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Expressar�a�raiva�pode�reduzir�pela�
metade�o�risco�de�uma�doença�cardíaca,�
especialmente�em�quem�não�está�
acostumado�a�desabafar.�Mas�é�preciso�
investir�no�autoconhecimento�para�
não�magoar�pessoas�queridas

À
�be

ira�de�

um

  N
ervos de aço. É a defi-
nição eternizada pela 
antiga canção popular 
brasileira para as pesso-
as que têm a capacidade 

de se manterem calmas diante de 
situações de estresse. No contexto 
da música de Lupicínio Rodrigues, 
consumada a ofensa, a ausência de 
uma reação à altura seria típica de 
quem não tem sangue nas veias, 
nem coração. O que se espera, o que 
é humano, é a imediata expressão 
do sentimento de ódio ou rancor, 
também conhecida por raiva. 

Essa sensação desagradável causada 
pela ira decorre da frustração de algu-
ma expectativa, crença ou necessidade 
e opera em três fases distintas: pensar, 
sentir e agir. O pensar diz respeito às 
nossas impressões negativas sobre os 
outros, os julgamentos delas decorren-
tes e a convicção de que precisamos 
nos defender por causa da nossa pes-
soal interpretação dos fatos. O sentir 
se relaciona com os diferentes níveis 
de desapontamento, pesar ou ressen-
timento, e o agir representa o modo 
como exprimimos todas essas impres-
sões por meio de gestos e palavras.

Pavio curto
Embora a raiva seja uma reação 

natural do ser humano diante de algo 
que ele julga ser perigoso, existem 
pessoas mais propensas a manifestá-
la. Conhecidas como pavio curto, por 
terem um temperamento explosivo, 
geralmente reagem de forma hostil 
e arrogante, deixando transparecer 
o lado mais negativo de suas perso-
nalidades, pouco se importando com 
o que os outros ao seu redor estão 
sentindo. Quando esse comportamen-
to se repete ao longo do tempo e se 
apresenta de forma muito intensa, é 
possível que identifiquemos um dis-
túrbio psicológico, ainda em estudo 
no Brasil, mas já classificado nos EUA 
como Intermittent Explosive Disorder 
(Síndrome de Explosão Intermitente). 

Essa disfunção se caracteriza por 
reiterados episódios de raiva e vio-
lência, circunstâncias nas quais a pes-
soa reage de forma desproporcional, 
podendo ocorrer danos materiais ou 
físicos. São freqüentes, também, senti-
mentos de remorso, arrependimento e 
vergonha após cada crise. Não se sabe 
ainda o que causa esse mal, mas ele 
pode estar relacionado a um histórico 
genético ou à convivência em ambien-
tes violentos na infância. 

Outra possibilidade ainda em estu-
do é que exista um desequilíbrio de 
importantes funções cerebrais ligadas 
à capacidade de avaliação do conteú-
do emocional de cada acontecimento. 
Cientistas italianos estão observando 
se há alguma relação entre a ativida-

de do córtex pré-frontal e da amígdala 
(responsáveis pela ativação do sistema 
de alarme no momento do perigo), 
assim como de outras regiões límbicas 
e o desencadeamento de crises de ira.

expressar a raiva faz bem
Mas como todos nós temos sangues 

nas veias e também um coração e, 
portanto, não há como evitar alguns 
dias de fúria ao longo de nossas vidas, 
a boa notícia é que uma pesquisa rea-
lizada pela Harvard School of Public 
Health revelou que expressar a raiva 
pode fazer bem à saúde. Um grupo 
de 23 mil pessoas foi observado por 
dois anos consecutivos, e aquelas que 
expressaram sentimentos de raiva no 
período reduziram pela metade os 
riscos de um ataque cardíaco.  

