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TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA EM COMORBIDADE COM 
TRANSTORNO DO PÂNICO1 

 
Camilla Corso Silveira 

Maria Izabel Rodrigues Severiano 

RESUMO 
 
A ansiedade, quando patológica, pode gerar intenso sofrimento e graves consequências 
sociais. Os tratamentos de escolha atuais são psicofarmacológicos e psicoterápicos, havendo 
pouco reconhecimento da dimensão corporal como via de atuação com estes pacientes. No 
presente trabalho são abordados 4 casos de adolescentes com Transtorno de Ansiedade 
Generalizada em comorbidade com Transtorno do Pânico, submetidos à aplicação da técnica 
massoterápica Yoga Thai por 6 sessões, em que se observa significativa diminuição da 
gravidade dos quadros de ansiedade patológica. Esses achados corroboram com estudos 
recentes tanto da área da Psicologia quanto da Massoterapia sobre a importância do toque 
para a qualidade da fluidez energética corporal e, por consequência, a saúde psicossomática. 
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A ansiedade faz parte do quadro normal das experiências humanas, sendo uma 

resposta antecipatória, porém autolimitada do organismo a situações que provocam 

comportamentos defensivos e de autoconservação: implica a antecipação da ocorrência de 

uma situação aversiva e o sentimento de impotência do indivíduo em lidar com aquela 

situação, seguido de respostas fisiológicas, comportamentais e emocionais adaptativas, que o 

impulsionam a reagir ao ambiente ameaçador. Pode ser caracterizada por um sentido geral de 

perigo, advertindo o sujeito de que há algo a ser temido, e é frequentemente acompanhada por 

sentimento de medo, apreensão, agitação, pensamento catastrófico, aumento do período de 

vigília ou alerta (SILVA e FILHO, 2013; BRAGA et al, 2010; BATISTA e OLIVEIRA, 2005; D’EL 

REY, 2005).  

Quando patológica, a ansiedade constitui uma experiência subjetiva exagerada dessas 

sensações em termos de intensidade, duração, frequência e repercussão dos sintomas. São 

                                                 
1
 *Este artigo representa uma síntese do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

Técnico Subsequente em Massoterapia do Instituto Federal do Paraná, no ano de 2016. 
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reações desproporcionais que trazem notável alteração comportamental e graves 

consequências para a vida particular e social do indivíduo (APA, 2013; SILVA, 2013; SILVA e 

FILHO, 2013; VIANNA et al, 2010). Essas manifestações são agrupadas nos Transtornos de 

Ansiedade e são reconhecidos como de prevalência relevante em diversos estudos 

epidemiológicos; apresentam uma prevalência em torno de 10 a 30% dos adolescentes e são 

apresentados como de ordem multifatorial, com etiologia genética, neurobiológica, psicológica 

e ambiental (SILVA e FILHO, 2013; VIANNA et al, 2010).  

O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), conhecido como DSM-V, apresenta no rol dos 

Transtornos de Ansiedade diversos quadros, sendo que nesse trabalho serão abordados casos 

com quadros de Transtorno de Ansiedade Generalizada em comorbidade com Transtorno de 

Pânico.  

O Transtorno de Ansiedade Generalizada se caracteriza essencialmente por uma 

ansiedade e preocupação excessivas acerca de questões cotidianas, prejudicando de forma 

significativa no funcionamento psicossocial da pessoa e causam sofrimento clinicamente 

significativo. São experimentados outros sintomas, de maneira consistente e crônica, como: 

inquietação, irritabilidade, ou sensação de “nervos à flor da pele", fatigabilidade, dificuldade de 

concentração ou "ter brancos", tensão muscular e perturbações do sono. Comumente, esses 

indivíduos também preenchem requisitos para quadros depressivos (APA, 2013). 

