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NOÇÕES DE PSICOPATOLOGIA 
 
 
1. Definição e Contexto da Psicopatologia 
Pode definir-se psicopatologia como a área do conhecimento que se interessa pelo estudo da natureza 
das desordens mentais. Isto é, trata-se de uma área que se interessa pelo estudo da história, 
desenvolvimento e natureza das desordens mentais. Aqueles aspectos que respeitam à história e causas 
fazem parte de um subdomínio chamado etiologia. 
 
Percebe-se, pois, que a psicopatologia é uma área interdisciplinar, no sentido em que nela colaboram 
profissionais e cientistas de várias proveniências (epidemiologistas, psicólogos, médicos, sociólogos, só 
para mencionar alguns exemplos). 
 
A psicologia, enquanto domínio científico e profissional contribui, como já referimos, para a área da 
psicopatologia. Tradicionalmente, porém, esta tem estado muito mais ligada à psiquiatria, já que a 
medicina, fundamentando-se numa série de ciências muito antigas (como a biologia, a anatomia, a 
química, só para nomear algumas) é, ela própria, muito anterior ao aparecimento da psicologia científica, 
que remonta a meados do séc. XIX. Claro que um dos contributos que a psicologia ais rapidamente trouxe 
para esta área, foi ter evidenciado a importância dos factores culturais e sociais, para além dos 
psicológicos. 
 
O modelo médico de doença afirma que existe sempre uma causa biológica na origem de todos os 
distúrbios mentais. 
 
De um modo geral, têm sido enunciados alguns critérios para avaliar o comportamento como sendo ou 
não patológico. Vejamos alguns desses critérios: 
− A Frequência Estatística, respeitando à relativa raridade ou ao muito reduzido número de casos 

possíveis de ocorrerem; 
− A Violação de Normas. Visto existirem normas sociais e culturais que regulam o comportamento, a 

sua violação pode ser indicativo de distúrbio; 
− O Relato de Sofrimento Pessoal. Caso em que a única evidência que temos, quanto à existência de 

uma eventual perturbação, é o próprio relato da pessoa; 
− Disfunção ou Distúrbios Resultantes da Existência de Psicopatologia Subjacente, 

eventualmente passando despercebida; 
− Comportamentos Inesperados. Não esperamos que uma pessoa reaja com pânico a uma simples 

trovoada de inverno. 
 
2. Breve História de Psicopatologia 
2.1 – A demologia 
Uma das tarefas mais importantes da psicopatologia é a respeitante ao estudo das causas das diversas 
desordens. O interesse por este estudo remonta aos primórdios da história da Humanidade e, como não é 
de admirar, diversas foram as perspectivas que coexistiram ao longo dos tempos sobre as causas dos 
distúrbios mentais. Uma das primeiras e mais antigas é o animismo. Isto é, a crença de que todas as 
coisas possuem uma alma e de que, assim sendo, é possível a essas almas interferirem com as almas 
humanas. Uma explicação comum para a “loucura” era a de que tais pessoas teriam sido possuídas por 
espíritos demoníacos. Neste sentido, uma das mais antigas crenças quanto à origem dos distúrbios 
mentais é a demologia. 
 
Esta crença assenta na ideia da existência de seres malignos que vão habitar a pessoa, a controlam, 
provocando as diversas perturbações. Pensava-se, pois, que um demónio habitaria a pessoa. Por exemplo, 
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na Babilónia antiga acreditava-se na existência de um demónio para cada doença. Idta era o demónio 
responsável pela insanidade mental. 
 
De resto, terá sido neste contexto que se desenvolveu a tradição cristã do exorcismo: através de rituais ou 
de tortura, os espíritos demoníacos são expulsos do corpo da pessoa. 
 
2.1.1 – A demologia da Idade Média: Os doentes mentais como bruxos 
A partir do século 13, porém, as populações da Europa, para além das pragas, da fome, das pestes, 
viviam obsecadas pelo demónio. Segundo Seligman & al. (2002) a partir de meados do século XV, 
começou a não haver tolerância para com os comportamentos fugindo à norma. 
 
