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Psicopatologia

 Ciência que estuda os estados psíquicos anormais caracterizado por uma constelação de 

sintomas.

 Compreender

 Observar

 Conversar

 Questionar

 Empatia: capacidade do psicoterapeuta para se colocar no lugar do outro, tentando perceber 

qual  é  a  significação  que  a  pessoa  atribui  a  determinado  fenómeno.  O  psicoterapeuta  tem  de 

compreender que sentimentos ou emoções aquela pessoa desperta em si e qual é a lógica que está por  

detrás daquele pensamento. O interesse assenta na vivência de cada indivíduo perante determinada 

situação.

Para compreender é necessário co-experienciar, actualizar as vivências do outro dentro de nós. 

Para entender o doente não importa tanto a realidade objectiva, mas o modo como ele vive ou percebe, 

a sua vivência das coisas. Assim para o psicoterapeuta a vivência e o comportamento de um ser humano 

enquadra-se e só tem significado dentro do seu contexto social.

«… A experiência  subjectiva  da doença não é  delimitada pelos  corpos  ou consciências  dos 

doentes. Tem um carácter decididamente transpessoal, afectando o próprio e os que com ele convivem. 

Não se resume a uma essência de doença localizada no mundo das células e das moléculas. Habita  

também o contexto da vida social e pontua as trajectórias de vida»

O distúrbio psicopatológico é definido através de 4 condições:

1. Alteração  ou  quebra  de  funcionamento  cognitivo,  emocional  ou  comportamental  do 

indivíduo

- Em algumas situações a separação entre o funcionamento normal e a disfunção é menos clara e 

pode ser muito ténue (ansiedade/tristeza).

- A disfunção = fenómeno dimensional, mais do que um conceito ou uma categoria que está ausente 

ou presente.

- A dimensão da disfunção será qualificada através dos outros critérios de sofrimento e de limitação 

(por exemplo: todos temos medo, será então a intensidade do medo e os outros critérios, isto é, o 

sofrimento  e  as  outras  limitações  que  este  medo  acarreta  que  nos  indicarão  o  grau  de 

disfuncionalidade. Medo/Ansiedade/Tristeza). 
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2. Existência de sofrimento pessoal acentuado

- Mas esta condição não é suficiente para a definição de patologia.

-  Porque  o  sofrimento  humano  é  frequentemente  natural,  e  por  outro  lado,  existem  alguns 

distúrbios  e  comportamentos  anormais  que não provocam sofrimento para  o  próprio  (exemplo: 

mania, anorexia)

3. Limitação no funcionamento do indivíduo

- É necessário definir o que é limitação (por exemplo: a timidez não é uma limitação mas se esta for 

tão acentuada que provoque o evitamento de várias situações, tais como, ir à faculdade, estar com 

um  grupo  de  amigos,  conhecer  pessoas  novas,  que  tenham  repercussões  na  concretização  de 

diferentes  objectivos  então  diremos  que  esta  característica  está  associada  a  limitações  no 

funcionamento pessoal).

-  Muitas  perturbações  psicológicas  são  simplesmente  expressões  extremas  de  comportamentos, 

cognições e emoções normais, isto é, de alguns traços da personalidade comuns.

 

4. Resposta atípica ou não culturalmente esperada

- Anormal – será algo que se desvia da média ou do que é frequente.

- A ideia de que é anormal tudo o que viola as normas sociais de uma cultura é útil porque aponta a 

importância  das  diferentes  culturas  quando  analisamos  um  comportamento  em  termos  da  sua 

anormalidade ou da sua  normalidade.  Contudo,  alguns  comportamentos  violam normas  sociais  (por  

exemplo: os criminosos, e não são necessariamente perturbações psicológicas).

Concluímos que nenhum dos critérios  isoladamente nos permite falar  de perturbação, só o seu 

conjunto  ou  combinação  das  diferentes  condições,  por  outro  lado,  todos  os  critérios  assentam  no 

conceito de dimensão.

 Perturbação Psicológica: é uma disfunção cognitiva, comportamental e emocional que é inesperada 

no  seu  contexto  cultural  e  que  está  associada  a  um sofrimento  pessoal  ou  acentuadas  limitações 

funcionais  e que representa uma alteração do comportamento normal  de um sujeito  para além da 

intensidade, a duração também é importante.

O que é a Psicopatologia?

• Ciência que estuda e descreve os estados psíquicos anormais e os seus sintomas.

-  através  de  conceitos  gerais  que  orientarão  para  que  os  ditos  fenómenos:  possam  ser 

ordenados em grupos e classificados.

• Dá um nome aos fenómenos psíquicos.

- descreve-os de forma que haja comunicação, o mais objectiva possível, entre as pessoas;

- embora a interpretação possa divergir.

• Sintoma:   unidade  de  observação  da  psicopatologia.  Nenhum  sintoma 

psicopatológico por si só é considerado anormal.
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• Síndrome  :  é  um  agrupamento  característico  de  sintomas.  Existem  várias 

perturbações que apresentam síndromes parecidas.

 Psicopatologia Fenomenológica

• Descrição objectiva dos estados  anormais da mente duma forma que evita,  na 

medida do possível, teorias preconcebidas.

• Definir as qualidades essenciais das experiências mentais mórbidas.

• Compreender o que o doente está a experienciar (centrado no presente).

• Jaspers (1963): a fenomenologia é o trabalho preliminar de representar, definir e 

classificar os fenómenos psíquicos, como uma actividade independente.

 Psicopatologia Dinâmica

• Ao contrário da psicopatologia fenomenológica, a psicopatologia dinâmica vai para 

além  da  descrição  e  procura  explicar  a  causas  dos  acontecimentos  mentais 

anormais (por exemplo: postulando processos mentais inconscientes).

 Sintomas primários e secundários

- Significado temporal

• Primário significa antecedente

• Secundário significa subsequente

- Significado causal

• Primário significa expressão directa do processo psicopatológico.

• Secundário significa uma reacção aos sintomas primários.