O Transtorno do Pânico pode ser caracterizado por um quadro em que ocorrem ataques 

de pânico de maneira recorrente e inesperada, sendo frequentemente comórbido com outros 

Transtornos de Ansiedade, como o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Um ataque de 

pânico pode se originar a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso, sendo 

caracterizado por um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um 

pico em minutos e durante o qual ocorrem alguns dos seguintes sintomas, entre eles: 

palpitações, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de sufocamento e asfixia, dor torácica, 

sensação de tontura, vertigem ou desmaio, medo de morrer e medo de enlouquecer. O 

indivíduo se mostra persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer 

novos ataques de pânico (APA, 2013). 

A comorbidade entre estes transtornos leva a um estado de intenso sofrimento psíquico, 

que produz sintomas depressivos na evolução do quadro em mais de 50% dos casos, (SILVA e 
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FILHO, 2013).  

Os tratamentos de escolha atuais para estes transtornos são psicofarmacológicos e 

psicoterápicos, havendo pouco reconhecimento da dimensão corporal como via de atuação 

com estes pacientes. Entretanto, o entendimento do organismo como uma unidade funcional, 

integrada, pode contribuir enormemente para a superação destes quadros.  

O adoecimento por pouco contato e repressão tem se tornado muito comum na 

atualidade; haja vista a propagação dos transtornos de ansiedade no mundo contemporâneo 

ocidental. Nas palavras de Montagu (1988), isto ocorre porque nos tornamos uma espécie de 

intocáveis. O oposto também é verdadeiro, no sentido de que se ocorre o adoecimento pela 

falta do toque, o toque também promove saúde. (SEVERIANO e SANTOS, 2009; VERONESE, 

2009; COIMBRA, 2009). 

 A técnica massoterápica Yoga Thai, chamada “yoga dos preguiçosos”, teve origem na 

Índia, berço da Ayurveda, yoga e budismo. Integra a Medicina Tradicional Tailandesa; 

considerando os princípios Ayurvédicos, especialmente o conceito de Prana, energia vital, e 

Budistas, inspirada em seus dogmas espirituais de respeito, confiança, compaixão, gratidão e 

humildade traduzido em forma de prática meditativa de concentração serena e consciência 

respiratória (RICARDO e TORRES, 2012). Na prática dessa técnica, o terapeuta utiliza pés, 

mãos, cotovelos e antebraços para realizar o compressões e alongamentos em seu paciente, 

como um yoga passiva. Os movimentos são sequenciais e dinâmicos, com ritmo pausado e 

respiração consciente (RICARDO e TORRES, 2012; COIMBRA, 2009; GOLD, 2000). 

Dentre as técnicas de massoterapia, essa foi escolhida para o desenvolvimento deste 

trabalho por apresentar diversos alongamentos e o estímulo à respiração consciente e 

percepção corporal, podendo colaborar na superação dos sintomas do quadro de ansiedade 

através do afrouxamento dessas couraças (VERONESE, 2009; COIMBRA, 2009; GOLD, 

2000).  

 

MÉTODO 

O estudo conduzido é de caráter exploratório e experimental de uma série de casos, 

fundamentado em pesquisa bibliográfica sobre a temática e levantamento de dados com 

abordagem quantitativa.  

Para população do estudo, foram recrutados adolescentes estudantes do ensino médio, 
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auto-identificados com ansiedade patológica. Destes, foram selecionados 10 estudantes que 

atenderam aos critérios clínicos para Transtorno de Ansiedade Generalizada em comorbidade 

com Transtorno de Pânico sem agorafobia. Destes, 4 pacientes finalizaram o tratamento. A 

participação foi vinculada à autorização prévia dos responsáveis e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para os adolescentes. 

Inicialmente, os estudantes passaram por Entrevista Psicológica realizada por 

pesquisadora psicóloga, avaliação da intensidade da ansiedade através da Escala Hamilton de 

Ansiedade (Hamilton Axiety Scale, HAM-A), avaliação de gravidade do Transtorno de Pânico 

através da Escala de Gravidade do Transtorno do Pânico (Panic Disorder Severity Scale, 

PDSS) e de sintomas depressivos através da Escala de Depressão de Beck (Beck Depression 

Inventory, BDI), antes de iniciar a proposta terapêutica e após seis sessões. 

