquo-me pouco, 3 – 

Adequado, 4 – Muito adequado, 5 – Extremamente adequado. 

 

Questionário de Preocupação e Ansiedade (QPA) 

O Questionário de Preocupação e Ansiedade (QPA) foi desenvolvido por Dugas, 

Freeston, Provencher et al. (2000). Consiste em 6 itens que avaliam como o sujeito lida 

com a preocupação e seus sintomas motores. O primeiro item é discursivo e questiona a 

frequência e o conteúdo da preocupação. As outras 5 questões devem ser respondidas 

numa escala Likert de 8 pontos. Os itens da escala variam entre ―nada‖ ou ―nenhuma‖ a 

―completamente‖ e ―muito grave‖. 

 

Escala de Intolerância à Incerteza (EII) 

A Escala de Intolerância à Incerteza (IUS) foi originalmente desenvolvida por 

Freeston et al. (1994). Consiste em 27 itens que avaliam como uma pessoa responde à 

incerteza em aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. (Anexo 5) 

A escala é do tipo Likert de 5 pontos e os pacientes devem escolher uma opção 

entre ―nada característico de mim‖ a ―totalmente característico de mim‖.  Os itens da 

escala incluem: ―Incertezas me impedem de ter uma opinião firme‖ e ―Quando não tenho 

certeza, não consigo ir em frente‖. (anexo 4) 

 

3.4. Procedimentos  



 80 

 

Foi entregue a cada participante um termo de consentimento livre e esclarecido 

(anexo 2), descrevendo o intuito da pesquisa.  A psicoterapeuta e a instituição de ensino 

também ficaram com uma cópia deste termo. Esse documento foi assinado pelo 

participante e pela aluna da pós-graduação que é a responsável técnica pela pesquisa. 

Antes do início do tratamento foram entregues também os inventários de avaliação que 

foram utilizados como um pré-teste.  

Com a confirmação do diagnóstico e os grupos formados, os pacientes iniciaram 

a terapia. Esta foi composta por quatorze sessões semanais, em um formato grupal, e com 

uma duração de cento e vinte minutos. Na décima quarta sessão eram entregues 

novamente os inventários de avaliação para que fossem utilizados como um pós-teste. 

Com o fim do tratamento, os pacientes foram instruídos que receberiam em suas casas os 

mesmos testes e que deveriam responder e devolver através do correio.  

 

O tratamento  

O tratamento para o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) que foi 

utilizado de base para essa pesquisa foca no modelo de intolerância a incerteza (Dugas & 

Robichaud, 2009), composto por seis módulos fundamentados na terapia cognitivo-

comportamental (TCC).  

O primeiro módulo do tratamento inclui psicoeducação da TCC e do transtorno 

propriamente dito. A idéia é assegurar que os clientes compreendam a base das sessões e, 

com isso, desenvolvam expectativas realistas de tratamento. 

Nesse momento, o paciente aprende que a TCC é um modelo de tratamento que 

enfatiza a relação entre os pensamentos, comportamentos e emoções e produz uma nova 

maneira de compreender o problema. Baseia-se numa colaboração ativa entre cliente e 
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terapeuta. Outro ponto importante é o fato de ser breve e limitada no tempo. Além disso, a 

TCC é estruturada e diretiva, baseada no aqui e agora. E, por último, os pacientes são 

instruídos quanto à importância dos exercícios entre as sessões (Dugas & Robichaud, 

2009).  

O segundo maior componente de psicoeducação discorre a respeito do TAG e é 

dividido em duas partes, a primeira sendo a descrição do diagnóstico do transtorno, com 

ênfase nos sintomas, e a segunda sendo introdução de um modelo do transtorno, que inclui 

uma explicação detalhada dos ciclos de preocupação que corroboram na manutenção dos 

sentimentos de preocupação e ansiedade.  

Nesse modelo de tratamento, a preocupação é definida como um processo de 

pensamento que diz respeito a acontecimentos futuros, no qual há incertezas sobre o 

resultado. O futuro é visto como algo negativo e permeado de sentimentos de ansiedade 

(Macleod, Williams & Bekerian, 1991). Nesse ponto, a preocupação se distingue da 

ansiedade. A preocupação é vista como um processo de pensamento, enquanto que a 

ansiedade é vista como uma resposta emocional que acompanha a preocupação (Dugas & 

Robichaud, 2009).  

Ainda nessa fase do tratamento são colocados os tipos de preocupação: sobre 

problemas correntes e sobre as situações hipotéticas. Já os tipos de gatilhos podem ser 

externos e internos e podem disparar ciclos de preocupação. 

No treino de conscientização da preocupação o paciente aprende a identificar e 

classificar os temas da preocupação: em preocupações sobre problemas correntes e 

preocupações sobre situações hipotéticas. Essa fase do tratamento é crucial, pois é de 

extrema importância que os portadores do transtorno se tornem especialistas em 

reconhecer seus próprios sintomas e aprendam a classificar sua preocupação quanto ao 

tipo.  
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O segundo módulo do tratamento tem como alvo a intolerância à incerteza. É útil 

relembrar que o aumento da tolerância à incerteza é o foco principal do tratamento e faz 

desse módulo um dos mais importantes. Nele os pacientes aprendem a entender a relação 

entre a intolerância à incerteza e a preocupação excessiva. São instruídos a reconhecer que 

situações indutoras de incerteza são geralmente inevitáveis e são incentivados a procurar 

vivenciar situações indutoras de incerteza (Dugas & Robichaud, 2009).  

O terceiro módulo inclui o questionamento e a reavaliação das crenças positivas 

sobre as vantagens de se preocupar. Nesse módulo, os pacientes que têm crenças mais 

enraizadas a respeito das vantagens de manter-se preocupados costumam mostrar uma 

maior resistência.  

As crenças trabalhadas são: (1) preocupar-se os ajuda a encontrar respostas aos 

seus problemas; (2) preocupar-se pode ter uma função motivadora, ajudando-os a realizar 

as coisas; (3) preocupar-se pode servir de pára-choques para emoções negativas, 

preparando-os para consequências terríveis, caso ocorram; (4) preocupar-se, em si mesmo 

e por si mesmo, pode prevenir que acontecimentos negativos aconteçam; (5) preocupar-se 

com outros ou com situações mostra que eles são pessoas afetuosas e compassivas (Dugas 

& Robichaud, 2009). Nem todos os pacientes crêem nas cinco sentenças acima. Não 

obstante, Dugas e Robichaud (2009) descrevem que na prática clínica é comum, mesmo 

não concordando com todas, pacientes com TAG aderirem a algumas.  

