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RESUMO 

Objetivo: Definir o papel do profissional de enfermagem no tratamento de 

pacientes com Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG). Método: 

Revisão bibliográfica realizada nas bases de dados SCIELO, LILACS e 

BDENF. Resultados: A compreensão dos Transtornos de Ansiedade e suas 

ramificações, especialmente o TAG; e o esclarecimento sobre a atuação da 

equipe de enfermagem no contexto do TAG. Conclusão: Compreendeu-se a 

importância do profissional de enfermagem no tratamento do TAG. 

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade Generalizada, Enfermagem, 

Atuação profissional.  

 

ABSTRACT 

Objective: To define the role of the nursing professional in the treatment of 

patients with Generalized Anxiety Disorder (GAD). Method: Bibliographic 

review carried out in the databases SCIELO, LILACS and BDENF. Results: 

Understanding Anxiety Disorders and their ramifications, especially GAD; and 

the clarification on the nursing team's performance in the context of the GAT. 

Conclusion: It was understood the importance of the nursing professional in 

the treatment of GAD. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas 

tiveram uma mente tão agitada e estressada. Paciência e tolerância a 

contrariedades estão se tornando artigos de luxo” (CURY, 2014, p.13). Com 

uma sociedade cada vez mais propensa a desenvolver o transtorno de 

ansiedade generalizada, precisamos tornar o assunto de conhecimento geral, 

dando amplo espaço de discussão, para facilitar o tratamento e incentivar o 



trabalho multidisciplinar; o enfermeiro precisa estar familiarizado para contribuir 

no tratamento. 

A ansiedade nem sempre é maléfica, pois é um estado de tensão que 

nos anima, impele, provoca reações, sem ela poderíamos ser vítimas do tédio 

e possuir uma mente engessada ou encarcerada pela mesmice.  Mas quando a 

ansiedade assume sintomas psíquicos negativos contínuos e intensos, como a 

irritabilidade, humor depressivo, angustia, baixo liminar para frustações, fobias, 

preocupações crônicas, apreensão contínua, obsessão, velocidade exacerbada 

dos pensamentos, torna-se doença (CURY, 2016).  

“A ansiedade é reconhecida como patologia quando se torna 

desproporcional ao estímulo em que o sujeito é submetido.” A TAG é um tipo 

de ansiedade, mas se difere por sua intensidade e prejuízo social, ficando 

longe de um simples sintoma de ansiedade (CAVALER; GOBBI, 2013).  

As manifestações de ansiedade, no TAG oscilam, mas não ocorrem na 

forma de ataques e não são vinculados a determinadas situações. A melhora 

do paciente começa a ocorrer quando este passa a enfrentar situações que 

evitava. O uso de medicamentos em médio ou longo prazo e a psicoterapia 

cognitiva comportamental são os componentes principais do tratamento. O 

enfermeiro, nesse processo, deve incentivar e apoiar o paciente a enfrentar 

seus medos, contribuindo para que o mesmo não desista do tratamento, porém 

sem ultrapassar as orientações médicas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSIQUIATRIA, 2008). 

Conforme previsto no artigo 2º, § único, I, da Lei 10.216/2001, é direito 

do portador de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema 

de saúde, consentâneo às suas necessidades (BRASIL, 2001).  

A cartilha Direito a Saúde Mental define que “As pessoas com 

transtornos mentais devem ser tratadas de modo que se percebam acolhidas e 

valorizadas no seu modo de ser, ouvidas e reconhecidas em suas 

necessidades e vontades – inclusive em seu próprio projeto de tratamento – de 

modo a permitir e promover melhorias em sua vida” (BRASIL, 2012).  

 

OBJETIVO 

  



Analisar o papel do enfermeiro no tratamento do Transtorno de 

Ansiedade Generalizado.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de estudo a revisão bibliográfica ou de literatura, que 

caracteriza-se como uma pesquisa de natureza quantitativa, e que servirá 

como base ou fundamentação para um estudo maior de uma determinada área 

de conhecimento, proporcionando aos leitores o conhecimento dos estudos 

antecedentes já realizados pelo tema, o que facilitará compreensão, 

esclarecerá a importância para um novo estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004).  

Realizamos a escolha do estudo sobre o tema nos periódicos brasileiros 

de enfermagem no período de 2012 à 2016, selecionamos publicações fazendo 

uso da Rede de Computadores como ferramenta a de acesso e busca nas 

bases de dados da SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS 

(Literatura Latino –Americana e do Caribe em Ciências de Saúde) e BDENF 

(Banco de Dados em Enfermagem), a partir da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS).  

 

RESULTADOS 

 

Até o presente momento, temos resultados parciais do trabalho, sendo 

estes, a compreensão dos transtornos de ansiedade e suas ramificações, 

especialmente o transtorno de ansiedade generalizada (TAG); e o 

esclarecimento sobre a atuação da equipe de enfermagem no ambiente em 

que o paciente se encontra.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A ansiedade pode ser considerada normal, diante de determinadas 

situações, como uma entrevista de emprego, o nascimento de um filho, entre 

outros. Ela pode ser encarada como um sinal que prepara o indivíduo para 

enfrentar seus desafios ou para que ele se adapte a uma nova situação. 



Porém, quando a ansiedade deixa de ser um sentimento esporádico e se 

torna frequente na vida da pessoa, tendo como característica a preocupação 

excessiva, de difícil controle, em um período de tempo maior de seis meses, e 

traz sintomas como inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de 

concentração, tensão muscular, entre outros, estamos presenciando o 

diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada (TAG). 

O trabalho do enfermeiro em saúde mental e psiquiátrica envolve 

parceria com o paciente e a família. É necessário que o enfermeiro tenha 

compromisso com o trabalho interdisciplinar e tenha conhecimento suficiente 

para atuar nos diferentes serviços de saúde mental, de acordo com cada 

situação e condições do paciente, deve-se respeitar e considerar a história de 

vida de cada paciente, mantendo contato terapêutico, mais direto com o 

paciente e seus familiares. 

Os enfermeiros envolvidos com o cuidado e atendimento de pacientes, 

podem não perceber as necessidades do indivíduo além daquelas fisicamente 

demonstradas. É preciso atenção aos sintomas apresentados, pois, muitas 

vezes o TAG é facilmente camuflado. É fundamental que a equipe de saúde 

esteja preparada para estabelecer um relacionamento de empatia e confiança 

com o paciente, para assim facilitar o atendimento e uma recuperação 

satisfatória. 
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