Os dados coletados durante o processo foram analisados de acordo com os critérios 

propostos em cada instrumento para verificar a severidade de cada categoria: intensidade da 

ansiedade geral, frequência e gravidade dos ataques de pânico e sintomas depressivos. Os 

resultados anteriores de cada participante foram comparados aos resultados parciais e finais 

do percurso terapêutico proposto, apontando a evolução do quadro de cada voluntário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo apontam para uma significativa contribuição da técnica 

massoterápica Yoga Thay na redução dos sintomas de ansiedade para os quadros de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada em comorbidade com Transtorno do Pânico. Esses 

achados corroboram com estudos recentes tanto da área da Psicologia quanto da 

Massoterapia sobre a importância do toque para a qualidade da saúde psicossomática (VOLPI, 

2014; TORRES e RICARDO, 2012; SEVERIANO e SANTOS, 2011; VERONESE, 2010; 

MONTANHEZ, 2010; ROSSET, 2009)  

Na Entrevista Psicológica, todos os pacientes do estudo apresentaram os sintomas que 

compõe o quadro de Transtorno de Ansiedade Generalizada em comorbidade com Transtorno 

do Pânico, em tratamento ou não. Possivelmente em virtude das consequências para a vida 

particular e social destes sujeitos, também apresentaram sintomas depressivos variados, como 

apatia, angústia e desesperança. A gravidade destes quadros foi avaliada por escalas 

psicométricas validadas, quais sejam: Escala Hamilton de Ansiedade, Inventário de Depressão 
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de Beck e Escala de Gravidade do Transtorno do Pânico. 

TABELA 1 – ESCORES HAM-A, DE BECK (BDI) E DO PÂNICO (PDSS) PARA CADA PACIENTE 

 P1 P2 P3 P4 

 
1ª 

avaliação 

após 6 

sessões 

1ª 

avaliação 

após 6 

sessões 
1ª avaliação 

após 6 

sessões 

1ª 

avaliação 

após 6 

sessões 

HAM-A 48 29 47 25 33 24 28 10 

PDSS 19 8 16 9 15 10 8 6 

BDI 22 10 34 8 29 22 21 15 

 

Em relação ao quadro de ansiedade geral, avaliado em Entrevista e através da Escala 

Hamilton de Ansiedade, os pacientes apresentaram evolução positiva significativa, conforme 

gráfico abaixo.  

 

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DOS ESCORES NA ESCALA HAMILTON DE ANSIEDADE 

 

O paciente P1 apresentou melhora de 19 escores; o paciente P2 apresentou melhora de 

22 escores; o paciente P3 melhorou 9 escores; e o paciente P4 melhorou 18 escores. Com 

exceção do paciente P3, os demais variaram de categorização estabelecida pelo instrumento, 

indicando uma amenização da ansiedade geral. Todos os pacientes relataram respostas mais 

adaptativas para eventos potencialmente ansiógenos, com diminuição ou cessação dos 

sintomas físicos, emocionais e cognitivos relacionados à Ansiedade Generalizada e aos 

ataques de pânico.  

Em relação à gravidade dos quadros de Transtorno do Pânico, os pacientes também 

apresentaram evolução positiva significativa, conforme gráfico abaixo.  



 

 

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO 

SILVEIRA, C.C.; SEVERIANO, M. I. R. S. Somatopsicodinâmica da ansiedade 
patológica: um estudo de série de casos sobre as contribuições da técnica 
massoterápica Yoga Thay com adolescentes identificados com transtorno de 
ansiedade generalizada em comorbidade com transtorno do pânico. In: VOLPI, 
José Henrique; VOLPI, Sandra Mara (Org.) CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PSICOTERAPIAS CORPORAIS, XXII, 2017. Anais. Curitiba: Centro Reichiano, 
2017. [ISBN – 978-85-69218-02-9]. Disponível em: 
<www.centroreichiano.com.br/artigos_anais_congressos.htm.> Acesso em: 
____/____/____. 