-- Os dois  significados  estão frequentemente relacionados  – os sintomas que aparecem primeiro são 

frequentemente expressões directas do processo patológico.

 Perturbação mental

 Conjunto  clinicamente importante  de sintomas  comportamentais  ou  psicológicos  que se 

associam com sofrimento ou incapacidade no indivíduo, morte ou perda importante de liberdade. Os 

sintomas  de  uma  perturbação  mental  devem  ser  algo  mais  do  que  uma  reacção  esperada  a  um 

acontecimento de vida de todos os dias. Os comportamentos que reflectem essencialmente um conflito 

entre indivíduo e a sociedade não são habitualmente considerados.

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais - DSM 

 

Avaliação Multi-Axial do DSM-IV 
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Objectivo:  facilitar  uma avaliação  completa  e  sistemática  que  permite  uma melhor  organização  e 

comunicação clínica.

• Eixo I  

 Perturbações Clínicas

 Outras situações clínicas que podem ser foco de atenção médica

• Eixo II  

 Perturbações de Personalidade

 Deficiência Mental

• Eixo III  

 Estado Físico Geral

• Eixo IV  

 Problemas Psicossociais e Ambientais

• Eixo V  

 Avaliação Global do Funcionamento

- Serve para planear a terapêutica e o impacto que a terapêutica pode ter.

Eixo I

 Razão ou motivo da consulta

 Perturbações Clínicas

 Outras situações clínicas que podem ser foco de atenção médica  problemas psicossociais – abuso 

físico,  social,  profissional,  académicos,  relacionais   conflito  grave  entre  adolescentes  e  pais; 

conjugais. 

• Perturbações que aparecem, habitualmente, na primeira e na segunda infância ou na 

adolescência (excluindo Deficiência Mental que é diagnosticada no Eixo II).

• Delirium, Demência e Perturbações Mnésicas e outras Perturbações Cognitivas.

• Perturbações Mentais Secundárias a um Estado Físico Geral.

• Perturbações relacionadas com substâncias.

• Esquizofrenia e outras Perturbações Psicóticas.

• Perturbações do Humor.

• Perturbações da Ansiedade

• Perturbações Somatoformes

• Perturbações Factícias

• Perturbações Dissociativas

• Perturbações de Identidade de Género

• Perturbações do Comportamento Alimentar

• Perturbações do Sono
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• Perturbações do Controlo dos Impulsos SOE

• Perturbações da Adaptação

• Outras situações clínicas que podem ser foco de atenção médica

Eixo II

 Perturbações de Personalidade

 Deficiência Mental

• Perturbação Paranóide da Personalidade

• Perturbação Esquizóide da Personalidade

• Perturbação Esquizotípica da Personalidade

• Perturbação Anti-Social da Personalidade

• Perturbação Estado-Limite da Personalidade

• Perturbação Histriónica da Personalidade

• Perturbação Narcísica da Personalidade

• Perturbação Evitante da Personalidade

• Perturbação Dependente da Personalidade

• Perturbação Obsessivo-Compulsiva da Personalidade

• Perturbação da Personalidade em outra especificação

• Deficiência Mental

 Para anotar as situações em que o indivíduo não preenche todos os critérios de uma perturbação de 

personalidade mas apresenta alguns traços de personalidade e a presença de estilos de coping.

 Um indivíduo pode apresentar mais do que uma perturbação de personalidade.

Estrutura do DSM-IV

 Cada perturbação tem a seguinte estrutura descritiva:

 Critérios de diagnóstico

 Perturbações e características associadas

 Características específicas da cultura, idade e género

 Prevalência

 Evolução

 Padrão Familiar

 Diagnóstico diferencial

 Factores predisponentes

Ansiedade e as Perturbações Ansiosas

 Medo: processo cognitivo – avaliação de um perigo actual ou potencial numa dada situação. O medo é 

activado quando uma pessoa é exposta física ou psicologicamente a uma situação que é considerada 

ameaçadora ou quando pensa ou fala acerca dessa situação. Não interessa a situação objectiva, mas a 

percepção e avaliação da mesma.
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 Ansiedade:  resposta  emocional  à  avaliação  envolvida  no  momento.  Sentimentos  subjectivos  e 

sintomas fisiológicos.

I. Os distúrbios ansiosos são mediados pela ansiedade.

II. A  ansiedade  representa  um  padrão  complexo  de  respostas  que  envolve  alterações 

cognitivas, afectivas, fisiológicas, comportamentais e motivacionais.

III. A percepção de uma ameaça é um antecedente cognitivo da ansiedade.

IV. A ansiedade representa um legado evolucionário e a sua importância para a adaptação e 

sobrevivência não deve ser subestimada.

V. Existe uma continuidade entre ansiedade normal e patológica, sendo a diferença mais de 

grau do que de tipo.

VI. Na  ansiedade  patológica  há  uma  percepção  enviesada  e  sobreavaliada  de  ameaça  ou 

perigo, enquanto que na ansiedade normal há uma correspondência entre a avaliação de ameaça e 

os perigos objectivos do meio ambiente.

VII. Nos distúrbios ansiosos existe um enviesamento selectivo no processamento da informação 

ameaçadora a nível da atenção, interpretação e memória.

 O  medo  tem  que  existir  previamente  à  ansiedade.  As  perturbações  ansiosas  devem-se  à 

sobrevalorização da perigosidade. 

 Devemos colocar duas questões essências:

- Possibilidade do acontecimento o que é possível?

- Probabilidade do acontecimento   o que é provável?

 O Ataque de Pânico não é uma perturbação, mas ocorrer no contexto de várias perturbações de 

ansiedade, sendo também frequente na população normal:

- nas Perturbações de Pânico;

- na Fobia Social;

- na Fobia Específica;

- na Perturbação Obsessivo-Compulsiva;

- na Perturbação Pós-Stress Traumático;

- na Perturbação de Ansiedade Generalizada.