O segundo objetivo dessa fase do tratamento é levar os pacientes a refletir sobre 

o que realmente significa se preocupar menos. O que pode parecer simples para alguns, 

para outros é extremamente difícil. Os pacientes com TAG não lembram a última vez que 

estavam calmos e tranqüilos, sem nenhum tipo de preocupação seja ela familiar, 

profissional ou afetiva. Com isso, por mais que procurem tratamento, essas pessoas não 

conseguem imaginar as suas vidas sem estarem preocupados.  
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No módulo quatro trabalha-se técnicas de solução de problemas. A idéia e de que 

para cada tipo de preocupação haja estratégias específicas (Dugas & Robichaud, 2009). A 

premissa desse modulo é a de que em vez de se preocupar com um problema, o melhor é 

resolvê-lo e o tratamento passa a ser voltado para o treinamento de resolução de 

problemas. 

O passo a passo inclui definir o problema e formular os objetivos da resolução de 

problemas, gerar soluções alternativas, avaliar os prós e contras de cada solução 

encontrada, escolher uma solução, implementá-la e, por fim, avaliar sua efetividade 

(Coutinho, Pereira, Rangé e Nardi, no prelo). 

O treinamento de solução de problemas não é uma técnica elaborada 

especificamente para pacientes com TAG, fazendo-se necessário adaptar e colocar o foco 

na incerteza (Dugas & Robichaud, 2009). Desta forma, o paciente aprende a tolerar a 

incerteza e praticar as soluções criadas para seus problemas diários.  

Dugas e Robichaud (2009) apontam que o objetivo é conseguir o melhor 

resultado para o paciente, e não o resultado perfeito. A resolução de problemas é vista 

como um processo racional no qual cada pessoa se esforça para fazer o melhor em cada 

etapa. Quando completa-se uma das etapas é preciso seguir para a próxima. Nesse 

momento é reforçado que não há certeza de que foi feita a escolha ―certa‖ ou ―perfeita‖. O 

importante é criar habilidades de resolver problemas e exercitar a tolerância à incerteza. 

O módulo cinco foca na preocupação hipotética, muito comum nos pacientes 

com TAG. Como se viu, indivíduos com esse transtorno costumam preocupar-se com 

problemas que não existem e que talvez nunca venha a ocorrer. A técnica utilizada para 

esses casos é a exposição imaginária, que ajuda os pacientes a confrontarem internamente 

as situações temidas, imagens ansiogênicas e os sentimentos evitados (Coutinho, Pereira, 

Rangé e Nardi, no prelo).  
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Ou seja, a exposição imaginária é usada para atacar a evitação cognitiva, que 

pode ser implícita (por exemplo: evitação de imagens mentais) ou explícita (por exemplo: 

usar a distração para evitar o estado de preocupação). Exemplos de preocupações 

hipotéticas comuns nos pacientes com TAG são preocupar-se que a pessoa amada se 

envolva num desastre de avião, ficar seriamente doente mesmo que não haja indícios 

médicos, perder o emprego e não poder honrar com as suas despesas mensais (Coutinho, 

Pereira, Rangé e Nardi, no prelo).  

Nesse módulo os pacientes são expostos a imagem mental relacionada a uma 

situação ameaçadora, aos sentimentos subjetivos e seus índices fisiológicos de ansiedade. 

O primeiro passo para se preparar o cenário da exposição é identificar o tema da 

exposição. Uma forma de se conseguir isso é através da técnica da seta descendente: 

depois de se identificar o tema da exposição, é solicitado ao cliente que escreva um 

primeiro rascunho de um cenário de exposição. No próximo passo o terapeuta ajuda a 

aprimorar o cenário para que o mesmo fique o mais fidedigno possível.  

Em seguida o paciente lê o texto lentamente para que todas as emoções 

relacionadas sejam percebidas e para que haja um processamento emocional do medo. 

Dugas e Robichaud (2009) citam que, na prática clínica, cada medo central é subjacente a 

preocupações com muitas situações hipotéticas, e, com isso, o número de cenários de 

exposição é bastante limitado. Para os autores, a maioria dos pacientes requer somente um 

ou dois cenários de exposição para reduzir consideravelmente suas preocupações em 

relação a um grande número de situações hipotéticas. 

Finalmente, o sexto módulo do tratamento, prioriza a manutenção dos ganhos e a 

prevenção de recaída. Tal módulo é comum na grande maioria dos protocolos em terapia 

cognitivo-comportamental, independente do transtorno a ser tratado.  
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O objetivo nesse estágio do tratamento é ajudar os pacientes a manter o uso das 

habilidades adquiridas, com a expectativa de que o progresso continuará após a última 

sessão (Dugas & Robichaud, 2009).  

Essas sessões contêm uma revisão da experiência e das habilidades adquiridas 

através do tratamento. Os clientes também são encorajados a pôr em prática suas novas 

habilidades e se preparar para estressores que possam surgir. A idéia é a de que os clientes 

que se mantêm motivados e confiantes têm uma boa possibilidade de ter uma redução 

contínua dos sintomas, além de melhorar a qualidade de vida após o fim do tratamento. 

 

Terapeutas 

A pesquisa foi realizada pela terapeuta e estudante de mestrado Fernanda 

Coutinho (autora dessa dissertação) que tem nove anos de experiência profissional como 

psicóloga e por uma co-terapeuta Fernanda Cecchetto, estudante de psicologia da UFRJ, 

que estive sob sua orientação.  
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4.0. Análise dos Dados 

 

Para grupos a partir de três pessoas é possível o ensaio clínico, isto é, a 

comparação intra e intergrupos, sendo esta a opção da pesquisa que se apresenta. A 

intenção foi verificar de forma empírica a eficácia da terapia cognitivo-comportamental 

comparando-a com o grupo de relaxamento.  

A opção do ensaio clínico em detrimento do estudo de caso se deu através da 

constatação de que havia cinco fontes diferentes de dados ao longo de quatro avaliações 

(pré, pós, 30 e 60 dias), tendendo a uma curva de decréscimo nas medidas através de cada 

um dos questionários citados. Para tanto foi interessante utilizar um método de análise 

estatística que não somente fizesse uma descrição dos dados: média, desvio padrão e erro 

padrão da média, mas também que pudesse criar critérios de inferência das comparações 

intra e intergrupos. 

As escalas utilizadas possuem naturezas, formas e métodos de pontuação 

diferentes, não tendo sido possível fazer uma comparação direta entre os diferentes 

instrumentos. Destarte, as variáveis independentes delineadas para a inferência estatística 

foram: grupos (TCC versus Relaxamento Aplicado) e janela temporal (pré, pós, 30 e 60 

dias), para cada escala.  