 
 

 
6 | www.centroreichiano.com.br 

GRAFICO 2 - EVOLUÇÃO DOS ESCORES NA ESCALA DE GRAVIDADE DO TRANSTORNO 

DO PÂNICO 

 

 

O paciente P1 apresentou melhora de 11 escores; o paciente P2 apresentou melhora 

de 7 escores; o paciente P3 melhorou 5 escores; e o paciente P4 melhorou 2 escores. Com 

exceção do paciente P4, os demais variaram de categorização estabelecida pelo instrumento, 

indicando uma amenização do quadro de Transtorno do Pânico. Todos os pacientes relataram 

ausência de ataques de pânico nas semanas em que receberam a massagem; houve melhora 

dos episódios de sintomas limitados, quando não há ataque completo; e diminuição da 

ansiedade antecipatória.  

O indivíduo que apresenta um quadro de ansiedade patológica possui 

encouraçamentos nos segmentos visual, peitoral e diafragmático, que permitem a estagnação 

da energia nesses pontos, produzindo sintomas relacionados (MONTANHER, 2010). Além 

disso, verifica-se um funcionamento mais sensível a estímulos potencialmente ansiógenos por 

parte do sistema neurovegetativo (BRAGA et al, 2010).  

Os sintomas apresentados anteriormente pelos pacientes podem ser entendidos à luz 

da teoria Somatopsicodinâmica, da seguinte forma:  

1. O bloqueio do segmento diafragmático para a Somatopsicodinâmica se desenvolve pelo 

medo de uma punição, que leva a uma atitude inspiratória crônica e gera sintomas de sufoco e 

falta de ar, taquicardia e opressão torácica (MONTANHER, 2010; NAVARRO, 1996).  

2. O encouraçamento de segmento ocular - que pode surgir logo após o nascimento, no 

contato do recém-nascido com uma atmosfera de rejeição e pouco acolhimento, especialmente 

na ausência de toque - gera um prejuízo dos telerreceptores (pele, olhos, nariz e ouvido), 

gerando comportamentos caracterizados por distúrbios interpretativos, sensação de “nervos a 



 

 

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO 

SILVEIRA, C.C.; SEVERIANO, M. I. R. S. Somatopsicodinâmica da ansiedade 
patológica: um estudo de série de casos sobre as contribuições da técnica 
massoterápica Yoga Thay com adolescentes identificados com transtorno de 
ansiedade generalizada em comorbidade com transtorno do pânico. In: VOLPI, 
José Henrique; VOLPI, Sandra Mara (Org.) CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PSICOTERAPIAS CORPORAIS, XXII, 2017. Anais. Curitiba: Centro Reichiano, 
2017. [ISBN – 978-85-69218-02-9]. Disponível em: 
<www.centroreichiano.com.br/artigos_anais_congressos.htm.> Acesso em: 
____/____/____. 

 
 

 
7 | www.centroreichiano.com.br 

flor da pele”, preocupação excessiva, dificuldades de autopercepção e de contato com os 

outros, confusão mental, pensamentos catastróficos e principalmente medo, podendo levar ao 

pânico (VOLPI, 2014; NASCIMENTO, 2012; MONTANHER, 2010; NAVARRO, 1996).  

3. A superatividade do estratos cerebrais primitivos, desarticulados da contextualização do 

neocórtex. A interpretação desproporcional dos estímulos internos e externos se dá por um 

hiperfuncionamento do sistema neurovegetativo e cérebro límbico. Na ocorrência de uma 

situação de estresse, durante o período gestacional, se desencadeia uma hipersecreção de 

adrenalina, em que todo o organismo se contrai impedindo a “pulsação plasmático-energética 

normal” para todo o organismo (NAVARRO, 1996, p20). É absorvida apenas a energia 

necessária à sobrevivência, bombeando menos energia da placenta, e esta pouca energia se 

acumula no cérebro reptiliano para garantir a sobrevivência e essa pessoa passará a 

responder aos estímulos externos e internos potencialmente ansiógenos com respostas 

fisiológicas simpáticas (de luta ou fuga), como: taquicardia, tremor, sudação, tonturas e 

desordens intestinais (NAVARRO, 1996). 