Em 1484 o Papa Inocêncio VIII, através de uma bula papal, exportou os clérigos europeus a não deixarem 
uma única pedra sem ser observada, com o intuito de encontrar bruxos/as. No entanto, a fim de tornar 
esta tarefa mais exequível, enviou dois monges dominicanos para o norte da Alemanha, como inquisidores 
e investigadores. Passados dois anos trouxeram a público um manual orientador dos clérigos, na sua 
missão de encontrar pessoas relacionadas com o demónio: “O caçador de bruxos”. 
 
O desenvolvimento de instituições vocacionadas para receber pessoas perturbadas, poderá ter tido origem 
nas leprosarias. De facto, no séc. XVI havia já uma grande dessiminação deste tipo de instituições. Aqui 
se misturavam os mentalmente perturbados e os pedintes. 
 
A Perspectiva Moral foi introduzida por Philipe Pinel (nascido em 1745 e falecido em 1826). Pinel foi 
pioneiro no tratamento humanizado das pessoas asiladas. Por norma, estas pessoas eram mantidas 
amarradas, e Pinel acabou com tal prática, pois achava que deviam ser tratadas com carinho, respeito e 
gentileza. 
 
É evidente que se estas pessoas eram mantidas amarradas em tais asilos não seria apenas por 
insensibilidade ou ignorância. É porque muitas delas se tornavam violentas e agitadas. Na verdade, 
investigações recentes aos registos da época (ver Davison & Neale, 1996), das instituições dirigidas por 
Pinel, chegaram a duas conclusões: 

1. Os resultados terapêuticos eram muito fracos: as pessoas deixaram de estar amarradas porque 
passavam a maior parte do tempo sob o efeito de álcool ou de outras drogas; 

2. As drogas mais usadas eram o álcool, o ópio e a cannabis. 
 
2.2 – A somatogénese 
Somatogénese pode definir-se como a crença de que alguma coisa errada aconteceu no corpo, sendo a 
causa de perturbações tanto no pensamento como no comportamento. Opõe-se à psicogenése, em que se 
acredita haver alterações psicológicas na origem daquelas mesmas perturbações. 
 
Hipócrates é considerado um dos primeiros preponentes da somatogénese. Considerou o cérebro como o 
órgão da consciência, da vida intelectual e das emoções. 
 
Hipócrates dividiu as desordens mentais em três categorias: mania, melancolia e febre cerebral. 
 
Claro que a fisiologia de Hipócrates era muito primária: a saúde mental era vista como um balanço muito 
delicado entre quatro fluidos corporais: sangue, bílis preta, bílis amarela e fleuma. 
 
Uma preponderância da bílis preta explicaria a irritabilidade e a ansiedade. Demasiado sangue estaria na 
causa do temperamento instável. 
 
2.3 – Síntese do pensamento contemporâneo sobre a psicopatologia 
2.3.1 – O ponto de vista da somatogénese 
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Defende, como já foi dito, que as desordens mentais são causadas por causas naturais (por estas 
considerando-se, basicamente, as que têm origem na biologia do corpo). Embora esta ideia seja antiga, 
apenas no séc. XIX ela pôde desenvolver-se adequadamente, pois só nesta época a ciência atingiu uma 
evolução capaz de tornar tais ideias exequíveis. Vejamos alguns pontos dessa evolução. 
 
Em 1885 Kraepelin propôs um novo conceito, que se viria a revelar importante e hoje em dia de uso 
generalizado: chamou síndrome a um conjunto de sintomas que se agrupam de forma regular. Na sua 
base haveria uma causa física, sendo essa causa comum e única que explicaria, de resto, a ocorrência de 
tal conjunto agrupado de sintomas. Por outro lado, as diversas desordens mentais seriam distintas porque, 
precisamente, haveria uma causa biológica diferente para cada uma delas. 
 
Kraepelin postulou dois grandes grupos de doenças mentais graves: a demência precoce (actualmente 
esquizofrenia) e a psicose maníaco-depressiva (actualmente desordem bipolar). Defendeu que, para o 
primeiro caso, haveria um desequilíbrio químico e no segundo uma irregularidade metabólica. 
 
Em 1825 uma destas formas degenerativas foi chamada “paralisia geral”. Entre os seus diversos sintomas 
poderiam referir-se os delírios de grandeza e perda múltipla de funções motoras. 
 