O método estatístico descritivo foi composto por média aritmética, desvio padrão 

da média e erro instrumental do padrão da média. Esta opção permite a avaliação e 

comparação das médias de cada escala, por grupos e janela temporal. O método inferencial 

estatístico respeitou as variáveis independentes com dois tratamentos na variável 

independente ―grupos‖: (1) TCC e (2) RA; e com quatro tratamentos na variável 

independente ―janela temporal‖: (1) pré, (2) pós, (3) 30 dias e (4) 60 dias. Em virtude do 

mesmo participante ter passado por todos os estágios na janela temporal, mantendo 
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constante os instrumentos de medida utilizados, considera-se como melhor método 

inferencial a ANOVA Univariada de medidas repetidas, neste caso uma ANOVA (2X4).  

 

5.0. Resultados  

 

5.1 Inventário Beck de Depressão - BDI 
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Figura 1: Média dos Escores do BDI com barras de Erro Padrão da Média (EPM) em função das duas 

variáveis independentes: grupos de TCC e RA, em aplicações nas janelas temporais pré-intervenção, pós-

intervenção, 30 dias após a intervenção e 60 dias após a intervenção. *p<0,02. 

 

A ANOVA2x4 de medidas repetidas demonstrou a ausência de diferença 

significativa entre as médias [F(1,2)=1,794; p=0,31] obtidas pelos escores tanto nas 

condições dos grupos quanto na condição das janelas temporais. O teste post-hoc de 

Bonferroni foi utilizado, não havendo diferença significativa dentre as condições 

experimentais, contudo, verificou-se diferença significativa entre os sujeitos no grupo de 

TCC (M=8,2; DP=7,3; EPM=3,6) comparado ao grupo de RA (M=23,3; DP=3,1; 

EPM=1,8) no período logo após a terapia (pós): t(5)=3,731; p<0,02. 

 

5.2 Inventário Beck de Ansiedade - BAI 
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Figura 2: Média dos Escores do BAI com barras de Erro Padrão da Média (EPM) em função das duas 

variáveis independentes: grupos de TCC e RA, em aplicações nas janelas temporais pré-intervenção, pós-

intervenção, 30 dias após a intervenção e 60 dias após a intervenção. 

 

A ANOVA2x4 de medidas repetidas demonstrou a ausência de diferença 

significativa entre as médias [F(1,2)=4,742; p=0,16] obtidas pelos escores tanto nas 

condições dos grupos quanto na condição das janelas temporais. O teste post-hoc de 

Bonferroni foi utilizado, não havendo qualquer diferença significativa dentre ou entre as 

condições experimentais. 

 

5.3. Escala de Intolerância a Incerteza - EII 
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Figura 3: Média dos Escores da EII com barras de Erro Padrão da Média (EPM) em função das duas 

variáveis independentes: grupos de TCC e RA, em aplicações nas janelas temporais pré-intervenção, pós-

intervenção, 30 dias após a intervenção e 60 dias após a intervenção. Teste post-hoc Bonferroni mostrou 

diferença significativa dentre as janelas temporais de 30 e 60 dias. ‡ p<0,05. 

 

A ANOVA2x4 de medidas repetidas demonstrou a ausência de diferença 

significativa entre as médias [F(1,2)=0,603; p=0,52] obtidas pelos escores tanto nas 

condições dos grupos quanto na condição das janelas temporais. O teste post-hoc de 

Bonferroni foi utilizado, demonstrando diferença significativa dentre as janelas temporais 

na avaliação de 30 dias em face da avaliação de 60 dias (p<0,05), mas não em relação aos 

grupos. 

 

5.4 Questionário de Preocupação e Ansiedade - QPeA 
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Figura 4: Média dos Escores do QPeA com barras de Erro Padrão da Média (EPM) em função das duas 

variáveis independentes: grupos de TCC e RA, em aplicações nas janelas temporais pré-intervenção, pós-

intervenção, 30 dias após a intervenção e 60 dias após a intervenção. 

 

A ANOVA2x4 de medidas repetidas demonstrou a ausência de diferença 

significativa entre as médias [F(1,2)=3,062; p=0,12] obtidas pelos escores tanto nas 

condições dos grupos quanto na condição das janelas temporais. O teste post-hoc de 
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Bonferroni não encontrou qualquer diferença significativa dentre ou entre as condições 

experimentais. 

 

5.5. Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvania - QPEP 
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Figura 5: Média dos Escores do QPEP com barras de Erro Padrão da Média (EPM) em função das duas 

variáveis independentes: grupos de TCC e RA, em aplicações nas janelas temporais pré-intervenção, pós-

intervenção, 30 dias após a intervenção e 60 dias após a intervenção. *p<0,02. 

 

A ANOVA2x4 de medidas repetidas demonstrou a ausência de diferença 

significativa entre as médias [F(1,2)=0,009; p=0,92] obtidas pelos escores tanto nas 

condições dos grupos quanto na condição das janelas temporais. O teste post-hoc de 

Bonferroni foi utilizado, não havendo diferença significativa dentre as condições 

experimentais, contudo, verificou-se diferença significativa entre os sujeitos no grupo de 

TCC (M=34,3; DP=4,4; EPM=2,2) comparado ao grupo de RA (M=53,0; DP=9,0; 

EPM=5,2) no período de 60 dias após a terapia (60 dias): t(5)=3,695; p<0,02. 

 

6.0. Discussão e Conclusão 
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O objetivo desta pesquisa foi avaliar a efetividade da abordagem cognitivo-

comportamental em grupo para pacientes com transtorno de ansiedade generalizada 

(TAG) a partir de um protocolo de tratamento que parte do princípio de que um alto nível 

de intolerância à incerteza tende a provocar elevados graus de preocupações. Este 

tratamento não inclui técnicas de relaxamento e treino de controle da ansiedade, por não 

visar diretamente aos sintomas somáticos do TAG (Dugas & Robichaud, 2009).  

Todavia, ao longo das décadas, partindo da premissa que  o relaxamento muscular 

leva ao relaxamento mental, a técnica de relaxamento aplicado (RA) passou a ser utilizada 

no tratamento dos transtornos ansiosos, difundindo-se a partir de sua comprovada eficácia 

(Borkovec & Costello,1993) e tornou-se a escolha desta pesquisa para trabalhar o grupo 

controle. 

Isto é, essa pesquisa optou por comparar dois grupos de pacientes com TAG, 

sendo um grupo tratado com terapia cognitivo comportamental baseado no modelo de 

intolerância à incerteza e o outro com relaxamento aplicado, ambos recebendo o mesmo 

número de sessões e com a mesma duração.  

