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RESUMO

O eixo cérebro-intestino vem interessando a psicologia, psiquiatria, fisiologia, nutrição e a neurociência devido a troca bidirecional de 
informações entre aqueles órgãos, cuja comunicação ocorre principalmente através do nervo vago. Intestino e cérebro se comunicam através do 
nervo vago, via de mão dupla através da qual é possível a troca de mensagens entre esses dois órgãos, o que causa interferências mútuas entre 
cérebro e trato intestinal.  Situações de estresse, ansiedade e depressão podem influir no curso e na evolução de determinadas doenças, 
incluindo as inflamatórias do intestino. O presente artigo tem por objetivo investigar a relação entre a ansiedade e a Síndrome do Intestino 
Irritável – SII, a qual consiste em uma doença gastrointestinal funcional caracterizada por dor ou desconforto abdominal recorrente e com 
mudança na aparência e na frequência das defecções. A partir da pesquisa bibliográfica levantada, descreve-se a relação existente entre cérebro 
e intestino, analisa-se se a ansiedade pode deflagrar SII e são sugeridas atitudes que visem ao cuidado e à prevenção dessa síndrome. Pacientes 
com sintomas gastrointestinais apresentaram maior risco de desenvolver ansiedade, sendo os sintomas de constipação intestinal, intestino solto 
ou diarreia duas vezes mais associados com Transtornos de Ansiedade Generalizada – TAG, síndrome do pânico e ansiedade social. Considerando 
a significativa presença do fator ansiedade entre os indivíduos acometidos pela SII e do quão disfuncional o problema pode vir a se tornar, a 
intervenção psicológica é enfatizada como imprescindível no eficaz tratamento dessa síndrome, oportunizando campo para que a psicologia 
demarque seu espaço e valor, fortalecendo sua articulação com outras áreas do saber no estabelecimento de ação terapêutica conjunta e integral 
que englobe o indivíduo como um todo. Esta modesta contribuição intenta despertar o interesse para uma das diversas repercussões psicológicas 
decorrentes da interação entre intestino e cérebro, tema em voga e que vem conquistando cada vez mais relevância na comunidade científica 
nos últimos anos, face aos surpreendentes resultados encontrados recentemente.
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