Um  ataque de pânico é um período discreto no qual se inicia de modo súbito uma intensa 

apreensão, medo ou terror, frequentemente associados com sensações de catástrofe iminente. Durante 

estes ataques, sintomas como falta de ar, palpitações, desconforto ou dor no peito, sensações de sufoco 

e medo de «enlouquecer» ou de perder o controlo estão presentes.

Critérios para um Ataque de Pânico

 Inicio súbito

 Atinge o seu pico de ansiedade muito rapidamente (intervalo temporal de 10 minutos)

 Acompanhado com a sensação de perigo ou catástrofe iminente

 Impulso de fuga

CRITÉRIOS PARA ATAQUE DE PANICO
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Nota: um Ataque de Pânico não é uma perturbação codificável. Codificar o diagnóstico específico em 

que ocorre o Ataque de Pânico [por exemplo, 300.21 Perturbação de Pânico Com Agorafobia [F40.01].

Período distinto de medo ou desconforto intenso, durante o qual 4 (ou mais) dos seguintes sintomas se 

desenvolvem abruptamente e atingem o seu pico dentro de 10 minutos:

1. palpitações, batimentos cardíacos ou ritmo cardíaco acelerado («parece que vou ter um 

ataque cardíaco»);

2. suores;

3. estremecimentos ou tremores;

4. dificuldades em respirar («não conseguia respirar»);

5. sensação de sufoco;

6. desconforto ou dor no peito;

7. naúseas ou mal-estar abdominal;

8. sensação de tontura, de desequilíbrio, de cabeça oca ou de desmaio;

9. desrealização (sensações de irrealidade) ou despersonalização (sentir-se desligado de si 

próprio);

10. medo de perder o controlo ou de enlouquecer;

11. medo de morrer («sensação de morte iminente»);

12. parestesias (entorpecimento ou formigueiros);

13. sensação de frio ou calor.

Os ataques que preenchem todos os critérios, mas que têm menos de 4 sintomas cognitivos ou 

somáticos, são designados como «ataques de sintomas limitados».

Existem 3 tipos característicos de Ataques de Pânico:

 inesperados (sem pistas de alerta)

 situacionais (com pistas de alerta)

 situacionalmente predispostos

Cada tipo de ataque de pânico é definido por um conjunto diferente de relações entre o início 

do ataque e a presença ou ausência de desencadeadores situacionais que podem incluir pistas externas  

(por exemplo, cognições catastróficas acerca das ramificações das palpitações cardíacas)

Os Ataques de Pânico Inesperados (sem pistas) definem-se como aqueles cujo início o sujeito 

não associa qualquer desencadeador situacional, interno ou externo (isto é, o sujeito considera que o 

ataque ocorre espontaneamente, «vindo do nada»).

Os  Ataques  de  Pânico  situacionais  (com pistas  de  alerta) definem-se  como  aqueles  que 

ocorrem quase invariavelmente logo após a exposição a, ou na antecipação a, um desencadeador ou 

estímulo situacional (por exemplo, uma pessoa com Fobia Social que tem um Ataque de Pânico ao iniciar 

ou ao pensar numa situação em que tem de falar em público).

Os Ataques de Pânico situacionalmente predispostos são semelhantes aos Ataques de Pânico 

situacionais,  mas não estão invariavelmente associados com o estímulo e não ocorrem necessária  e 

imediatamente após a exposição (por exemplo, ataques que têm uma maior probabilidade de ocorrência 

ao conduzir, mas existem alturas que o sujeito conduz e não tem um Ataque de Pânico ou alturas em 

que o Ataque de Pânico ocorre depois de conduzir meia hora). Os Ataques situacionalmente prováveis 

estão especialmente presentes nas Perturbações de Pânico, na Fobia Social e na Fobia Especifica. 
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A ocorrência de Ataques de Pânico inesperados é exigida para o diagnóstico de Perturbação de 

Pânico (com ou sem Agorafobia). Os ataques situacionais e situacionalmente predispostos são frequentes 

na Perturbação de Pânico, mas também ocorrem no contexto de outras Perturbações de Ansiedade e 

outras perturbações mentais. Por exemplo, os Ataques de Pânico situacionais são experimentados pela 

maioria dos sujeitos com Fobia Social e são habitualmente desencadeados por situações sociais (por 

exemplo, a pessoa sente um Ataque de Pânico de cada vez que tem de falar em público) e com Fobias  

Específicas são habitualmente desencadeados por objectos ou situações temidas (por exemplo, a pessoa 

com Fobia Especifica a cães sofre de um ataque de pânico sempre que se depara com um cão a ladrar),  

enquanto que os Ataques de Pânico situacionalmente predispostos ocorrem com maior tipicidade na 

Perturbação de Ansiedade Generalizada (por exemplo, depois de assistir a um telejornal que anuncia 

uma diminuição da actividade económica, a pessoa fica subjugada por preocupações com a sua própria 

situação financeira e entra numa escalada de Ataque de Pânico) e na Perturbação Pós-Stress Traumático 

são habitualmente desencadeados por estímulos quer recordam o stressor (por exemplo, uma vitima de 

violação experimenta por vezes Ataques de Pânico quando enfrenta recordações do evento traumático,  

como ao ver um homem que lhe recorda o atacante). Na Perturbação Obsessivo-Compulsiva, os Ataques 

de Pânico são habitualmente desencadeados pela exposição ao objecto de uma obsessão.

Diagnóstico diferencial de Ataque de Pânico 

Em determinadas perturbações é complicado pelo facto de não existir uma relação exclusiva 

entre o diagnóstico e o tipo de Ataque de Pânico. Por exemplo, apesar de a Perturbação de Pânico  

requerer por definição que pelo menos alguns ataques de pânico sejam inesperados, os sujeitos com 

Perturbação  de  Pânico  descrevem  frequentemente  ataques  situacionalmente  predispostos 

particularmente  durante  a  evolução  mais  tardia  da  perturbação.  Mas  o  primeiro  ataque  deve  ser 

inesperado.

Diagnóstico diferencial de Ataque de Pânico e a Perturbação de Ansiedade Generalizada

Nos Ataques de Pânico verifica-se uma intermitência e uma maior intensidade da ansiedade. 