A partir da análise estatística, interessante observar que a escala de intolerância à 

incerteza (EII) apontou uma queda em ambos os grupos nos períodos de 30 e 60 dias. Isto 

sugere que em relação à incerteza ambos os tratamentos obtiveram impacto, confirmando 

a idéia principal do modelo de tratamento proposto por Dugas e colaboradores (Dugas, et. 

al., 2010) e reforçando a eficácia que a literatura aponta em relação ao tratamento baseado 

na técnica de relaxamento aplicado (Borkovec & Costello, 1993).  

Analisar o Inventário Beck de Depressão (BDI) é bastante significativo quando 

se refere a pacientes com TAG. É muito comum que pessoas com TAG desenvolvam um 

episódio depressivo ao longo da vida (Dugas, Schwartz & Francis, 2004) ou apresentem 

sintomas leves de depressão concomitantemente aos sintomas de ansiedade.  
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Na análise dos Inventários Beck de Depressão (BDI), foi possível observar que o 

índice de depressão do grupo de TCC foi menor que o grupo de relaxamento logo após o 

término das sessões. O tratamento em TCC teve boa eficácia na diminuição dos sintomas 

de depressão, talvez pelo fato de que a depressão comórbida com o TAG resultar da fadiga 

e do desânimo que se desenvolve em resposta à ansiedade persistente (Akiskal, 1998), 

trabalhar a ansiedade e a preocupação excessiva pode ter colaborado para a diminuição do 

quadro depressivo.  

Uma pesquisa de Borkovec e Costello (1993) solidifica o resultado desta 

pesquisa e conclui que o RA e a TCC contêm ingredientes ativos para o tratamento do 

TAG, sendo a TCC exclusivamente eficaz nas medidas de preocupação e depressão.  

No Inventário Beck de ansiedade (BAI) não houve resultado significativo em 

ambos os grupos. Uma hipótese é que como esses indivíduos apresentaram baixos escores 

desde a avaliação pré-teste o tratamento no que se referiu aos sintomas físicos não 

mostraram efeito significativo. No Questionário de Preocupação e ansiedade (QPA) assim 

como o BAI não houve diferença significativa, o que impossibilitou conclusões 

estatísticas.  

Ao longo das sessões de tratamento os clientes aprendem a monitorar suas 

preocupações do dia a dia através de registros de automonitoriamento, que inclui quatro 

colunas: data e hora, discrição da preocupação, grau de ansiedade e, por último, classificar 

a preocupação por tipo (preocupações reais com solução, preocupações reais sem solução 

e preocupações sobre situações hipotéticas). 

Em seguida aprendem a aplicar técnicas de solução de problemas para os 

problemas reais com solução e a enfrentar os problemas hipotéticos através da exposição 

imaginária. É possível que com o passar do tempo e a consolidação dessas técnicas através 

do sucesso obtido na execução das mesmas, os pacientes tenham tornado-se mais 
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autoconfiantes e, com isso, puderam rever suas crenças em relação à utilidade de manter-

se preocupados.  

Enfim, o Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia (QPEP), 

confirmou essa hipótese ao apontar uma diferença significativa entre os grupos, tendo o 

grupo de TCC obtido uma melhora significativa no seguimento de 60 dias. Levanta-se, 

portanto, a hipótese de que os pacientes que foram tratados pela TCC trabalharam o que 

foi aprendido nas sessões e com isso mostraram uma queda na escala de preocupação e 

ansiedade após 60 dias.  

Observando todas as escalas de avaliação pode-se levantar a possibilidade que as 

diferenças encontradas tenham se dado de forma aleatória ou os constructos psicológicos 

medidos nas escalas sejam diferentes. Ou seja, os indivíduos vêem a preocupação, a 

ansiedade e a sua dificuldade de lidar com as incertezas de formas distintas, o que é 

coerente com os estudos de Dugas e Robichaud (2009) que conceituam de forma diferente 

a preocupação, a ansiedade e a tolerância à incerteza, sendo os sintomas de depressão 

certamente diferente dos demais.  

Foi feito um post-hoc mesmo sob a recomendação de que uma análise a 

posteriori seja realizada somente quando a ANOVA de medidas repetidas apresente 

diferenças significativas entre as médias. O fato do tamanho da amostra ser muito 

reduzido levou ao erro padrão da média ser muito grande e justificou um post-hoc para 

comparar as médias dentre e entre as condições experimentais.  

É interessante observar na literatura ensaios clínicos randomizados (Dugas et. al., 

2010; Dugas, 2009 e Ladouceur, 2000) comparando a TCC, o RA e a lista de espera, 

sendo a TCC baseada no modelo de intolerância à incerteza, enquanto o RA em teorias 

gerais da ansiedade. 
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Por exemplo, em uma amostra de 65 adultos com diagnóstico primário de TAG, o 

tratamento foi feito baseado no modelo cognitivo-comportamental de intolerância à 

incerteza e o RA baseado no modelo de relaxamento de Jacobson. Ambos os tratamentos 

foram superiores a lista de espera no pós-teste e apenas a TCC continuou a mostrar 

progressos nos seguimentos (Dugas et. al., 2010).  

Uma análise comparativa da TCC com o RA, em 20 participantes com TAG que 

receberam tratamento por 12 sessões, mostrou que os sintomas de ansiedade somática 

trabalhados no relaxamento contribuem para melhora nos sintomas de preocupação e que 

o inverso também ocorre (Dugas, 2009). Os sintomas de preocupação trabalhados na TCC 

contribuíram diretamente para uma melhora dos sintomas físicos mesmo este não sendo o 

foco do tratamento (Dugas, 2009 e Ladouceur, 2000).  

 

Conclusão  

A ansiedade faz parte da condição humana e é uma característica presente no 

cotidiano dos nossos ancestrais (Clark & Beck, 2010). Hoje se sabe que reações como a de 

luta e fuga e congelamento foram reações de sobrevivência para os nossos ancestrais que 

viviam nas florestas e precisavam se proteger dos predadores.  

Na mitologia grega, por exemplo, temos a história do deus Pã, um deus muito 

feio, assustador e temido por aqueles que atravessavam a floresta. Dizia-se que quem 

atravessasse a floresta era induzido a pavores subidos e desprovidos de qualquer causa 

aparente, dando origem à palavra pânico (Nardi, 2006). Na bíblia também é possível 

encontrar relatos referentes a essa sensação e o medo excessivo era atribuído ao 

relacionamento com Deus e seu distanciamento (Berrios, 1999).  

