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RESUMO

A ansiedade é um fator conhecido e questionado na atualidade em diferentes âmbitos sociais. Ela é essencial para a manutenção da vida e está presente em toda a história dos

seres vivos. Porém, a ansiedade em níveis elevados pode causar prejuízos à saúde física, psíquica e social. No caso das crianças, o conflito consiste em lutar contra o medo do

ataque agressivo do mundo ameaçador.  Este estudo tem como objetivo apresentar as síndromes ansiosas mais relatadas e seus devidos tratamentos em relação à abordagem

cognitivo-comportamental e os conhecimentos farmacológicos na área. É exposta uma síntese sobre a doença e o possível tratamento psicoterápico e farmacológico a ser

realizado em crianças. A metodologia utilizada foi a pesquisa sistemática realizada em 3 (três) bases de dados, 3 (três) revistas e 11 (onze) livros especializados. Diante das

fontes pesquisadas, mostrou-se que a abordagem terapêutica cognitivo-comportamental tem sido utilizada com maior frequência para tratar tais transtornos e conquistado maior

êxito nos tratamentos. Os transtornos mais ocorridos em crianças, segundo as pesquisas, são: transtorno de ansiedade de separação; transtorno de ansiedade generalizada;

fobias específicas (e seus desdobramentos); fobia social e transtorno de estresse pós-traumático.  Constatou-se que a abordagem terapêutica é eficiente, mas os medicamentos

utilizados são os mesmos destinados aos adultos com alteração na dosagem prescrita. Assim, faz-se necessário maior aplicação de recursos em estudos na área farmacológica

abordada neste artigo. Conclui-se também que, além da psicoterapia e a medicação, a família desempenha papel fundamental no tratamento dos transtornos ansiosos em

crianças, desde a observação dos primeiros sintomas e procura de um profissional à cura propriamente dita. 
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