Enquanto  que  na  Perturbação  de  Ansiedade  Generalizada,  os  níveis  de  ansiedade  nunca  são  tão 

extremos, mas são mais constantes.

Perturbação de Pânico

A característica essencial da Perturbação de Pânico é a presença de pelo menos dois Ataques 

de Pânico inesperados  e recorrentes  seguidos  pelo  menos  por  1  mês de preocupação persistente  a 

propósito  de  ter  outro  Ataque  de  Pânico,  preocupação  acerca  das  possíveis  implicações  ou 

consequências dos Ataques de Pânico, ou uma alteração comportamental significativa relacionada com 

os ataques.

A Perturbação de Pânico sem Agorafobia é caracterizada por ataques de pânico inesperados e 

recorrentes  acerca  dos  quais  existe  uma  preocupação  persistente.  A  Perturbação  de  Pânico  com 

Agorafobia é caracterizada por ataques de pânico inesperados e recorrentes e por Agorofobia.

PERTURBAÇÃO DE PÂNICO
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Critérios de Diagnóstico para 300.01 PERTURBAÇÃO DE PANICO SEM AGOROFOBIA [F41.0]

A. Ambos 1) e 2):

1) Ataques de Pânico inesperados e recorrentes;

2) Pelo menos um dos ataques foi seguido por 1 mês (ou mais) dos seguintes:

a) preocupação persistente acerca de ter novos ataques; 

b) preocupação acerca das implicações dos ataques ou das suas consequências (por 

exemplo, perder o controlo, ter um ataque de coração ou «enlouquecer»);

c) uma alteração significativa no comportamento relacionada com os ataques.

B. Ausência de Agorafobia

C. Os Ataques de Pânico não são provocados pelos efeitos fisiológicos directos de uma substância 

(por  exemplo,  droga  de  abuso,  medicação)  ou  um  estado  físico  geral  (por  exemplo, 

hipertiroidismo). (Nota: só se o Ataque de Pânico acontecer logo a seguir ao consumo)

D. Os Ataques de Pânico não são melhor explicados por outra perturbação mental, tal como Fobia  

Social (por exemplo, ocorrendo na exposição a situações sociais temidas), Fobia Especifica (por 

exemplo, na exposição a uma situação fóbica especifica), Perturbação Obsessivo-Compulsiva 

(por  exemplo,  durante  a  exposição  à  sujidade  em  alguém  com  uma  obsessão  acerca  da 

contaminação),  Perturbação  Pós-Stress  Traumático  (por  exemplo,  em  resposta  a  estímulos 

associados com um stressor intenso), ou Perturbação da Ansiedade de Separação (por exemplo, 

em resposta ao afastamento de casa ou de familiares próximos)

Prevalência: 1. 5 a 3.5 na população normal

Embora tenha sido referido que as taxas de prevalência ao longo da vida de Perturbação de 

Pânico (com ou sem agorafobia) em amostras comunitárias podem atingir os 3.5%, a maioria dos estudos 

encontrou taxas entre 1% e 2%.

As taxas de prevalência a 1 ano situam-se entre 0.5% e 1.5%.

As taxas de prevalência de Perturbação de Pânico em amostras clínicas são consideravelmente 

mais elevadas.

Por  exemplo,  a  Perturbação  de  Pânico  é  diagnosticada  em  aproximadamente  10%  dos  sujeitos 

referenciados a consultas de saúde mental. Em cuidados primários, as taxas de prevalência variam entre 

10% e 30% nos serviços de doenças vestibulares, respiratórias e neurológicas, e chegam aos 60% nos  

serviços  de  cardiologia.  Aproximadamente  um  terço  a  metade  dos  sujeitos  diagnosticados  com 

Perturbação de Pânico em amostras da comunidade têm também Agorafobia, sendo a taxa da Agorafobia 

muito mais elevada nas amostras clínicas.

Evolução: A idade de início da Perturbação de Pânico varia consideravelmente, mas situa-se de modo 

típico entre o fim da adolescência e o meio da década dos  30 anos.  Pode existir  uma distribuição 

bimodal, com um pico no fim da adolescência e um segundo pico de menor amplitude no meio da  

década dos 30 anos. Um pequeno número de casos tem o seu início na infância e o início depois dos 45  

anos é pouco habitual, mas pode ocorrer.

A  evolução  habitual  é  crónica  com  altos  e  baixos  (principalmente  sem  tratamento).  O 

tratamento mais eficaz para este tipo de perturbações trata-se de um tratamento combinado em termos 

farmacológicos e a terapia cognitivo-comportamental.

9



Critérios de Diagnóstico para 300.21 PERTURBAÇÃO DE PANICO COM AGOROFOBIA [F40.01]

A. Ambos 1) e 2):

a. Ataques de Pânico inesperados e recorrentes;

b. Pelo  menos  um dos  ataques  foi  seguido  por  1  mês  (ou  mais)  de  1  (ou mais)  dos 

seguintes:

a) preocupação persistente acerca de ter novos ataques; 

b) preocupação acerca das implicações dos ataques ou das suas consequências (por 

exemplo, perder o controlo, ter um ataque de coração ou «enlouquecer»);

c) uma alteração significativa no comportamento relacionada com os ataques.

B. Presença de Agorafobia

C. Os Ataques de Pânico não são provocados pelos efeitos fisiológicos directos de uma substância 

(por  exemplo,  droga  de  abuso,  medicação)  ou  um  estado  físico  geral  (por  exemplo, 

hipertiroidismo).