Entre 1860 e 1870 Louis Pasteur estabeleceu a “Teoria dos genes”, defendendo que na origem das 
doenças estas infecções. Foi então possível demonstrar a relação entre sífilis e paralesia geral. 
 
A descoberta, em 1905, do micro-organismo causador da sífilis, reforçou a ideia quanto à existência de 
uma infecção destruidora de certas áreas cerebrais, capazes de provocar as alterações psicopatológicas 
observadas a este propósito. A conclusão parecia bastante óbvia: se um tipo de psicopatologia tem origem 
numa causa biológica, também as outras poderão ter: será uma questão de tempo encontrá-las. E é aqui 
que temos a origem e o cerne do modelo biomédico. 
 
2.3.2 – O ponto de vista da psicogénese 
Propõe que factores de natureza psicológica estão na origem (são a causa) das próprias alterações 
psicopatológicas. São desta época os estudos de Mesmer sobre o magnetismo animal e de Charcot sobre 
a hipnose. Tanto um como o outro se centraram em pacientes sofrendo de histeria (designação que, 
actualmente, deixou de se usar, passando a estar englobada na rubrica geral dos distúrbios 
somatoformes). 
 
Franz Anton Mesmer é uma das pessoas mais misteriosas da história da psicopatologia, por uns 
considerado um génio, por outros tido como um grande charlatão. Mesmer propôs que uma grande 
variedade de doenças, como a epilepsia e a histeria, fossem consideradas resultado da obstrução por 
parte de uma espécie de fluido ou corrente invisível que chamou magnetismo animal. No caso de doenças, 
estas resultariam da distribuição desigual em partes do corpo desse mesmo fluido. Por outro lado, esta 
balanço de fluido seria influenciado pelos ciclos lunares, pelas marés, planetas e estrelas. 
 
Sabendo hoje que as referidas curas terão resultado da manipulação de uma variável psicológica 
chamada sugestionibilidade, é um facto que Mesmer demonstrou a existência de um novo domínio de 
acção, que genericamente poderemos chamar “psicológico”. 
 
De resto, daí derivou o hipnotismo, cuja figura proeminente foi o médico francês Jean-Martin Charcot, 
considerado o mais importante neurologista do século XIX. Charcot distinguia a epilepsia da histeria 
através da hipnose. 
 
Josef Breuer apareceu com o método catártico, utilizando a hipnose, igualmente no contexto da histeria , 
mas levando as pacientes a reviverem os acontecimentos catastróficos ou traumáticos. 
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Freud, o criador da psicanálise, surge também nesta altura, muito próximo destes outros pioneiros, embora 
levando muito mais longe novos conceitos sobre psiquismo, inconsciente, e terapias de base psicológica. 
 
Dissemos mais atrás que a psicopatologia trata do estudo científico das perturbações mentais. Poderá 
pensar-se que, assim sendo, a questão dos paradigmas será irrelevante. No entanto, tal não acontece, 
pois existe evidência de que o tipo de formação teórica afecta até mesmo o processo de diagnóstico. 
 
A este propósito é esclarecedora uma pesquisa realizada por Langer & Abelson (1974). Tratava-se de 
averiguar até que ponto a formação teórica poderia influenciar o processo de avaliação e diagnóstico do 
clínico. Psicólogos e psiquiatras com formação teórica dinâmica (relacionada com o paradigma 
psicanalítico) ou comportamentalista (paradigma das teorias da aprendizagem), foram confrontados com 
a seguinte situação, visionada numa TV. 
 
3. O Diagnóstico em Psicopatologia 
O DSM é um sistema de diagnóstico que resulta de um grupo de trabalho constituído pela Associação 
Americana de Psiquiatria, sendo igualmente a referência mais usada internacionalmente quanto ao 
diagnóstico das desordens mentais. O mais recente (2000) DSM é designado DSM-IVTR e quer dizer 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Embora sujeita a muitas críticas e seguindo, 
essencialmente, as bases fundamentais do chamado “modelo biomédico”, é a partir do seu contexto que 
iremos organizar o presente livro. 
 
3.1 – Distúrbios psicopatológicos: uma panorâmica 

� Esquizofrenia 
As pessoas com esquizofrenia experimentam delírios, alucinações. As suas emoções são frequentemente 
dessintonizadas, inadequadas. 
 
