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Ansiedade e Insônia

Tratamento com Fitoterapia
Dra Glaucia de Azevedo Saad
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“Note-se e medite-se. Para mim mesmo, sou anônimo. o
mais fundo de meus pensamentos não entende minhas
palavras; só sabemos de nós mesmos com muita confusão.”
João Guimarães Rosa, no livro Tutaméia; terceiras histórias

“o desencadeamento de respostas emotivas
ocorre de modo automático e não
consciente, sem a intervenção da nossa
vontade.
Antônio Damásio, em: as bases biológicas dos sentimentos e da
cultura

Ansiedade: mal estar físico e psíquico ante a perigo real ou imaginário
: antecipação de ameaça futura
: sentimento vago e desagradável
: medo, apreensão, mau pressentimento
Palpitações
sudorese
tremor
opressão toráxica
secura na boca
arrepios
vômitos
dores abdominais
insônia
sensação de morte iminente
tensão muscular

frente ao Perigo:
Fight ou flight - luta ou fuga
ou

tend and befriend - busca de apoio

2

17/08/2018

Sono : um estado ordinário de consciência complementar ao da vigília em que
há repouso normal e periódico, caracterizado, tanto no ser humano como nos
outros vertebrados, pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial
e motora voluntária.
Insônia: dificuldade para adormecer
Despertar precoce
Sono Interrompido

Altamente Prevalente: de 10% a 25%
da população mundial

A qualidade do despertar e a disposição ao longo do dia são
indicadores de sono reparador ou não.

fatores biológicos, sociais e psicológicos
● dores físicas, envelhecimento
● desemprego, violência, trânsito
● Excesso de estímulos: Luzes, barulhos, hiperconectividade na vida
profissional e social, ondas eletromagnéticas
● traumas, perdas, lutos
Segundo a OMS: número de casos crescente no mundo e no Brasil

Dados de fevereiro de 2017 mostram o Brasil como o país com a maior taxa de pessoas com transtornos
de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo esse levantamento, 9,3% dos
brasileiros têm algum transtorno de ansiedade enquanto na população mundial esse número é de
aproximadamente 4,4%.
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SEmpre estar atento à:
●
●
●
●

Hipertireoidismo, hipotireoidismo, feocromocitoma, anemia
Uso de descongestionantes, antialérgicos, suplementos
uso de café, mate, chás preto e verde, refrigerantes
uso de cocaína, maconha, álcool, drogas sintéticas

Tolerância
Dependência
Abuso

Uso de
benzodiazepínicos

Efeitos colaterais: fraqueza, diarréia, dores articulares, incontinência urinária

Efeitos paradoxais: ansiedade, pesadelos, taquicardia, alterações
comportamentais, hostilidade
Uso a longo prazo: Alterações cognitivas e de memória, aumento do risco de quedas
e suas consequências (como fraturas), aumento da probabilidade de acidentes de
trânsito.
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estratégias para lidar com os desafios!

Alimentação
Respiração
Exercícios físicos - dança, yoga, natação
Meditação leiga ou religiosa
Psicoterapia
Acupuntura
música, jardinagem, cerâmica….
Ciclos: corpo, mente, emoção

Plantas usadas para o tratamento da ansiedade e insônia
Passiflora, Melissa, Matricaria, Valeriana, Erythrina mulungu, humulus Lupulo,
hypericum perfuratum
Withania somnifera, Angelica sinensis, Rhodiola rosea, Panax ginseng, Pffáfia
paniculata
Crataegus oxyacanta, Salvia officinalis, Curcuma longa
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Fórmulas consagradas
Valeriana officinalis (raiz) ………… extrato seco ………. 200 mg
Passiflora incarnata(folhas) ……….. extrato seco ………. 100 mg
Erythrina mulungu (casca) ……….... extrato seco …….... 100 mg
por cápsula

Passiflora incarnata (folhas). ...............extrato seco..............100 mg
Crataegus oxyacantha (flores).............extrato seco................30 mg
Salix alba (casca) ................................extrato seco..............100 mg
por dose
Erythrina mulungu
Matricaria chamomilla
Humulus lupulus

ãã

60ml de tintura à 20%

Valeriana officinalis ……….. extrato seco ………. 215 mg

situações específicas

acompanhado de depressão:
Hypericum perfuratum
Valeriana officinalis
crocus sativus
Com astenia:
Withania somnifera
Rhodiola rosea
panax Ginseng
Pffafia sp.

no climatério e menopausa:
Valeriana
Erytrina mulungu
Angelica sinensis
Salvia officinalis
com disturbios digestivos prevalentes:
Melissa
Matricaria
Zingiber
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Hypericum perfuratum

extrato seco

Valeriana officinalis

extrato seco

Withania somnifera

extrato seco

300mg
40 mg
100 mg
90 doses em cápsulas

Tomar uma dose 3 vezes ao dia.
Tintura de Erytrina mulungu ................... 60 ml
Tomar 40 gotas diluídas em água antes de dormir.

infusões
Sleepytime
Camomila
Hortelã
Capim limão
Folha de amora
Flor de laranjeira
Crataegus
Rosas

Erva Cidreira Lippia alba
Capim limão Cymbopogom citratus
lavanda lavandula officinalis
Macela achyrocline satureoides
Melissa melissa officinalis
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Tintura
• Lippia alba – Erva cidreira
• Passiflora alata – Maracujá
• Matricaria recutita - Camomila

ãã

60 ml

Tomar 30 gotas diluídas em água, 3 vezes ao dia.
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