D. Os Ataques de Pânico não são melhor explicados por outra perturbação mental, tal como Fobia  

Social (por exemplo, ocorrendo na exposição a situações sociais temidas), Fobia Especifica (por 

exemplo, na exposição a uma situação fóbica especifica), Perturbação Obsessivo-Compulsiva 

(por  exemplo,  durante  a  exposição  à  sujidade  em  alguém  com  uma  obsessão  acerca  da 

contaminação),  Perturbação  Pós-Stress  Traumático  (por  exemplo,  em  resposta  a  estímulos 

associados com um stressor intenso), ou Perturbação da Ansiedade de Separação (por exemplo, 

em resposta ao afastamento de casa ou de familiares próximos)

AGORAFOBIA

A característica fundamental da Agorafobia é a ansiedade por estar em locais ou situações 

donde a fuga possa ser difícil (ou embaraçosa) ou nas quais possa não ter ajuda no caso de ter um 

Ataque de Pânico ou sintomas semelhantes ao pânico (por exemplo, medo de ter um ataque súbito de 

tonturas ou diarreia).

A agorafobia é a ansiedade ou evitamento de lugares ou situações nos quais a fuga pode ser 

difícil  (ou  embaraçosa)  ou nos  quais  possa  não ter  ajuda no caso  de ter  um Ataque de Pânico ou  

sintomas semelhantes ao pânico.

CRITÉRIOS PARA AGORAFOBIA

Nota:  a Agorafobia não é uma perturbação codificável. Codificar a perturbação específica em que a 

Agorafobia  ocorre  [por  exemplo,  300.21 Perturbação de Pânico Com Agorafobia  [F40.01]  ou  300.22 

Agorafobia Sem História de Perturbação de Pânico [F40.00]

A. Ansiedade por  se  encontrar  em lugares  ou situações  nos  quais  a  fuga  possa  ser  difícil  (ou 

embaraçosa) ou nos quais possa não ter ajuda disponível no caso de ter um Ataque de Pânico 

inesperado  ou  situacionalmente predisposto  ou sintomas  semelhantes  ao pânico.  Os  medos 

agorafóbicos envolvem tipicamente um conjunto característico de situações que incluem estar 
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só fora de casa; estar numa multidão ou esperar numa fila; atravessar uma ponte; e viajar de 

autocarro, comboio ou automóvel.

Nota: considerar o diagnóstico de Fobia Especifica, se o evitamento estiver circunscrito a uma ou 

somente a algumas situações específicas, ou de Fobia Social, se o evitamento estiver circunscrito às  

situações sociais.

B. As situações são evitadas (por exemplo, são feitas restrições nas deslocações) ou enfrentadas 

com intenso mal-estar ou ansiedade de vir a ter um Ataque de Pânico ou sintomas semelhantes 

ao pânico, ou requererem a presença de uma pessoa de confiança.

C. A ansiedade ou evitamento fóbico não são melhor explicados por outra perturbação mental, tal 

como a Fobia Social (por exemplo, evitamento circunscrito às situações sociais devido ao medo 

do embaraço), Fobia Especifica (por exemplo, evitamento circunscrito a uma situação como por 

exemplo,  elevadores),  Perturbação  Obsessivo-Compulsiva  (por  exemplo,  evitamento  da 

sujidade em alguém com uma obsessão  relacionada  com contaminações),  Perturbação  Pós-

Stress Traumático (por exemplo, evitamento de estímulos associados com o stressor intenso) ou 

Perturbação por Ansiedade de Separação (por exemplo, evitamento de se afastar de casa ou 

dos familiares).

A  Agorafobia  sem  História  de  Perturbação  de  Pânico caracteriza-se  pela  presença  de 

Agorafobia  e de sintomas semelhantes  ao pânico,  sem história de ataques  de pânico inesperados  e 

recorrentes e por Agorafobia.

Diagnóstico Diferencial da Perturbação de Pânico

A Perturbação de Pânico não é diagnosticada se os Ataques de Pânico forem considerados uma 

consequência fisiológica directa de uma substância, sendo neste caso diagnosticada uma Perturbação 

de  Ansiedade  Induzida  por  Substâncias.  A  intoxicação  do  Sistema Nervoso  Central  (por  exemplo, 

cocaína, anfetaminas, cafeína) ou cannabis e a abstinência de depressores do sistema nervoso central 

(por exemplo, barbitúricos ou ansiolíticos, álcool) podem precipitar um Ataque de Pânico. Contudo, se  

os Ataques de Pânico continuarem a ocorrer fora do contexto do uso da substância (por exemplo, muito 

depois de os efeitos da intoxicação ou da abstinência terem terminado), o diagnóstico de Perturbação  

de Pânico deve ser considerado. Além disso, dado que a Perturbação de Pânico pode preceder o uso de  

substâncias  em certos  sujeitos  e  pode estar  associada  com o aumento do uso  de  substâncias  com 

finalidades de automedicação, deve colher-se uma história pormenorizada para determinar se o sujeito 

tinha Ataques de Pânico antes do uso excessivo de substâncias. Se este for o caso, o diagnóstico de 

Perturbação de Pânico deve ser considerado para além do diagnóstico de Dependência ou Abuso de 

Substâncias.

Diagnóstico  Diferencial  da  Perturbação  de  Pânico  com a  Agorafobia,  a  Fobia  Social  e  a  Fobia  

Específica

O foco da ansiedade ajuda igualmente a diferenciar a Perturbação de Pânico com Agorafobia 

das outras perturbações caracterizadas por comportamentos de evitamento. O evitamento agorafóbico 

está associado com a ansiedade por ter um Ataque de Pânico ou sensações do tipo pânico, enquanto o  
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evitamento nas outras perturbações está associado com a preocupação com as consequências negativas 

ou perigosas  resultantes  do  objecto  ou situações  receados  (por  exemplo,  atitudes  discriminatórias, 

humilhação e embaraço na Fobia Social; cair de um ponto elevado na Fobia Específica das alturas;  

separação dos pais na Perturbação da Ansiedade por Separação; perseguição na Perturbação Delirante).

A diferenciação da Fobia Específica, Tipo Situacional, da Perturbação de Pânico com Agorafobia 

pode ser  particularmente difícil,  porque ambas as perturbações podem incluir Ataques de Pânico e 

evitamento de tipos de situações semelhantes (por exemplo, conduzir, viajar de avião, em transportes 

públicos,  em  espaços  fechados).  De  modo  típico  a  Perturbação  de  Pânico  com  Agorafobia  é 

caracterizada pelo início dos Ataques de Pânico inesperados e subsequente evitamento de situações 

múltiplas que são consideradas como prováveis desencadeadores dos Ataques de Pânico. De modo típico  

a Fobia Especifica, Tipo Situacional é caracterizada pelo evitamento situacional na ausência de Ataques 

de Pânico inesperados e recorrentes.