− Desordens psicóticas – as pessoas com delírios sofrem frequentemente de delírios com conteúdo 

persecutório. Distinguem-se as desordens de delírio e a esquizofrenia paranóide, já que neste último 
caso os delírios tendem a ser bizarros e fragmentados e as alucinações mais perturbadoras. 

 
Têm sido apontadas as seguintes características nesses Delírios: 
− Passividade somática; 
− Inserção do pensamento; 
− Transmissão de pensamento; 
− Roubo do pensamento; 
− Sentimentos fabricados; 
− Ausência de controlo volitivo (vontade); 
− Imposição de impulsos. 
 
No que diz respeito às Alucinações consideram-se diversas variedades: 
− Pensamentos audíveis; 
− Discussão entre vozes; 
− Vozes observadoras. 
 
Existem ainda outros tipos de sintomas, os chamados Sintomas Negativos, que se traduzem, 
principalmente, em aspectos deficitários: 
− Desmotivação; 
− Pobreza na fala quanto ao conteúdo ou à quantidade de palavras ditas; 
− Indiferença ao prazer; 
− Indiferença perante os estímulos que vão aparecendo. 
 

� As desordens do humor 
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De um modo geral consideram-se duas grandes categorias: 
− A desordem depressiva, ou a depressão maior (major, em inglês), também designada por desordem 

unipolar, em que predominam os sentimentos profundos de tristeza, para além da perda de peso, dos 
pensamentos de suicídio e auto-desvalorização; 

− A desordem bipolar, anteriormente chamada psicose maníaco depressiva, em que se alternam 
períodos de mania com períodos de depressão. 

 
� As desordens de ansiedade 

Existem várias desordens: 
− Fobias; 
− Desordem de pânico; 
− Desordem obsessiva-compulsiva: Alguns autores consideram que esta desordem envolve, na verdade, 

duas componentes essenciais: uma cognitiva e outra motora ou comportamental. A primeira, de um 
modo geral, corresponde à dimensão obsessiva e a segunda à dimensão compulsiva; 

− A desordem de ansiedade generalizada; 
− A desordem de stresse pós-traumático. 
 

� As desordens somatoformes 
São desordens em que não se encontram causas conhecidas para os sintomas físicos, mas devido aos 
quais já tiveram vários tratamentos: 
− A desordem de conversão (anteriormente chamada histeria); 
− A desordem de dor; 
− A hipocondria; 
− Na desordem corporal dismórfica. 
 

� As desordens dissociativas 
A dissociação é uma súbita alteração na consciência que afecta a memória e a identidade. Pessoas com 
amnésia dissociativa podem esquecer todo o seu passado ou ter apenas algumas perdas selectivas. Na 
fuga dissociativa, subitamente a pessoa viaja para um novo local recomeçando uma vida nova, sem ter 
recordações do tempo anterior. Nos casos da desordem dissociativa de identidade, a pessoa manifesta 
duas ou mais personalidades distintas, sendo cada uma delas predominante numa determinada época. 
Consideram-se os seguintes tipos: 
− Desordem de personalidade múltipla; 
− Desordem de despersonalização. 
 

� As desordens de identidade do género e da sexualidade 
A identidade do género é geralmente caracterizada por um grande desconforto e mal-estar para com o seu 
próprio sexo (não tem a ver obrigatoriamente com homossexualidade). 
 
Dentro das desordens da sexualidade consideram-se três categorias: 
− Parafilias (inclui-se o exibicionismo, o voyerismo, o sadismo e o masoquismo); 
− Disfunções de sexualidade 
 

� As desordens do sono 
A este propósito, conceptualizam-se duas grandes categorias: 
− As dissónias; 
− As parasónias. 
 

� As desordens alimentares 
Na anorexia nervosa a pessoa, habitualmente uma rapariga, recusa comer com o argumento de estar 
gorda. Na bulimia, ou bulimia nervosa, a pessoa tem frequentes episódios compulsivos para comer, a que 
seguem vómitos auto-induzidos ou através do uso de laxativos (produtos que fazem vomitar). 
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� As desordens de desajustamento 

Este diagnóstico é utilizado nos casos em que se evidenciam alterações emocionais ou comportamentais, 
no seguimento da ocorrência de stressores importantes. 
 

