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Da frustração à 
compulsão…

Aprenda a sair deste ciclo
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Ao longo da nossa vida é frequente 
experienciarmos frustrações, que nos 

deixam com elevada ansiedade e angústia. 
Vivemos frustrações nos relacionamentos, 
no trabalho, em sociedade, os obstáculos e 
as contrariedades rodeiam-nos, como parte 
integrante da vida. Mas, e quando estas se 
tornam demasiado intensas, frequentes e 
contínuas? E quando chegam ao ponto de 

serem insuportáveis?

N ormalmente, as frustra-
ções sentem-se quando as 
expetativas não são cor-
respondidas e não se po-

dem satisfazer determinados desejos ou 
necessidades. Podemos sentir irritação, 
tristeza, desilusão ou mesmo um vazio 
profundo… Perante isto, ocorre muitas 
vezes a busca de alguma forma de prazer 
ou satisfação como tentativa de substituir 
as sensações decorrentes da frustração.

Quando o vazio é insustentável e os 
afetos quase nulos, a busca de preen-
chimento pode materializar-se em com-
portamentos compulsivos, criando-se 
uma tentativa de controlo intenso da 
expressão destes impulsos e uma tentativa 
de alívio da tensão com a satisfação da 
necessidade imediata.
Por vezes, por detrás da compulsão existe 
um parente muito próximo: a obsessão, 
que são os pensamentos/ideias que se 

repetem persistentemente na mente e 
que levam ao ato da compulsão (e que 
provoca tanto ou mais sofrimento que a 
compulsão, mas que não será abordada 
no presente artigo).

A origem dos 
comportamentos 
compulsivos…
Surgem, assim, sensações químicas no 
nosso organismo que podem ser obtidas 



por ingestão de substâncias químicas como 
as drogas, álcool, cigarros, certos alimentos 
como o chocolate, ou pela produção de 
hormonas e neurotransmissores gerados 
por certas experiências como compras, 
festas, sexo, desportos radicais, etc. Estas 
sensações e experiências produzem pra-
zer e promovem o alívio da ansiedade, 
angústia ou frustração e têm um elevado 
potencial aditivo. Por exemplo: «Perdi o 
meu emprego, então, vou beber álcool» 
ou «Terminei o meu namoro, então, 
vou às compras para 
me sentir melhor», 
ou «Vou comer uma 
caixa inteira de gela-
do…».
Quando as frustra-
ções são temporá-
rias e as pessoas 
conseguem satis-
fazer as suas ne-
cessidades de uma 
forma regulada; não 
há compulsão. Mas, 
quando a frustração 
se prolonga no tempo 
e os comportamen-
tos compensatórios 
se tornam frequentes, 
então aparece a compulsão, pois faça o 
que se fizer as sensações de ansiedade, 
tensão ou tristeza não diminuem com o 
passar do tempo.

A origem dos comportamentos compul-
sivos ainda não está totalmente escla-
recida. Mas, os estudos apontam para 
a combinação de vários fatores, entre 
eles, alterações nos níveis da serotonina 
(neurotransmissor ligado à sensação de 
bem-estar e satisfação), dificuldades de 
lidar com a frustração e de se proporcionar 
prazer, de se auto-regular e reconfortar.
A família também é um fator decisivo no 
desenvolvimento de compulsões, seja pela 
influência hereditária, no caso da compul-

são por álcool e algu-
mas drogas, por exem-
plo, seja em função 
da educação, clima 
emocional e qualidade 
dos relacionamentos, 
que podem favorecer 
o surgimento de com-
pulsões relacionadas 
a comportamentos, 
como sexo, compras, 
trabalho, jogo, entre 
outros.
É, portanto, na família 
e nas relações preco-
ces com cuidadores 
de referência que se 
estabelecem os pri-

meiros modelos de relação e expressão 
emocional, que se assimilam os afetos 
e o valor próprio. Neste sentido, talvez 
este seja um dos fatores primordiais na 
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regulação das emoções que estão na base 
das compulsões (e obsessões). Quando 
nos sentimos amados incondicionalmente, 
reconfortados, com valor e aprendemos 
desde cedo formas de auto-compaixão 
e regulação emocional, mais capacidade 
teremos para lidar com a ansiedade, dor, 
raiva ou angústia e menos probabilidade 
teremos de incorrer em compulsões.

… e suas consequências
As consequências dos comportamentos 
compulsivos podem ser devastadoras, 
criando um círculo vicioso que atrapa o 
indivíduo nas suas teias, impedindo-o 
de viver livre. Este círculo vicioso de 
ansiedade-obtenção de prazer-ansiedade 
pode tornar-se tão intenso ao ponto de 
controlar por completo a vida de uma 
pessoa. Se inicialmente este ciclo se inicia 
como forma de controlo da frustração, 
é a própria compulsão que passa as-
sim a controlar a vida, podendo levar a 
um desgaste extremo, tanto físico como 
psicológico. Este desgaste alarga-se à 
família, ao trabalho e a todos os sistemas 
envolventes, podendo tornar-se num 
bloqueador perpétuo.

Os primeiros passos para ajudá-lo a 
sair deste ciclo são:
1. Reconheça o problema e que por mais 
que tente controlar, já é a compulsão que 
controla a sua vida. 
2. Desenvolva novos hábitos e atitudes 
(como a prática de exercício físico e uma 
alimentação saudável).
3. Viva um dia de cada vez, no momento 
presente.
4. Rodeie-se de pessoas que gostem de si 
e com quem se sinta bem, pois os afetos 
e as relações são dos elementos mais 
reparadores e terapêuticos.
5. Procure ajuda psicoterapêutica especia-
lizada, pois existem intervenções específicas 
e eficazes que o poderão ajudar! Z
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Quando a frustração 
se prolonga no tempo 
e os comportamentos 

compensatórios se tor-
nam frequentes, então 
aparece a compulsão, 
SRLV�IDoD�R�TXH�VH�¿]HU�
as sensações de ansie-
dade, tensão ou triste-
]D�QmR�GLPLQXHP�FRP�

o passar do tempo
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