4. O bloqueio diafragmático intensifica os sintomas cardiovasculares, como taquicardia, e 

sensoriais, como fraqueza, desmaio, sensação de picada e zumbidos, devido ao excesso de 

inspiração. Outros sistemas também são prejudicados por esse bloqueio, gerando dificuldades 

intelectuais, musculares e gastrintestinais. Devido à tensão cronificada neste local, a energia, 

que se movimenta no sentido ascendente do segmento diafragmático ao ocular, gera uma 

desorganização do sistema nervoso vegetativo. No caso de um ataque do pânico, a divisão 

simpática do sistema nervoso é ativada, onde há a orquestração de diversas reações 

involuntárias pelo eixo hipotálamo-hipófise-adrenal mais intensas, como taquicardia, tremor, 

sufocamento e desordens intestinais. O comprometimento a nível visual também é mais 

intenso e gera sensações como confusão mental, pensamentos catastróficos e de 

enlouquecimento. O fluxo de energia para a parte inferior do corpo fica prejudicada: o 

diafragma se contrai de modo tão intenso que reforça as reações do sistema nervoso simpático 

e dificulta a circulação dos membros inferiores, levando a sensações de insegurança e falta de 

firmeza nas pernas (MONTANHER, 2010; NAVARRO, 1996).  

 

O massoterapeuta, a partir dos movimentos da massagem Yoga Thay, consegue liberar 

a estagnação da energia no corpo, fazendo-a circular e promovendo harmonia das funções 
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psicossomáticas (COIMBRA, 2009). A massagem Yoga Thay utiliza pressões, alongamentos e 

balanços para estimular a circulação energética. Seus princípios técnicos são: a respiração 

consciente, atitude mental meditativa, toque consciente, postura adequada, pressão e rítmo. A 

sequência de manobras utilizada nesse estudo considerou os fundamentos da etiologia da 

ansiedade patológica, centrando sua atenção em na integração corporal e alongamentos das 

regiões bloqueadas (TORRES e RICARDO, 2012; COIMBRA, 2009; MERCATI, 2004; GOLD, 

2000).   O controle da respiração promovido pela Yoga Thay estimula o paciente a aprender 

uma forma adequada de respirar, para que em uma situação de tensão possa oxigenar seu 

organismo adequadamente. Além disso, os alongamentos sustentados que caracterizam essa 

prática de massagem esticam os músculos e o cérebro recebe a informação de que estes 

músculos estão relaxados, havendo uma equilíbrio do funcionamento do sistema nervoso 

autônomo e diminuição das reações fisiológicas de ansiedade (MERCATI, 2004; TORRES e 

RICARDO, 2012). Além disso, as manobras promovem uma mobilização e afrouxamento das 

couraças nos segmentos diafragmático, peitoral e visual e isto promove uma melhor fluidez 

energética corporal (VOLPI, 2014; NASCIMENTO, 2012; MONTANHER, 2010; NAVARRO, 

1996). 

A contração muscular, como vimos, é uma forma de vivenciar emoções não expressas. 

O toque terapêutico da massagem também proporciona conforto enquanto vivência afetiva, que 

remete possibilidade de construir relacionamentos seguros fortalecendo a confiança em si e 

nos outros.  Há através do toque o registro de uma nova forma de perceber o estímulos, 

modificando a memória corporal e dando ao sujeito uma nova oportunidade de experimentar o 

mundo (SEVERIANO e SANTOS, 2011; VERONESE, 2010). 