� As desordens do controlo do impulso 
Aqui incluem-se várias categorias caracterizadas por comportamentos inapropriados e fora de controlo. Na 
chamada desordem explosiva intermitente, a pessoa tem episódios de comportamento violento, com 
eventual destruição da propriedade ou de injúrias dirigidas a terceiros. Na cleptomania a pessoa não 
consegue resistir à tentação de roubar objectos, geralmente em lojas. 
 

� As desordens de personalidade 
Eis alguns exemplos: 
− Desordem de personalidade esquizóide; 
− Desordem de personalidade narcísica; 
− Desordem de personalidade anti-social ou psicopática. 
 

� As desordens relacionadas com o consumo de drogas 
Aqui englobam-se todas as desordens relacionadas com o consumo de substâncias geradoras de 
alterações mentais (não só as chamadas “toxicodependências”, como as drogas de âmbito médico – 
exemplo: as benzodiazepinas). 
 
4. Avaliação e Diagnóstico em Psicopatologia 
Teremos assim, a partir deste ponto de vista, duas vertentes psicológicas no que respeita ao 
diagnóstico/avaliação psicopatológica: trabalho exclusivo enquanto profissional diagnosticador, altamente 
específico, sendo esta actividade integrada num contexto de colaboração com outro/a profissional 
(psiquiatra, neurologista, ou psicólogo/a) que aproveita essa informação para a sua actividade curativa; por 
outro lado, uma avaliação mais restrita ao exercício de terapeuta, sem entrar em domínios psicométricos  
tão aprofundados (e injustificados, para o caso). 
 
4.1 – Os testes projectivos 
Os testes projectivos têm origem teórica na psicanálise e o seu pressuposto fundamental é o de que a 
pessoa projecta as suas características psicológicas nas diversas apreciações que faz dos materiais 
temáticos apresentados, suficientemente ambíguos para evitarem apreciações racionalmente controladas. 
De facto, os testes projectivos são constituídos por estímulos standard e ambíguos, de forma a suscitarem 
uma grande variedade de respostas. A hipótese é de que, precisamente devido a essa ambiguidade do 
material, as pessoas acabam por responder de acordo com os seus processos inconscientes. Os testes 
projectivos mais conhecidos são o Roscharch e o TAT (CAT, na versão para crianças). 
 
4.2 – Outros materiais de avaliação psicométrica e clínica 
− Escala de Hopelessness; 
− Escala de Atitudes Disfuncionais. 
 
Há ainda a considerar a entrevista clínica e o auto-registo, em que a pessoa toma notas, devidamente 
orientadas, sobre a ocorrência de comportamentos, emoções, pensamentos, problemas, entre outros. 
Escala de Depressão de Hamilton (muito usada por psiquiatras nos ensaios clínicos como drogas) que, na 
sua versão original e mais utilizada, é preenchida pelo(a) médico(a). 
 
5. As Desordens de Ansiedade 
São diversas as desordens aqui consideradas. O DSM-IV considera para cima de uma dúzia de 
perturbações de ansiedade. Não vamos abordá-las a todas, mas o/a leitor/a pode observar uma breve 
descrição de cada na(s) caixa(s) seguinte(s). 
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1. Agorafobia, tradicionalmente referida com o medo dos “espaços abertos”; 
2. Distúrbio de pânico sem agorafobia; 
3. Distúrbio de pânico com agorafobia; 
4. Agorafobia sem histórias de perturbação de pânico; 
5. Fobia específica; 
6. Fobia social; 
7. Distúrbio obsessivo-compulsivo; 
8. Desordem de stresse pós-traumático; 
9. Desordem aguda de stresse; 
10. Desordem de ansiedade generalizada 
11. Perturbação de ansiedade, secundária a um estado físico em geral; 
12. perturbação de ansiedade induzida por substâncias; 
13. Distúrbio de ansiedade sem outra especificação. 

