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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal relacionar a ansiedade com a dislexia, as 

formas de tratamento e suas implicações nas dificuldades de aprendizagem. Para tanto será 

realizada uma revisão bibliográfica nos conceitos e características de ansiedade e da dislexia. 

A compreensão contextualizada e o reconhecimento destes transtornos, sustentado em 

critérios diagnósticos em constante revisão por uma equipe multidisciplinar, aponta para a 

possibilidade de amenizar a sintomatologia ansiosa do disléxico, diminuindo as dificuldades 

de aprendizagem. Tendo em vista que o reconhecimento correto e o adequado cuidado na 

atenção e na intervenção são, atualmente, direções fundamentais para os profissionais das 

áreas de saúde e educação. A dislexia é um problema neurológico relacionado a linguagem e à 

leitura; as habilidades de escrita de palavras e de textos, de audição, de fala e de memória 

também podem sofrer impactos. Ansiedade é um estado de expectativa consciente de um 

perigo, embora este não seja conhecido, é uma espécie de preparação mental para esse perigo, 

existindo alguns elementos que o tornam uma possibilidade. É um processo físico que nos 

mantém em alerta, criando no nosso corpo um estado de vigília onde através da liberação da 

adrenalina todo o nosso corpo fica preparado para reagir a agressões exteriores, é onde o 

nosso cérebro fica com maior agilidade de raciocínio numa tentativa de perante o medo 

conseguir encontrar uma solução.  
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