Somente no século XVII a ansiedade passou a ser descrita no campo da medicina, 

porém o termo psiquiatria só foi surgir em 1808 com Reil. Nessa época já se observava 
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que algumas pessoas tinham um grau de dificuldade maior para lidar com problemas de 

saúde, financeiros e de relacionamento.  No século XVIII a ansiedade era vista de uma 

forma extremamente biológica e os sintomas corporais eram priorizados. Segundo o 

médico W. Cullen era comum associar a ansiedade a doenças do nervo. O que deu origem 

a palavra neurose. No século XIX começou a se cogitar a possibilidade das doenças 

mentais terem origem psicologia e não física. Somente no final do século XIX que os 

estudos e tratamentos para as doenças mentais passaram para o campo da psiquiatria 

(Stone, 2009).  

Por muito tempo não havia uma preocupação em diagnosticar e categorizar os 

transtornos mentais. Kraepelin foi precursor no que se refere à classificação dos 

transtornos mentais (Antony, Pickren & Koerner, 2009). 

A primeira edição do manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais 

(DSM) foi publicada em 1952 e tinham como base a psicanálise freudiana, que naquele 

momento repercutia no campo da psiquiatria. Os termos neurose e psicose prevaleciam na 

classificação dos transtornos (Antony, Pickren & Koerner, 2009).  

Somente no DSM-III, publicado em 1980, os transtornos mentais passaram a ser 

classificados sem seguir nenhuma abordagem teórica prévia específica. Os critérios 

passaram a ser mais explícitos e o TAG foi conceituado como categoria residual. Ou seja, 

os indivíduos que não preenchessem os critérios para outros transtornos de ansiedade 

poderiam ser classificados com TAG. 

O DSM-IV, por consenso, é considerado a revisão mais importante até hoje para 

os transtornos mentais de uma forma geral (Coutinho, Dias, Bevilaqua, Gardino, Rangé e 

Nardi, 2010). O critério diagnóstico do TAG passou a incluir a preocupação incontrolável 

e os sintomas físicos concomitantes foram reduzidos de 18 para 6, pela exclusão dos 

sintomas autonômicos.  
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Enfim, em 2000 com a edição revisada do DSM-IV-TR o TAG passou a ter como 

característica principal a preocupação excessiva e de difícil controle ocorrendo na maioria 

dos dias por no mínimo 6 meses. A preocupação pode incluir questões familiares, de 

saúde, profissionais e/ou escolares.  

Entre os sintomas físicos estão: inquietação ou sensação dos nervos a flor da pele, 

cansaço, dificuldade de concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, 

tensão muscular e distúrbios no sono. A ansiedade e a preocupação devem causar 

prejuízos em esferas importantes da vida do indivíduo e o foco não pode ser outros 

transtornos do Eixo 1. 

No que se refere à evolução do diagnóstico, hoje o TAG é descrito como um 

transtorno crônico e incapacitante que tem como principal característica a preocupação 

crônica, excessiva e incontrolável. Os estudos de prevalência (Kessler et al., 2005)  

mostram que 5,6% da população americana será atingida pelo transtorno e que seu curso, 

não obstante ser crônico, é flutuante e provavelmente piora em períodos de estresse.  

Há uma dificuldade de se identificar o início do transtorno. Uma pesquisa de 

Thompson e colaboradores (2004) aponta que indivíduos com diagnóstico primário de 

TAG demoram a média de 9,4 anos para procurar ajuda e, provavelmente, já apresentam 

um diagnóstico comorbido.  

O fato de a preocupação ser considerada a principal característica causadora de 

prejuízos significativos na vida dos indivíduos portadores do transtorno fez com que o 

tratamento ao longo dos anos deixasse de ter o foco na ansiedade geral e passasse a ser a 

preocupação crônica.  

Os estudos relacionados à etiologia do transtorno são incipientes. Mas ainda 

assim é possível encontrar estudos que apontam para fatores biológicos e psicossociais no 

desenvolvimento e manutenção do transtorno. Hapee e Hudson (2004) desenvolveram um 
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modelo etiológico da ansiedade que é aplicável a todos os transtornos ansiosos o que 

inclui o TAG. E colocam como causas, os fatores genéticos o temperamento e as 

influências do meio. 

Há uma tendência a valorizar o meio não compartilhado por acreditar que as 

experiências comuns entre irmãos tendem a ser percebidas de forma distinta entre os 

mesmos. Outro fator de influência são os pais. Acredita-se que pais superprotetores têm 

efeito maior na formação de um transtorno de ansiedade (Hudson & Rapee, 2004). Porém, 

é importante destacar que os indivíduos são influenciados de diversas formas, incluindo 

colegas e outros membros da família. 

Indivíduos que passam precocemente por eventos estressantes e incontroláveis 

podem ter suas habilidades de responderem a fatores estressantes alteradas no futuro, 

levando ao aumento da agitação fisiológica e sensibilidade a fatores estressantes. É 

conclusivo que o tamanho do impacto de um evento externo na vida do indivíduo é 

resultado da interação entre o temperamento, a carga genética e o fator estressante.  

A comorbidade é uma questão importante na descrição do transtorno. O índice de 

pacientes comórbidos é alto nesse transtorno - a taxa varia de 45 a 98% (Goisman, 

Goldenberg, Vasile & Keller, 1995). Uma hipótese para esse alto índice é o fato de a 

preocupação e da ansiedade serem consideradas pelos portadores do transtorno 

características da personalidade e não um transtorno de ansiedade, o que leva aos 

portadores do transtorno só procurarem ajuda quando outro transtorno se instala. Isto 

causa uma maior incapacidade de lidar com questões rotineiras e aumenta o risco de 

suicídio.  

Além disso, muitos pacientes que procuram ajuda não encontram profissionais 

especializados e, com isso, o diagnóstico não é dado e conseqüentemente o tratamento não 

ocorre de forma adequada. O TAG primário é considerado fator de risco para o 
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desenvolvimento da depressão (Kessler, Keller & Wittchen, 2001), o que faz esta ser um 

grande índice de comorbidade no transtorno. 

A preocupação ajuda o indivíduo a se preparar para lidar com ameaças possíveis 

e os mantêm conscientes dos problemas a serem resolvidos. Algumas estratégias como 

empatia, suporte social, assertividade, habilidade em solucionar problemas e confiança, 

além da própria passagem do tempo geralmente ajudam a lidar com as preocupações 

transitórias. Porém, essas estratégias são ineficazes para indivíduos preocupados em 

excesso e acabam gerando o desenvolvimento do TAG.  

No TAG o foco é a preocupação generalizada e difusa em tópicos como saúde, 

religião, finanças, relacionamentos e o meio ambiente. Os indivíduos com TAG 

apresentam crenças inadequadas e hábitos de se preocupar como tentativa de lidarem com 

o incerto. Eles acreditam que a preocupação ajuda a prevenir as incertezas e os mantêm 

vigilantes.  