Geraldo Possendoro, médico e pro-
fessor de Medicina Comportamental 
da Unifesp, há 20 anos atuando como 
psicoterapeuta, explica que, na hora 
da raiva, importa menos o que se 
fala, e mais como se fala. Por isso, é 
preciso investir no autoconhecimen-
to para desenvolver a capacidade de 
enfrentá-la com maturidade. Para o 
especialista, esse sentimento nunca 
está sozinho, porque sempre se faz 
acompanhar por algum grau de ansie-
dade e pode se relacionar com fatos 
do presente, passado e/ou futuro: se a 
raiva permanece, ela se torna crônica 
e, uma vez cristalizada, se transfor-
ma em mágoa. Possendoro concedeu 
entrevista exclusiva à vivasaúde, de 
seu consultório em São Paulo.

O�quE�intErEssa�na�raiva�nãO�é�O�quE�sE�

fala,�Mas�cOMO�sE�fala.�O�quE�a�caractEriza�

nãO�sãO�as�palavras,�Mas�O�tOM�dE�vOz,�as�

ExprEssõEs�faciais�E�gEstuais�cOM�as�quais�

ExpriMiMOs�EssE�sEntiMEntO

por cristina almeida



à beira de um ataque

Por que sentimos raiva?
gEraldO�pOssEndOrO: A raiva ou 
ira é um sentimento que surge quando 
regras coletivas ou pessoais são que-
bradas. Por exemplo, se uma pessoa 
está em uma fila do banco e alguém 
passa à sua frente, ela pode sentir rai-
va porque uma regra coletiva foi que-
brada. Por outro lado, se uma pessoa 
se empenhou no trabalho, esperando 
por um reconhecimento econômico 
que, por fim, não veio, poderá sentir 
raiva porque sua regra pessoal foi 
desconsiderada. Pouco importa, nes-
se caso, se a regra era justa ou não. 
O importante é que essas circunstân-
cias provocam uma reação que pode 
ser dissimulada ou expressa de forma 
agressiva (verbal ou física).

O que acontece 
no cérebro em 
momentos de ira? 

pOssEndOrO: Num ataque de raiva, 
é o sistema límbico que desencadeia 
a explosão emocional, suplantando 
nossa parte racional. Há um subs-
tancial aumento dos batimentos car-
díacos e da adrenalina: o corpo fica 
pronto para atacar. O que controla 
uma explosão de raiva é a região pré-
frontal (dorso lateral órbito-frontal), 
cuja função é coordenar sentimen-
tos e pensamentos, ponderando a 
necessidade ou não de expressá-los. 

A amígdala, região temporal, é que é 
ativada na hora da raiva, do medo e da 
ansiedade. O que a inibe é a atividade 
pré-frontal, controlando e permitindo 
a reflexão (veja quadro sobre o Caso 
Gage, um clássico da Neurociência re-
lacionado à parte frontal do cérebro e 
o comportamento humano).

Como funciona  
o mecanismo  
psicológico da raiva?  
pOssEndOrO:�O mecanismo varia 
de acordo com cada pessoa e sua 
personalidade, o fato ofensivo e a 
cultura em que se insere. Atualmen-
te há uma tendência generalizada de 
ser politicamente correto, e, assim, 
há uma propensão a refrear emo-
ções. O que interessa na raiva não 
é o que se fala, mas como se fala. O 
que a caracteriza não são as pala-
vras, mas o tom de voz, as expres-
sões faciais e gestuais com as quais 
exprimimos esse sentimento. Em ge-
ral, todo e qualquer sentimento ne-
gativo está vinculado à ansiedade, 
que, por sua vez, sofre gradações. 
A ansiedade nada mais é do que o 
medo de que algo de bom que se de-
seja que aconteça não se realize, ou 
o receio de que algo ruim aconteça. 
Não é a raiva que causa a ansiedade, 
mas ela está sempre presente diante 
de uma situação que possa colocar 
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em risco o sentido de sobrevivência 
e equilíbrio de cada um.