 
5.1 – Fobias 
São características da fobia, para além da ansiedade e medo, a fuga ou o aviltamento do objecto fóbico. 
Podemos definir a fobia como um evitamento ou fuga de um objecto, pessoa, animal ou situação, sendo tal 
mediado por um medo perturbador, exagerado ou desproporcionado em relação ao perigo real 
representado pelo estímulo fóbico e que a própria pessoa, eventualmente, reconhecerá como não razoável. 
Algumas das fobias mais frequentes são: 
− claustrofobia – medo de espaços fechados; 
− agorafobia – medo de espaços abertos; 
− acrofobia – medo de alturas; 
− cardiofobia – medo de ter um ataque cardíaco; 
− cancerofobia – medo de ter cancro. 
 
Em termos de simplificação, considera-se existirem três tipos fundamentais de fobias: fobias específicas, 
agorafobia e fobia social. A agorafobia, para seguirmos a abordagem do DSM-IV, será enquadrada no 
contexto da desordem de pânico. 
 
Segundo Seligman & al. (2001), a prevalência das fobias será superior a dez por cento na população geral. 
Como exemplos de fobias específicas podem mencionar-se as fobias a animais, fobias a sangue, a 
aranhas, a insectos, a aviões, entre muitas outras. 
 
As pessoas afectadas por este tipo de distúrbio manifestam, por norma, um elevado estado de activação 
fisiológica mesmo quando parecem estar relaxadas. 
 
− Fobias a animais; 
− Fobias a circunstâncias naturais do meio; 
− Fobias situacionais; 
− Fobias a sangue; 
− Outros tipos de fobias – medos relacionados com doenças, medo de adoecer, de contrair uma dada 

doença, de morrer, de sofrer. Estes medos fóbicos (que podem ser genericamente agrupados na 
designação nosofobia. 

− Fobia social. 
Ainda no que respeita ao diagnóstico deste distúrbio, alguns pesquisadores distinguem dois tipos de fobia 
social: 

� Fobia social específica; 
� Fobia social generalizada 

 
5.1.1 – Etiologia das Fobias 
Existem diversos pontos de vista quanto à etiologia das fobias. 
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� A Teoria Psicanalítica 

A teoria psicanalítica, pelo menos nesta área, reveste-se de um interesse meramente histórico. Com 
origem em Freud, foi obviamente a primeira a tentar explicar o comportamento fóbico. Segundo ela, as 
fobias seriam uma defesa contra a ansiedade produzida pelo impulso do id, mas reprimida. Esta 
ansiedade seria deslocada do impulso id receado para um objecto ou situação com uma certa conexão 
simbólica com ele. A fobia seria uma maneira que o ego encontraria  de fugir ou evitar o encontro com o 
problema real, isto é, um conflito que foi reprimido algures na infância. Em 1979, um outro psicanalista, 
Arieti, propôs como base das fobias, não um impulso do id, mas um problema interpessoal acontecido na 
infância, a partir do qual a criança desenvolveria uma visão do mundo insegura, decorrente desse primeiro 
contacto inicial inocente com os adultos. Desejando voltar a acreditar nos adultos, a criança deslocaria, de 
forma inconsciente, o seu medo dos outros para o medo de objectos ou situações. 
 

� Explicações Biológicas para o Desencadeamento das Fobias 
De facto, parece que certas pessoas reagem mais facilmente em termos de activação nervosa. Lacey 
(1967) propôs o conceito de estabilidade versus labilidade emocional. As pessoas lábeis serão aquelas 
que reagem muito facilmente a uma vasta gama de estímulos. Esta labelidade teria uma base 
genética/hereditária, podendo ter alguma importância na etiologia das fobias. 
 
Recentemente têm sido também propostos factores neurofisiológicos como contribuindo para o 
desencadeamento das fobias. Assim, com base em alguns resultados laboratoriais, tem sido defendida a 
hipótese quanto à existência de uma desregulação nas vias serotoninérgicas e dopaminérgicas. Haveria, 
para além disso, uma diminuição, da actividade do GABA (Ácido aminobutírico), que funciona como 
“travão” do neurotransmissor excitatório glutamato, daqui resultando problemas na regulação apropriada 
da activação fisiológica associada à ansiedade. As pesquisas de LeDoux (2002) também têm sido 
invocadas a este propósito, especialmente os resultados implicando a amígdala como a estrutura mais 
importante no estabelecimento do medo e fobias (seria o lugar de formação das “memórias emocionais”). 
 