Exemplos de casos  página 439

Fobia Específica (anteriormente Fobia Simples) [F40.2]

O conceito de fobia

… relaciona-se com um medo persistente e irracional de um objecto específico, actividade ou 

situação, que origina um intenso desejo de evitar esse objecto, actividade ou situação temida;

… este medo é  reconhecido pelo  indivíduo como excessivo  e pouco razoável em relação à 

perigosidade real do objecto, actividade ou situação.

A característica essencial da Fobia Específica é o medo acentuado e persistente de situações ou 

objectos  claramente  discerníveis  e  circunscritos.  A  exposição  ao  estímulo  fóbico  provoca,  

invariavelmente, uma resposta ansiosa imediata. Esta resposta pode ter a forma de Ataques de Pânico 

situacionais ou situacionalmente predispostos.

O foco do medo pode ser o perigo antecipado a partir de algum aspecto do objecto ou da 

situação (por exemplo, o sujeito pode temer viajar de avião devido a uma preocupação acerca dos 

desastres, pode ter medo de cães devido a uma preocupação em ser mordido ou pode ter medo de  

conduzir devido a preocupações acerca de ter acidentes com outros veículos na estrada.  As Fobias 

Especificas podem implicar preocupações acerca de perder o controlo, entrar em pânico, manifestações  

somáticas da ansiedade e do medo (tais como aumento do ritmo cardíaco e falta de ar) e desmaiar que 

podem ocorrer durante a exposição a um objecto temido.

A ansiedade é quase invariavelmente sentida logo após o confronto com o estímulo fóbico (por 

exemplo, uma pessoa com uma Fobia Específica de gatos terá invariavelmente uma resposta ansiosa  

imediata  quando  forçada  a  confrontar-se  com  um  gato).  O  nível  de  ansiedade  ou  medo  varia 

habitualmente em função do grau de proximidade do estímulo fóbico (por exemplo, o medo aumenta  

quando o gato se aproxima e diminui quando o gato se afasta) e do grau em que a fuga do estímulo  

fóbico  é permitida.  Por  vezes  um Ataque de Pânico completo é  experimentado em resposta  a  um 

estímulo fóbico, especialmente quando a pessoa tem de permanecer na situação ou quando acredita que 

a  fuga  é  impossível.  Ocasionalmente,  os  Ataques  de  Pânico  são  retardados  e  não  ocorrem 

imediatamente ao ser confrontado o estímulo fóbico. Esta dilatação é mais vulgar no Tipo Situacional. 

Tais situações são habitualmente evitadas porque se a pessoa é confrontada com a necessidade de 
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entrar na situação fóbica ocorre uma clara ansiedade antecipatória. Do modo menos comum, a pessoa  

força-se a entrar na situação fóbica, mas isto é experimentado com intensa ansiedade.

Critérios de Diagnóstico para 300. 29 FOBIA ESPECIFICA [F40.2]

A. Medo acentuado e persistente que é excessivo e irracional, desencadeado pela presença ou 

antecipação  de  um objecto  ou  situação  específica  (por  exemplo,  viajar  de  avião,  alturas, 

animais, levar uma injecção, ver sangue).

B. A exposição ao estímulo fóbico provoca invariavelmente uma resposta ansiosa imediata, que 

pode ter a forma de um Ataque de Pânico situacional ou situacionalmente predisposto.

Nota:  em  crianças  a  ansiedade  pode  ser  expressa  por  choros,  birras,  imobilidade  ou  pelo 

comportamento de procurar estar sempre perto de um adulto significativo.

C. A pessoa reconhece que o medo é excessivo ou irracional.

Nota: em crianças esta característica pode estar ausente.

D. A(s) situação(ões) fóbica(s) é (são) evitada(s) ou enfrentada(s) com intensa ansiedade ou mal-

estar.

E. O  evitamento,  antecipação  ansiosa  ou  mal-estar  na(s)  situação(ões)  temida(s)  interferem 

significativamente  com  as  rotinas  normais  da  pessoa,  funcionamento  ocupacional  (ou 

académico), relacionamentos ou actividades sociais ou mal-estar acentuado por ter a fobia.

F. Em sujeitos com idade inferior a 18 anos, a duração é pelo menos de 6 meses.

G. A ansiedade, os Ataques de Pânico ou o evitamento fóbico associado com a situação ou objecto 

específico não são melhor explicados por outra perturbação mental, tal como a Perturbação 

Obsessivo-Compulsiva (por exemplo, medo da sujidade em alguém com uma obsessão acerca da 

contaminação.  Perturbação  Pós-Stress  Traumático  (por  exemplo,  evitamento  de  estímulos 

associados com um stressor intenso), Perturbação de Ansiedade de Separação (por exemplo, 

evitamento da escola), Fobia Social (por exemplo, evitamento de situações sociais devido ao 

medo do embaraço),  Perturbação de Pânico com Agorafobia  ou Agorafobia Sem História de 

Perturbação de Pânico.

Nota: Medos irracionais e comportamentos de evitamento são encontrados com frequência em diversas 

perturbações  psiquiátricas,  mas para  um diagnóstico  de Fobia  Específica  torna-se  necessário  que o 

quadro  fóbico  represente  o  aspecto  predominante  da  situação  clínica  não  seja  secundário  a  outra 

perturbação psiquiátrica e que interfira significativamente com as actividades normais do indivíduo.
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Os medos circunscritos a objectos ou situações são muito comuns, especialmente em crianças,  

mas em muitos casos o grau de deficiência é insuficiente para merecer um diagnóstico. Se a fobia não  

interferir  significativamente  com  o  funcionamento  do  sujeito  ou  não  provocar  claro  mal-estar,  o 

diagnóstico não é feito.