Um artigo recente que se encontra no site oficial da APA (Andrews, Hobbs, 

Borkovec & et al., 2010) aponta as perspectivas futuras para o diagnóstico do TAG, 

citando, com o objetivo de destacar a principal característica do transtorno, a possível 

mudança na nomenclatura para transtorno de preocupação generalizada, além de reduzir o 

tempo dos sintomas de 6 para 3 meses. A confiabilidade no diagnóstico do TAG vem 

mostrando que é possível reduzir o tempo dos sintomas e com isso aumentar o número de 

beneficiários com os protocolos de tratamento.  

O tratamento para o TAG contribui na redução da possibilidade de outros 

diagnósticos co-existirem futuramente, além de gerar bem estar físico e psíquico aos 

pacientes. Como a preocupação é vista como o principal sintoma do transtorno, o foco do 

tratamento vem sendo a mesma. As abordagens cognitivo-comportamentais vêm 
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mostrando serem bastante eficazes no tratamento desses pacientes (Mitte, 2005; Barlow, 

Allen & Basden, 2007).  

Os tratamentos cognitivo-comportamentais para o TAG evoluíram daqueles 

baseados em uma compreensão mais ampla da ansiedade para aqueles com base em uma 

conceituação específica da preocupação patológica e vêm mostrando benéficos aos 

pacientes (Coutinho, Pereira, Rangé e Nardi, no prelo).  

O enfoque das abordagens cognitivas para o TAG privilegia a reestruturação das 

crenças positivas e negativas sobre a preocupação. As técnicas cognitivas de exposição 

imaginária, análise custo-benefício e as técnicas comportamentais de automonitoriamento, 

resolução de problemas e relaxamento muscular parecem ser eficazes no tratamento. 

A partir da literatura existente, três modelos cognitivos para o TAG com foco na 

preocupação foram citados nesta pesquisa e um deles trabalhado na amostra de trabalho. O 

modelo de prevenção da preocupação (Borkovec, 1994) coloca a preocupação como uma 

atividade verbal-linguistica com base no pensamento e acredita que a preocupação é uma 

tentativa cognitiva ineficaz de resolver problemas e remover as ameaças. Para esse modelo 

as imagens mentais relacionadas à preocupação servem como distração e evitação de 

imagens mais aversivas de medo. Ou seja, a preocupação é uma estratégia para evitar o 

processamento emocional.  

Já o modelo metacognitivo (Wells & King, 2006) postula que os indivíduos 

experimentam dois tipos de preocupação. A preocupação Tipo 1, que ocorre quando os 

indivíduos são confrontados a uma situação ameaçadora e provocadora de ansiedade e, 

dependendo de como o problema for resolvido, a ansiedade pode aumentar ou diminuir. 

Durante o curso da preocupação Tipo 1, crenças a respeito do ato de se preocupar são 

ativadas e dão início a preocupação Tipo 2.  É a opinião negativa sobre a preocupação e a 

conseqüente preocupação Tipo 2 que distinguem os indivíduos com TAG. 
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O modelo de intolerância a incerteza proposto por Dugas e colaboradores 

(Ladouceur, Gosselin & Dugas, 2000) e o tratamento baseado no mesmo foi replicado em 

pacientes com TAG tanto no modelo individual quanto em grupo e, por isso, escolhido por 

nós para ser o modelo de tratamento dos pacientes na nossa pesquisa.  

Neste modelo, o componente central é a intolerância à incerteza que é um 

conjunto de crenças negativas sobre as incertezas e suas implicações. Os indivíduos com 

dificuldades de tolerar as incertezas são mais vigilantes e apresentam uma maior 

propensão a interpretar as situações ambíguas como perigosas. Com isso, acreditam que as 

incertezas devem ser evitadas.  

A intolerância à incerteza é vista como um fator de vulnerabilidade cognitiva e 

envolve altos índices de preocupação. Uma das maneiras que a intolerância à incerteza 

promove preocupação e ansiedade é através da evitação cognitiva, que é definida como 

um conjunto de estratégias internas com o fim de evitar pensamentos negativos 

angustiantes e imagens mentais ameaçadoras.  

Dado que a intolerância à incerteza e a evitação cognitiva são os dois 

componentes mais importantes na manutenção do TAG o tratamento baseado na 

intolerância à incerteza inclui módulos que focam nesses dois itens.  

A opção de trabalhar o grupo controle com relaxamento aplicado partiu das 

pesquisas encontradas na literatura que apontam as técnicas de relaxamento como eficazes 

no tratamento do TAG. Além disso, o modelo de intolerância a incerteza não inclui 

qualquer técnica de relaxamento, o que tornou a comparação ainda mais interessante.  

Enfim, o presente estudo optou por trabalhar o modelo para o TAG, que foca na 

tolerância à incerteza e compará-lo com um grupo controle que recebeu sessões de 

relaxamento aplicado.  
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Os resultados dessa pesquisa vão ao encontro de pesquisas internacionais de 

tratamento do TAG que demonstram redução do principal sintoma do transtorno, a 

preocupação excessiva, após os pacientes passarem por um tratamento cognitivo-

comportamental com foco na intolerância à incerteza. O grupo controle recebeu sessões de 

relaxamento aplicado e obteve resultados positivos, o que levanta a possibilidade da 

inclusão de técnicas de relaxamento com o intuito de aumentar a eficácia dos resultados.  

Contudo, o número pequeno da amostra sugere novas pesquisas que possam ser 

mais consistentes e apresentem um maior impacto na avaliação de protocolos de 

tratamento para o TAG. Hoje a TCC, apesar de eficaz, tem menor medida de efeito para o 

TAG quando comparada a outros transtornos (Coutinho, Pereira, Rangé e Nardi, no prelo), 

o que sugere a necessidade de maior atenção e necessidade de desenvolvimento de novas 

abordagens para o tratamento do transtorno.  

 

7.0.  Limitações do estudo 

 

Algumas limitações significativas ocorreram no presente projeto. A maior delas 

refere-se ao número limitado da amostra: com um n maior, poderiam ser obtidos 

resultados mais significativos. 

Apesar da enorme divulgação do tratamento, poucos sujeitos procuraram a 

Divisão de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (DAP, UFRJ) 

na busca por auxilio terapêutico. A hipótese é de que pacientes com TAG desconhecem o 

transtorno e acreditam que a sua ansiedade e preocupação excessiva são frutos da sua 

personalidade e do meio em que estão inseridos. Assim sendo, não buscam por tratamento 

especializado. 
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Entre os sujeitos que procuraram a DPA, também foram encontradas limitações, 

a primeira foi o diagnóstico. Alguns pacientes que preencheram o diagnóstico primário do 

TAG apresentavam quadro depressivo grave e, com isso, não puderam entrar na pesquisa. 