Sentia-me uma flor murcha. E ao mesmo tempo uma bomba que vai explodir, 

sabe? Igual ligar o pulsar do liquidificador. O médico neurologista estranhou a 

mudança no meu comportamento, todo mundo percebeu. Voltei a fazer as 

coisas que fazia bem antes, foi uma mudança drástica. (P2)  

 

O bloqueio do segmento diafragmático adiciona aos traços de ansiedade um 

componente de autodepreciação e lamentação; em conjunto com bloqueio de peito - que 

ocorre pelo mesmo processo do bloqueio diafragmático, com a revisitação do medo primário de 

conservação, gerando uma impossibilidade de abandonar-se - há a insatisfação consigo e os 

sintomas depressivos (VERONESE, 2010; VOLPI, 2014, NAVARRO, 1996). Reforçado pelo 
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contexto aversivo da condição patológica da ansiedade, esse traço se intensifica em 

depressão.  

Em relação à gravidade dos sintomas depressivos, avaliado em Entrevista e através do 

Inventário de Depressão de Beck, os pacientes também apresentaram evolução positiva 

significativa, conforme gráfico abaixo.  

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DOS ESCORES NO INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

O paciente P1 apresentou melhora de 12 escores; o paciente P2 apresentou melhora de 

26 escores; o paciente P3 melhorou 7 escores; e o paciente P4 melhorou 6 escores. Com 

exceção do paciente P3, os demais variaram de categorização estabelecida pelo instrumento, 

indicando uma amenização dos sintomas depressivos.  

A partir dos resultados encontrados, é possível supor que a massagem Yoga Thai 

contribuiu para a diminuição dos sintomas de ansiedade da seguinte maneira: 1) o estímulo 

constante a uma atitude respiratória total e os exercícios de dissociação da cintura escapular e 

pélvica podem ter atuado sobre o bloqueio do segmento diafragmático, o abrandando; 2) o 

bloqueio do segmento peitoral pode ter sido mobilizado pelos exercícios de expansão torácica, 

e alongamentos nas musculaturas peitorais e dorsais; 3) o segmento ocular pode ter se 

tornado menos rígido através da tração cervical e de esternocleidomastóideo; fricção em 

têmporas, couro cabeludo e músculos faciais; assim como da pressão sobre a pele do 

paciente; 4) o registro de cuidado que é impresso através do toque pela excitação da pele pode 

ter alterado a percepção dos estímulos externos como menos ansiógenos pelo sistema 

neurovegetativo dos pacientes; e 5) a mobilização e amassamento dos membros inferiores 

podem ter promovido uma maior percepção integração corporal a partir da mobilização de 

energia nesse local. Estas são hipóteses que merecem estudos mais aprofundados.  

A partir dos resultados percebe-se que, mesmo que o paciente não tenha consciência 
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de uma integração entre o psíquico, o emocional e o físico, a massagem contribui para uma 

melhora global. Isso porque, segundo Veronese (2009), a massagem favorece a descarga e a 

promoção do livre fluxo de energia do corpo e sua expressão emocional, modificando a 

memória corporal das respostas emocionais cronificadas. Atuando pela via não-verbal, o toque 

terapêutico pode mobilizar estes bloqueios energéticos lidos no corpo como tensão muscular e 

favorecer a superação de diversos sintomas, entre eles os de ansiedade (VERONESE, 2009; 

ROSSET, 2009; SEVERIANO e SANTOS, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho carregou a intenção de contribuir para alargar os conhecimentos da 

intervenção corporal sobre o adoecimento emocional. Os resultados obtidos indicam 

contribuições significativas da massagem Yoga Thay para a superação do quadro de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada em Comorbidade com Transtorno do Pânico.   

Há, contudo que se considerar as seguintes limitações deste trabalho para a 

generalização dos resultados: a pequena amostra; a impossibilidade de avaliação por 

profissional da psiquiatria por ausência no corpo da instituição; a impossibilidade de 

acompanhamento da manutenção dos resultados por uma limitação de tempo do trabalho.   

Ainda assim, essa iniciativa contribui para a possibilidade de um campo vasto para 

produção científica, que possa considerar a dimensão corporal como uma possibilidade de 

intervenção para o adoecimento emocional, cooperando com outras áreas do conhecimento da 

Saúde para o atendimento de indivíduos integrais. 
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