Subtipos

Na Fobia Especifica podem ser especificados os seguintes subtipos para indicar o foco do medo 

ou do evitamento (por exemplo, Fobia Específica, Tipo Animal)

Tipo Animal: Este subtipo deve ser especificado se o medo foi desencadeado por animais ou insectos. 

Tem geralmente início na infância. Apresenta uma prevalência 5.7%, e é 3 vezes mais frequente nas 

mulheres do que nos homens.

Tipo Ambiente Natural: Este subtipo deve ser especificado se o medo foi desencadeado por situações 

do ambiente natural, tais como tempestades, alturas, água. Tem geralmente início na infância. Cerca 

de 3 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens, excepto para o medo das alturas em que a 

proporção é menor.

Tipo Sangue-Injecções-Ferimentos:  Este subtipo deve ser especificado se o medo foi desencadeado 

pela visão de sangue, ferimentos, por levar uma injecção ou qualquer outro procedimento invasivo. Este 

subtipo tem uma elevada agregação familiar e é frequentemente caracterizado por uma forte resposta  

vasovagal de desmaio, com diminuição da frequência cardíaca e da tensão arterial, o que não acontece 

nos outros tipos de fobias específicas.

Tipo Situacional:  Este subtipo deve ser especificado se o medo foi  desencadeado por uma situação 

específica  tal  como  transportes  públicos,  túneis,  pontes,  elevadores,  voar,  conduzir  ou  espaços 

fechados. Este subtipo tem uma distribuição bimodal da idade de início, com um pico na infância e 

outro entre os 20 e os 25 anos. Em relação à distribuição por sexos, padrão de agregação familiar e 

idade de início tem características semelhantes à Perturbação de Pânico com Agorafobia.

Outro tipo: Este subtipo deve ser especificado se o medo foi desencadeado por outro estímulo. Estes 

estímulos podem incluir o medo da asfixia, vómito ou contrair doenças; fobia do «espaço» (isto é, o 

sujeito tem medo de cair se estiver afastado de paredes ou de outro meio de suporte físico); e os medos  

das crianças devidos a sons altos ou figuras mascaradas.

Prevalência: Apesar de as fobias serem comuns na população geral, raramente resultam em mal-estar 

ou deficiências suficientes para justificar o diagnóstico de Fobia Específica. 

A prevalência pode variar dependendo do limiar utilizado para determinar a deterioração ou o mal-estar 

e do tipo de fobias inquiridas.
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Em amostras da comunidade, a prevalência relatada ao longo de um ano varia entre 4% e 8.8%, e as  

taxas ao longo da vida variam de 7.2% a 11.3%. As taxas de prevalência variam de acordo com os 

diferentes tipos de Fobias Específicas.

Evolução

 Os  primeiros  sintomas  de  Fobia  Específica  ocorrem  habitualmente  na  infância  ou  no  início  da 

adolescência, podendo ocorrer mais cedo nas mulheres do que nos homens. Além disso, a idade média 

de início varia também de acordo com o tipo de Fobia Especifica.

 O medo de um estímulo está em regra presente durante algum tempo antes de causar mal-estar ou 

défice suficientemente significativos para ser considerado Fobia Especifica.

 Os  factores  predisponentes  para  o  desencadeamento  das  Fobias  Especificas  incluem  os 

acontecimentos  traumáticos  (tais  como  ser  atacado  por  um  animal  ou  ficar  fechado  num  espaço 

reduzido), Ataques de Pânico inesperados na situação que irá ser temida, observar outros expostos à 

situação traumática ou demonstrando medo (tal como observação de outros a cair de um ponto alto ou  

reagir com medo na presença de certos animais) e transmissão por informação (por exemplo, avisos 

parentais repetidos acerca dos perigos que certos animais representam ou pela cobertura dos meios de 

comunicação social dos desastres de aviação).

 Os objectos ou situações temidos tendem a envolver situações que podem na realidade representar  

uma ameaça ou representaram uma ameaça nalguma altura da evolução humana.

 As fobias que resultaram de acontecimentos traumáticos ou Ataques de Pânico inesperados tendem a 

ter um desenvolvimento particularmente agudo. As fobias de origem traumática não têm uma idade de  

início característica (por exemplo, o medo de sufocar, que habitualmente se segue a um acidente de 

quase  asfixia,  pode  desenvolver-se  em  particularmente  todas  as  idades).  As  Fobias  Especificas  na 

adolescência aumentam as probabilidades de persistência da Fobia Especifica ou de desenvolvimento de 

outras perturbações.

 As fobias que persistem até à idade adulta raramente têm remissões espontâneas (aproximadamente 

20% dos casos).

 É  hoje  claro  que  estas  fobias  podem  ter  sido  adquiridas  através  de  diferentes  modos  de 

aprendizagem:

- condicionamento clássico;

- modelamento;

- informação.

 Por outro lado temos:

- uma predisposição biológica;

- e mecanismos de análises automáticas de estímulos.

Diagnóstico Diferencial

No quadro clínico deve ser identificado e avaliado a ansiedade antecipatória, o medo central, o 

comportamento  de  evitamento e  os  comportamentos  de  segurança,  assim  como  as  crenças  e 

interpretações do doente acerca do estímulo fóbico.

As Fobias Especificas diferem da maioria das outras Perturbações de Ansiedade nos níveis de 

ansiedade intercorrente.
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De modo típico, os sujeitos com Fobia Especifica, ao contrário dos sujeitos com Perturbação de 

Pânico com Agorafobia, não se apresentam com ansiedade global, porque o seu medo é limitado a um 

conjunto  específico  e  circunscrito  de  objectos  ou  situações.  Contudo,  a  antecipação  ansiosa 

generalizada pode ocorrer quando os encontros com os estímulos fóbicos se tornam mais prováveis, por 

exemplo,  quando  uma  pessoa  com  medo  de  cobras  se  muda  para  uma  área  deserta)  ou  quando 

acontecimentos de vida forçam a um confronto imediato com um estímulo fóbico (por exemplo, quando 

uma pessoa que tem medo de voar é forçada pelas circunstâncias a voar de avião).

