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Na pesquisa diferimos ansiedade do transtorno. O

transtorno de ansiedade é ligado a preocupações

excessivas, onde frisamos a importância do diagnóstico de

pessoas especializadas para que o tratamento seja eficaz.
E Ansiedade é uma ação natural do corpo.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE
1 Ano E do integral

Orientadores: Murillo e Laelson

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade
de analisar as variáveis do transtorno de ansiedade, como
finalidade traçar um “padrão” que possa ser trabalhado como
exemplo e aplicado junto aos objetivos. Para isso, a pesquisa
será baseada em estudo de autores.
O estudo terá caráter essencialmente quali-quantativo, com
ênfase na observação e análise do questionário aplicado, ao
mesmo tempo que será necessário o cruzamento das análises
com toda a pesquisa bibliográfica.

Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que
compartilham características de medo e de ansiedade
excessivos e perturbações comportamentais relacionados aos
mesmos. E com isso os alunos do 1º ano E se reuniram,
realizaram pesquisas com o objetivo de analisar o que é
transtorno de ansiedade e como este vem atuando, e
apresentará ao público na Feira de Ciências.

O objetivo é alertar e informar a população de Amargosa sobre
este transtorno através do diálogo de uma maneira mais
agradável para todos cidadãos que estiverem presente, e
também incentivar a ida das pessoas que suspeitam ter
sintomas deste transtorno, ao psiquiatra para ter um
diagnóstico, e partindo desta consulta, comece uma
psicoterapia, caso seja necessário.

A partir de uma análise realizada pelo Primeiro Ano E do
Colégio Estadual Pedro Calmon, foi criado um questionário, ao
qual aproximadamente 80 pessoas responderam. 71,3% dos
voluntários se diagnosticaram como pessoas ansiosas.
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