Outro fator impeditivo foi à relutância em alguns pacientes de participar de um grupo 

terapêutico. Ainda hoje, existem pessoas que se mostram mais confortáveis em iniciar um 

processo terapêutico individual. Dentre aqueles que aceitavam participar do grupo, uma 

dificuldade foi adequar os horários para que fosse possível à todos os participantes estarem 

presentes durante as semanas do tratamento no mesmo dia e horário.  

O número ínfimo de sujeitos impossibilitou uma análise estatística mais 

consistente. Além disso, não é possível fazer uma analise estatística para cada membro de 

cada grupo individualmente. Pelo fato do principio básico da estatística ser a descrição de 

um grupo de dados e a inferência que é possível ser feita a partir desses dados em uma 

amostra, em função de uma população.  

No entanto, ainda que possua limitações, o estudo mostrou-se justificável pelo 

benefício que trouxe aos participantes. Além disso, a extensa pesquisa bibliográfica sobre 

o tema discorrido contribuiu com a publicação de um artigo em revista internacional e 

outro está sofrendo os últimos reajustes para a publicação. Um terceiro artigo que está em 

fase de excussão e trará uma revisão bibliográfica sobre os tratamentos focados na 

preocupação excessiva, característica principal do TAG.  
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Você está sempre preocupado ou 

preocupada com alguma coisa? 

 

Você não lembra a última vez em 

que sua cabeça estava tranqüila e 

nada lhe angustiava? 

 

As pessoas dizem que você se 

preocupa demais? 

 

Você se considera uma pessoa 

muito ansiosa? 
 

Se você respondeu SIM para pelo menos três dessas quatro 

afirmações, então venha se inscrever e participar da pesquisa em 

um grupo terapêutico  na Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) 

do Instituto de Psicologia (IP) da UFRJ. 

  

Você aprenderá a lidar com sua ansiedade e preocupações de uma 

forma menos perturbadora. Além de aprender a resolver seus 

verdadeiros problemas.  

  

Endereço: Av. Pasteur 250, fundos. Praia Vermelha. Divisão de 

Psicologia Aplicada – procurar a equipe de terapia cognitivo-

comportamental (TCC). 

Telefones: (21) 2295-8113. 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EEAN/HESFA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da pesquisa 

intitulada: Aplicação de um protocolo para tratamento em grupo do transtorno de ansiedade 

generalizada, que tem como objetivo: Avaliar a eficácia de um tratamento administrado em 

grupos de pacientes com ansiedade generalizada. Está sendo investigada a importância de 

intervenções como: informações sobre esse quadro, técnicas de relaxamento, mudanças de 

crenças, treinamento em solução de problemas e exposição cognitiva. Essas intervenções têm 

obtido algumas comprovações em pesquisas internacionais, mas ainda requerem uma avaliação 

quanto a sua utilização no Brasil. Nosso objetivo é oferecer um tratamento psicoterápico eficaz 

para problemas do tipo que você parece apresentar.   

O tratamento integral é gratuito e consiste inicialmente de uma sessão de avaliação do 

seu quadro clínico por meio de entrevista e outra sessão de avaliação por meio de questionários; 

em seguida você terá 14 sessões semanais de tratamento psicoterápico específico para o seu 

problema, incluindo, na penúltima sessão, uma nova bateria de questionários para avaliar o 

quanto você pode ter mudado. Estes questionários devem devolvidos na 14ª sessão. 

Gostaríamos de contar com sua ajuda para que, depois de 30 dias e 90 dias, você aceite se 

submeter a novas reavaliações com os mesmos questionários. O benefício relacionado à sua 

participação está no recebimento imediato do tratamento cognitivo-comportamental para o TAG 

ou de sessões de relaxamento. Por razões metodológicas, o grupo em que você será inserido será 

distribuído aleatoriamente. Há, hoje em dia, dois tratamentos considerados efetivos para estes 

problemas: medicamentos e terapia cognitivo-comportamental. Você poderá escolher fazer uso 

de ambos, pois um não exclui o outro necessariamente. Quanto aos medicamentos, é exigido 

que você os tome conforme a recomendação médica.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será 

substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e 

os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que lhe forneceu 

os seus dados, como também na que você trabalha.  

Você receberá uma cópia deste termo que consta o telefone/email e o endereço do 

pesquisador responsável podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou 

a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

 

                                                       _____________________________________________ 
                                                          Fernanda Coutinho 

                                                             Mestranda / UFRJ  

                                                                     Cel: 21.9173.5423 / e-mail: f.coutinhosouza@uol.com.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa EEAN/ HESFA: 21. 2293.8148 ramal 228 

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de 2009 

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

Sujeito da pesquisa: _______________________________________________________ 

                                                                    (assinatura)  
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BAI 

Nome: _____________________ Estado Civil:____________ Idade:_______ Sexo: _____ 

Ocupação: __________________ Escolaridade: __________________________________ 

 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o 

quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um ―X‖ no 

espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 

 

 

Absolutamente 

        Não  

Levemente 

Não me 

incomodou 

muito 

Moderadamente 

Foi muito desagra- 

dável mas pude 

suportar 

Gravemente 

Dificilmente 

pude suportar 

1. Dormência ou formigamento.     

2. Sensação de calor.     

3. Tremores nas pernas.     

4. Incapaz de relaxar.     

5. Medo que aconteça o pior.     

6. Atordoado ou tonto     

7. Palpitação ou aceleração do coração.     

8. Sem equilíbrio.     

9. Aterrorizado     

10. Nervoso     

11. Sensação de sufocação.     

12. Tremores nas mãos.     

13. Trêmulo.     

14. Medo de perder o controle.     

15. Dificuldade de respirar.     

16. Medo de morrer.     

17. Assustado.     

18. Indigestão ou desconforto no abdômen.     

19. Sensação de desmaio.     

20. Rosto afogueado.     

21. Suor (não devido ao calor).     
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Data: BDI 

Nome: _____________________ Estado Civil:____________ Idade:_______ Sexo: _____ 

Ocupação: __________________ Escolaridade: __________________________________ 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias 

afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada 

grupo, antes de fazer a sua escolha.  
 

 

1   0  Não me sinto triste. 

1  Eu me sinto triste. 

2  Estou sempre triste e não consigo sair disto. 

3. Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

2   0  Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro.  

1  Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

2  Acho que nada tenho a esperar. 

3  Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão        

    de que as coisas não podem melhorar. 

