psicologia

O medo do contacto com o mundo

Fobia social
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A fobia social é também designada por ansiedade social e é
uma das perturbações psicológicas com alguma prevalência
em Portugal (3,1% segundo o 1º Relatório do Estudo
Epidemiológico Nacional de Saúde Mental). Traduz-se por
uma intensa e frequente ansiedade em situações sociais e/ou de
desempenho, que leva a perda de oportunidades pessoais
e profissionais muito relevantes.

E

stas pessoas evitam mostrar
essa mesma ansiedade ou
agir de modo a que ela se
torne evidente, com receio
de humilhação e embaraço perante
o mundo que as rodeia. São também
evitadas quaisquer situações onde estas
emoções possam aparecer, promovendo
o isolamento social durante meses e
evitando todo e qualquer contacto com
pessoas. A ansiedade sentida é tão
intensa que pode, inclusive, originar
alguns ataques de pânico, traduzindose num sofrimento enorme para quem
se encontra nesta situação.
Muitas vezes, estas fobias sociais iniciamse com algum acontecimento negativo
em que as pessoas
são fortemente criticadas, gozadas ou
julgadas pelos outros, em qualquer
fase da vida. O que
inicialmente parece
apenas uma sensação
de embaraço pode
desenvolver-se para
algo mais problemático e limitador.
Em termos de consequências, toda a
vida destas pessoas
parece alterar-se, uma vez que a ansiedade social interfere com as rotinas
pessoais, sociais, familiares, profissionais e/ou académicas. Muitas vezes,
são relatadas dificuldades intensas em
tarefas como falar em público, interagir
com outras pessoas no dia a dia, andar de
transportes, ir a eventos sociais, reuniões
ou entrevistas de emprego.
Quem sofre de fobia social é muitas

,,

vezes hipersensível a críticas, que
acabam por confirmar uma visão negativa que estas pessoas já têm de si
próprias. É bastante comum que quem
tem esta condição comece a desenvolver
quadros depressivos em conjunto com
este quadro de ansiedade.

Estratégias que poderá
utilizar
Se sofre de fobia social ou conhece alguém
com este problema, deixo-lhe algumas
estratégias que poderá utilizar:

1

Em primeiro lugar, poderá ser útil
controlar parte desta ansiedade,
uma vez que a vida implica o contacto
com outras pessoas e ele é desejável
para a manutenção
do seu bem-estar.
Quando estamos a
experienciar muita
ansiedade, a nossa respiração está
bastante acelerada.
Isso significa que o
seu corpo não está a
equilibrar os níveis
de oxigénio e dióxido de carbono de
que necessita. Esta
respiração acelerada, a que chamamos
hiperventilação, vai fazer com que sinta
tonturas, o que causa ainda mais motivo
de preocupação e aumenta a ansiedade.
É então necessário que respire lenta e
profundamente, se possível com a barriga,
podendo contar 4 segundos na inspiração
e 6 segundos na expiração. Repita o processo durante 5 a 10 minutos e observe as
diferenças no seu nível de ansiedade.
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2

Observe a forma como os outros
interagem – Ao observar o comportamento dos outros, está a adquirir aprendizagens para si e para o seu repertório
de competências sociais. Sempre que
tiver de falar com alguém, respire fundo
algumas vezes (utilizando a estratégia
explicada em 1) e tente falar o mais
pausadamente que conseguir.

3

Observe os seus pensamentos –
O que pensa antes e durante uma
interação social? Muitas vezes, a sua
cabeça pode estar cheia de pensamentos
negativos em que pensa que as coisas não
vão correr bem, que vai ser gozado ou
que não lhe vão dar a devida atenção.
Muitos destes pensamentos acabam por
não ganhar vida, mas são indutores de
medo e ajudam a manter a ansiedade social
e o seu isolamento.

4

A realidade pode não ser assim
tão má – O medo de ser gozado ou
julgado pelos outros, muitas vezes, está
apenas no nosso pensamento. Quando as
pessoas fazem uma cara séria ou se riem
quando estão a falar connosco não significa
necessariamente que estejam a pensar mal
de nós. Observe os factos e utilize para si
experiências passadas de interação social
que correram bem.

5

Procure um profissional de saúde
mental – Se as estratégias anteriores não
funcionarem, pode precisar de ajuda de um
profissional. Os psicólogos estão dotados
de ferramentas que o ajudam a ultrapassar
estas dificuldades. Poderá ser necessário a
colaboração com a psiquiatria para controlar
os níveis de ansiedade, principalmente no
início do processo terapêutico. Acima de
Z
tudo, não desista de si.
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