Quais são os fatores  
de risco para quem se 
irrita com facilidade?
pOssEndOrO: A ansiedade leva o 
organismo a ter o que chamamos de 
hiperatividade simpática: aumento do 
batimento cardíaco, respiração curta 
e mais rápida, sudorese. Há um sensí-
vel aumento de liberação de cortisol e 
conseqüente elevação da glicemia. Se 
uma pessoa possui uma raiva crônica 
e não desabafa, ela obriga o corpo a 
responder constantemente ao estres-
se (hiperatividade simpática). Isso leva 
à diminuição do sistema imunológico, 
podendo aumentar o colesterol (nos 
casos em que haja predisposição ge-
nética), além de obstruir artérias, com 
possibilidade de um acidente vascular 
cerebral (AVC), sem falar em outras do-
enças como o câncer.

Então, controlar a 
raiva é uma decisão 
inteligente  
e necessária?�
pOssEndOrO: Quem sente raiva 
sempre pode dissimulá-la. Aliás, o 
ser humano é o único animal que tem 
como característica a capacidade 
de disfarçar as emoções, refreando 
a agressividade nos momentos em 
que vivencia situações negativas. 
Tudo depende do fato que gera ou 
gerou a ofensa e de como a pessoa 
funciona psicologicamente. Minha 
sugestão é não generalizar e sair 
por aí brigando com todo mundo. 
Devemos procurar o equilíbrio. A pes-
soa pode e deve manifestar sua raiva, 
mas precisa aprender a se controlar, 
levando em consideração que poderá 
estar colocando em jogo outras coisas 
importantes. E isso somente é possível 
com um bom investimento no auto-
conhecimento e, conseqüentemente, 
no cultivo da maturidade. As pessoas 
devem se lembrar de que a expressão 
da raiva sem limites muitas vezes pode 

custar o emprego, uma vida, além de 
magoar pessoas por um longo e inde-
terminado período de tempo.

Quando sabemos que 
é chegada a hora de 
procurar ajuda? 
pOssEndOrO: As manifestações de 
raiva, em geral, não são tratadas, por 
serem consideradas sentimentos nor-
mais. Na hipótese em que se identifi-
ca a presença de uma raiva crônica, 
acompanhada de ansiedade, aí, sim, 
é indicada uma psicoterapia. Como 
a raiva pode se relacionar a fatos do 
presente, passado e/ou futuro, se ela 
permanece no tempo, pode vir a ser 
crônica e, uma vez cristalizada, se 
transforma em mágoa.  A psicotera-
pia ajuda a avaliar se esses sentimen-
tos são funcionais (diante de deter-
minado fato, a maioria das pessoas 
teria tido a mesma reação) ou disfun-
cionais (a interpretação da pessoa é 
única e diferente da maioria, mas ela 
não consegue enxergar isso). 

Como é a psicoterapia 
nesses casos? 
pOssEndOrO:�A psicoterapia cog-
nitivo-comportamental trabalha 
com a capacidade de o paciente 
ver como os problemas interferem 
na sua vida diária, motivando-o a 
desenvolver novas formas de lidar 
com eles. Uma das possibilidades é 
habilitar o paciente a reverter a res-
posta física ao estresse, por exem-
plo, ajudando-o a usar técnicas de 
respiração e meditação. Em alguns 

casos, em cinco ou seis sessões, o 
paciente será capaz de experimen-
tar uma melhora substancial.

Quem é mais 
suscetível aos acessos 
de raiva, os homens 
ou as mulheres?
pOssEndOrO:� As mulheres lidam 
melhor com as emoções e, por isso, 
levam vantagem quando precisam 
procurar ajuda. Elas não pensam duas 
vezes antes de buscar a psicoterapia, 
inclusive no âmbito psiquiátrico.