3   0  Não me sinto um fracasso. 

11    AAcchhoo  qquuee  ffrraaccaasssseeii  mmaaiiss  ddoo  qquuee  uummaa  ppeessssooaa  ccoommuumm..            

22    QQuuaannddoo  oollhhoo  ppaarraa  ttrrááss,,  nnaa  mmiinnhhaa  vviiddaa,,  ttuuddoo  oo  qquuee      

          ppoossssoo  vveerr  éé  uumm  mmoonnttee  ddee  ffrraaccaassssooss..  

33    AAcchhoo  qquuee,,  ccoommoo  ppeessssooaa,,  ssoouu  uumm  ccoommpplleettoo  ffrraaccaassssoo..  

4    0  Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

1  Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

2  Não encontro um prazer real em mais nada. 

3  Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

5    0  Não me sinto especialmente culpado. 

1  Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 

2  Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

3  Eu me sinto sempre culpado. 

6   0  Não acho que esteja sendo punido. 

1  Acho que posso ser punido. 

2  Creio que vou ser punido. 

3  Acho que estou sendo punido. 

7   0  Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

1  Estou decepcionado comigo mesmo. 

2  Estou enojado de mim. 

3  Eu me odeio. 

8   0  Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

1  Sou crítico em relação  a mim por minhas fraquezas ou     

    erros.      

2  Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

3  Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9   0  Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

1  Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 

2  Gostaria de me matar. 

3  Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10 0  Não choro mais que o habitual. 

1  Choro mais agora do que costumava. 

2  Agora, choro o tempo todo 

3  Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo,    

    mesmo que o queira. 

11 0  Não sou mais irritado agora do que já fui. 

1  Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que    

    costumava.      

2  Agora, eu me sinto irritado o tempo todo. 

3  Não me irrito mais com as coisas que costumavam me    

    irritar. 

 

 

 

12   0  Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

1  Estou menos interessado pelas outras pessoas do que      

    costumava estar. 

2  Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 

3  Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

13   0  Tomo decisões tão bem quanto antes. 

1  Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 

2  Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes. 

3  Absolutamente não consigo mais tomar decisões. 

14   0  Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes. 

1  Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo. 

2  Acho que há mudanças permanentes na minha aparência,    

    que me fazem parecer sem atrativo. 

3  Acredito que pareço feio. 

15   0  Posso trabalhar tão bem quanto antes. 

1  É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa. 

2  Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 

3  Não consigo mais fazer qualquer trabalho. 

16   0  Consigo dormir tão bem como o habitual. 

1  Não durmo tão bem quanto costumava. 

2  Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho    

    difícil voltar a dormir. 

3  Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não    

    consigo voltar a dormir. 

17   0  Não fico mais cansado do que o habitual. 

1  Fico cansado mais facilmente do que costumava. 

2  Fico cansado em fazer qualquer coisa. 

3  Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18   0  O meu apetite não está pior do que o habitual. 

1  Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 

2  Meu apetite é muito pior agora. 

3  Absolutamente não tenho mais apetite. 

19   0  Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

           recentemente. 

1  Perdi mais do que 2 quilos e meio. 

2  Perdi mais do que 5 quilos. 

3  Perdi mais do que 7 quilos. 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 

            Sim ____ Não ____ 

20   0  Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o        

           habitual. 

1  Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores,  

    indisposição do estômago ou constipação.  

2  Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil   

    pensar em outras coisa. 

3  Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não    

    consigo pensar em qualquer outra coisa. 

21   0  Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo.   

1  Estou menos interessado por sexo do que costumava. 

2  Estou muito menos interessado por sexo agora. 

3  Perdi completamente o interesse por sexo. 
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Escala de Intolerância à Incerteza 

Você encontrará abaixo uma série de afirmações que descrevem como as pessoas podem reagir 

às incertezas da vida. Por favor, use a escala abaixo para descrever em que extensão cada item é 

característico em você. Por favor, circule o número (1 – 5) que melhor lhe descreva. 

 

        1                             2                             3                             4                             5 

 

      Nada                                              Moderadamente                                   Totalmente 

  característico                                    característico                                      característico 

   de mim                                                de mim                                                de mim 

                             

1 – Incertezas me impedem de ter uma opinião firme. 1 2 3 4 5 

2 – Se uma pessoa está incerta, significa que ela é desorganizada. 1 2 3 4 5 

3 – Incertezas tornam a vida intolerável. 1 2 3 4 5 

4 – Não é justo não ter quaisquer garantias na vida. 1 2 3 4 5 

5 – Minha mente não relaxa se eu não sei o que acontecerá amanhã. 1 2 3 4 5 

6 – Incertezas me tornam apreensivo, ansioso ou estressado. 1 2 3 4 5 

7 – Imprevistos me deixam muito perturbado. 1 2 3 4 5 

8 – Fico frustrado quando não tenho todas as informações que preciso. 1 2 3 4 5 

9 – Incertezas me impedem de viver a vida de forma plena. 1 2 3 4 5 

10 – Uma pessoa deve sempre olhar adiante para evitar surpresas. 1 2 3 4 5 

11 – Um pequeno imprevisto pode estragar tudo, mesmo com o melhor planejamento. 1 2 3 4 5 

12 – Quando é hora de agir, as incertezas me paralisam. 1 2 3 4 5 

13 – Estar incerto significa que não estou entre os melhores. 1 2 3 4 5 

14 – Quando não tenho certeza, não consigo ir em frente. 1 2 3 4 5 

15 – Quando não tenho certeza, não consigo funcionar muito bem. 1 2 3 4 5 

16 – Ao contrário de mim, os outros sempre parecem saber para onde conduzem suas 

vidas. 
1 2 3 4 5 

17 – Incertezas me tornam vulnerável, infeliz ou triste. 1 2 3 4 5 

18 – Eu sempre quero saber o que o futuro tem reservado para mim. 1 2 3 4 5 

19 – Eu não suporto ser pego de surpresa. 1 2 3 4 5 

20 – A menor dúvida pode me impedir de agir. 1 2 3 4 5 

21 – Eu deveria ser capaz de organizar tudo com antecedência. 1 2 3 4 5 

22 – Estar incerto significa que me falta confiança. 1 2 3 4 5 

23 – Acho que não é justo que outras pessoas pareçam certas sobre seus futuros.  1 2 3 4 5 

24 – Incertezas me impedem de dormir bem. 1 2 3 4 5 
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25 – Eu preciso me livrar de todas as situações incertas. 1 2 3 4 5 

26 – As ambigüidades na vida me estressam. 1 2 3 4 5 

27 – Eu não suporto estar indeciso quanto ao meu futuro. 1 2 3 4 5 

 

 