A diferenciação de Fobia Especifica, Tipo Situacional, da Perturbação de Pânico com Agorafobia 

pode ser  particularmente difícil,  porque ambas as perturbações podem incluir Ataques de Pânico e 

evitamento de tipos  de situações  semelhantes  (por exemplo,  conduzir,  viajar  de avião,  transportes 

públicos e espaços fechados).

De um modo típico, a Perturbação de Pânico com Agorafobia é caracterizado, no seu início, por 

Ataques  de  Pânico  inesperados  e  pelo  subsequente  evitamento  de  múltiplas  situações  que  são 

consideradas como possíveis desencadeadores de Ataques de Pânico. Tipicamente, a Fobia Especifica de 

Tipo  Situacional  é  caracterizada  pelo  evitamento  de  situações  na  ausência  de  Ataques  de  Pânico 

inesperados  recorrentes.  Alguns  quadros  clínicos situam-se entre estes 2 modos  típicos  e requerem 

julgamento clínico na selecção do diagnóstico mais apropriados. 4 factores podem neste julgamento: o 

foco do medo, o tipo e o número de Ataques de Pânico, o número de situações evitadas e o nível de 

ansiedade intercorrente.

Por exemplo, um sujeito que previamente não temia nem evitava elevadores tem um Ataque de 

Pânico num elevador e começa temer ir para o trabalho porque tem necessidade de subir de elevador 

para o seu escritório que fica no 24º andar. Se este sujeito subsequentemente tem Ataques de Pânico 

apenas em elevadores (mesmo que o foco de medo seja nos Ataques de Pânico), então o diagnóstico de 

Fobia Especifica pode ser apropriado. Se, contudo, o sujeito experimenta Ataques de Pânico inesperados 

noutras situações devido ao medo de ter um Ataque de Pânico, então deve ser feito o diagnóstico de 

Perturbação de Pânico com Agorafobia. Para além disso, a presença de apreensão global acerca de ter 

um Ataque de Pânico com Agorafobia, mesmo quando não existe antecipação de exposição à situação 

fóbica, fundamenta igualmente o diagnóstico de Perturbação de Pânico com Agorafobia. Se o sujeito 

tem  Ataques  de  Pânico  inesperados  adicionais  noutras  situações  mas  não  desenvolve  evitamento 

adicional ou enfrentamento com sofrimento dessas situações, então o diagnóstico apropriado deve ser 

Perturbação de Pânico sem Agorafobia.

Os diagnósticos paralelos de Fobia Especifica e de Perturbação de Pânico sem Agorafobia são 

por vezes fundamentados. Nestes casos, pode ser útil tomar em consideração o foco das preocupações 

do indivíduo acerca da situação fóbica. Por exemplo, evitar estar sozinho devido à preocupação de 

poder ter um Ataque de Pânico inesperado torna legítimo o diagnóstico de Perturbação de Pânico com 

Agorafobia (se os outros critérios são preenchidos), enquanto o evitamento fóbico adicional de viajar de 

avião, se provocado por preocupações acerca das más condições do tempo e de poder ter um desastre,  

justificam o diagnóstico adicional de Fobia Específica.

    

Pânico: da compreensão ao tratamento (Capítulo 2, Climepsi Editores, 2004)

A teoria cognitiva de Clark para a compreensão do Pânico
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 Segundo a teoria cognitiva de Clark (1986, 1988), os indivíduos com Perturbação de Pânico têm uma 

tendência estável para interpretar errónea e catastroficamente algumas sensações corporais.

 O  aspecto  crucial  no  Pânico  é,  assim  a  interpretação  das  sensações  corporais  (normalmente 

envolvidas nas respostas ansiosas normais) como perigosas ou como sinal de que um desastre físico ou 

mental está iminente.

 A crise é habitualmente precipitada por um estímulo inicial, que pode ser interno (cognições ou 

sensações somáticas) ou externo (situação receada ou actividade), que provoca a percepção de ameaça 

ou de perigo imediata.

 A apreensão resultante desta interpretação errónea origina um aumento da activação que intensifica 

as sensações corporais que são novamente interpretadas como sinal de catástrofe iminente, gerando 

uma espiral de medo e ansiedade que conduz ao pânico.

 Se determinados estímulos forem percebidos como ameaçadores originarão um estado de apreensão 

que é acompanhado por um vasto conjunto de sensações corporais produzidas pela ansiedade. Quando 

estas sensações são interpretadas de forma catastrófica (taquicardia como sinal de uma crise cardíaca 

iminente ou dificuldade respiratória como sinal de sufocação), há uma aumento de apreensão que, por  

sua vez, produz novo aumento de sensações corporais, estabelecendo-se assim um círculo vicioso que 

culminará na crise de pânico.

Estímulo (interno ou externo)

 

Apreensão

   

 

Sensações Corporais

   

Interpretação catastrófica das sensações

 As crises de pânico são frequentes na população geral, no entanto, a Perturbação de Pânico só se 

desenvolve numa percentagem muito mais pequena da população geral (3 a 5%).

… o que de acordo com o modelo só acontece nos indivíduos que têm tendência para interpretar os 

sintomas de activação fisiológica de uma forma catastrófica.

 Porque é que os indivíduos com pânico continuam a acreditar que as sensações somáticas receadas  

são perigosas,  mesmo quando essas  crises  se repetem e não ocorrem as  situações  de perigosidade  
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temidas  ou  após  receberem  informação  repetida  da  sua  não  perigosidade?  (Comportamentos  de  

Segurança)

Salkovgkis e colaboradores (1996)

A explicação estaria na utilização de:

 comportamentos de segurança que impedem que as suas interpretações catastróficas sejam 

desconfirmadas mesmo quando fazem crises de pânico;

 de  comportamentos  de evitamento das  situações  que o  indivíduo acredita  que lhe  irão 

provocar uma crise de pânico;

 e o escape da situação mal o pânico se inicia;
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