Qual conselho você 
daria para quem 
convive com pessoas 
que têm pavio curto? 
pOssEndOrO:�Minha sugestão serve 
para todos os tipos de relacionamento 
e se baseia na melhora da capacidade 
de comunicação. Em primeiro lugar, 
é preciso falar com a pessoa, sem ro-
tulá-la. Nada de dizer que a pessoa é 
louca, desequilibrada. É preciso con-
versar sobre os fatos sem julgar. O 
segundo passo é escolher hora e local 
certos para falar. O terceiro ponto é 
tentar ser amigável e educado, quase 
formal. A quarta e última sugestão é 
que a pessoa fale de seus sentimen-
tos em relação às explosões de raiva, 
explicando claramente que não tem 
se sentido bem diante da situação, e 
sobre como o fato a magoa. No final, 
pode ser cogitado a possibilidade de 
ajuda profissional.

phineas�gage�trabalhava�com�explosivos.�sofreu�um�acidente�em�que�uma�
barra�de�ferro�perfurou�a�parte�frontal�de�seu�cérebro,�saindo�pelo�topo�do�
crânio.�apesar�da�gravidade�do�ocorrido,�gage�sobreviveu.�Essa�lesão�fez�com�
que�ele�mudasse�completamente.�O�operário,�que�era�gentil�e�eficiente,�tornou-
se�grosseiro�e�desrespeitoso.�seu�comportamento�passou�a�ser�inconseqüente�
e�pouco�a�pouco�deixou�de�conviver�com�os�amigos.�a�importância�desse�caso�
clínico�é�que�ele�forneceu�as�primeiras�evidências�de�que�lesões�nos�lóbulos�
frontais�podem�alterar�a�personalidade,�emoções�e�a�interação�social.�

caso�gage,�um�clássico�da�neurociência
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parE.�fique�atento�aos�sinais�de�
seu�corpo�—�timbre�de�voz,�
tensão�do�pescoço,�aquecimento�
do�rosto,�respiração�difícil.�
você�quer�continuar?
pEnsE.�visualize�o�que�pode�
acontecer�na�perda�do�controle.�
pErguntE.�pergunte�a�si�
mesmo�se�o�fato�atual�é�que�
está�causando�raiva.�Às�vezes,�
a�raiva�não�tem�nada�a�ver�com�
seu�interlocutor.�O�que�você�deve�
ter�em�mente�é�a�seguinte�frase�
que�deve�ser�dita�para�a�pessoa�
certa:�“quando�você�faz/fez�tal�
coisa,�eu�fico/fiquei�com�raiva.�
O�que�quero�que�faça�é�...�(e�
completar�a�oração)”.
rEduza�O�iMpactO.�controle-
se�e�pergunte�a�si�mesmo�o�que�
pode�ser�feito�para�diminuir�a�
raiva�naquele�momento.�procure�
adiar�a�resolução�ou�o�confronto�
para�depois�de�uma�caminhada,�
um�banho�quente,�alguns�
minutos�de�alongamento,�um�
telefonema�para�um�amigo.�
rEcOMpEnsE�a�si�MEsMO.�
reconheça�que�você�fez�um�
bom�trabalho�controlando�seus�
impulsos�e�que�merece�algo�
que�lhe�dê�prazer:�um�bom�
restaurante,�um�encontro�
com�os�amigos,�por�exemplo.�

aprEnda�a�lidar�
cOM�a�raiva

Quem se irrita com facilidade pode ter...
...aumento dos batimentos cardíacos.

...aumento da pressão arterial (conseqüente à vasoconstrição) — 
com o passar do tempo, as veias mais finas podem 
se romper, causando graves danos cerebrais.

...diminuição do desempenho sexual — a ira constante interfere 
negativamente com a secreção de hormônios produzidos pela hipófise 
e pelo hipotálamo, ambos envolvidos com a libido.

... problemas cardiovasculares.

...aumento do consumo de fumo e álcool.

...aumento do Índice de massa Corpórea.

...aumento do colesterol.