� As Fobias como Comportamentos Aprendidos 
A característica comum a todas as Teorias da Aprendizagem, sem dúvida, a teorização psicológica que se 
tem revelado mais profícua e mais produtiva em termos clínicos e de pesquisa, é a de que todo o 
comportamento, incluindo as fobias, é apreendido. 
 
Existem três grandes mecanismos que têm sido propostos separadamente para explicar as fobias: 
− O condicionamento por evitamento; 
− O condicionamento vicariante; 
− O condicionamento operante. 
 

� O “Modelo de Condicionamento por Evitamento” 
Historicamente, em 1920, Watson e Rayner foram os primeiros a demonstrar o condicionamento de uma 
fobia numa criança, que ficou conhecida como o “Pequeno Albert”. Posteriormente, em 1947 (ver Davidson 
& Neale, 1996), Mowrer propôs o processo de condicionamento em duas fases: 

a) condicionamento clássico; 
b) condicionamento operante. 

 
Na fase a) através do condicionamento clássico, uma pessoa aprende a ter medo de um estímulo neutro 
quando este é associado com um estímulo desagradável ou incondicionado. Na fase b) a pessoa aprende 
a reduzir este medo condicionado escapando ao estímulo condicionado. Esta segunda fase é considerada 
de condicionamento operante, sendo a resposta mantida pelas consequências reforçantes positivas. 
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Uma pesquisa realizada em 1984 por Richardson & Ednen (referida em Davidson & Neale, 1996) mostrou 
que com o passar do tempo, e depois do condicionamento aversivo, as resposta de medo se tornam mais 
fortes a estímulos parecidos com o original, mas não iguais. 
 
Concluindo: aparentemente algumas pessoas tornam-se fóbicas a partir da aprendizagem de um 
sequência de experiências desagradáveis. No entanto, existem muitos outros casos que não são 
explicáveis a partir de tais premissas. 
 

� O “Modelo Vicariante” (ou por observação) 
Nós podemos aprender vendo outros aprender, podemos sofrer vendo outros sofrer. As respostas fóbicas, 
então, também podem ser aprendidas por observação. A aprendizagem vicariante também pode dar-se 
através de instruções verbais, quer dizer, as reacções fóbicas podem ser estabelecidas através de 
descrições feitas por outras pessoas a propósito de determinados acontecimentos. 
 

� A Hipótese Cognitiva 
Grande quantidade de estudos sugere que não são apenas as emoções que influenciam as cognições. 
Estas também influenciam as emoções. Na verdade, muitos fóbicos parecem mostrar uma atenção 
selectiva a estímulos fóbicos, levando a que seja mais fácil a ocorrência de comportamentos fóbicos. 
 
Por exemplo, em relação às pessoas socialmente ansiosas, Beck & Emery (1985) defendem que pessoas 
com este distúrbio tendem a comportar-se de acordo com um “esquema de vulnerabilidade”, ou seja, a 
pessoa espera ter interacções sociais desastrosas e, por isso, já se apresenta vulnerável. 
 

� O conceito de “terreno preparado” de Seligman 
Seligman parte de uma ideia base: constatação de que determinados estímulos são mais geradores de 
fobias que outros. Por exemplo, o medo de alturas, medos relativos à asfixia, a aracnídeos, a serpentes. E 
isto aconteceria, precisamente, como resultado de uma sensibilização que se daria na espécie ao longo da 
sua história. 
 
O modelo de Mowrer, torna-se mais válido entrando em linha de conta com a hipótese de Seligman, em 
que se assume que as diferentes espécies estão mais ou menos predispostas (sensíveis) a reagir a uns 
estímulos do que a outros (por exemplo: veneno), em função da sua própria história filogenética. Tal 
tornaria os indivíduos pertencentes a esta ou àquela espécie especialmente vulneráveis a estímulos 
significativos para a sua espécie. 
 

� A questão das competências sociais em fóbicos sociais 
Uma hipótese cognitivista, explicativa relativamente aos fóbicos sociais, é a que defende a existência de 
um problema ao nível das competências sociais apropriadas, sendo esta circunstância que conduz à 
situação fóbica. 
 
Socialmente ansioso (características inadequadas) 
− dificuldade no contacto visual (sobretudo não olhar nos olhos a outra pessoa); 
− dificuldade de diálogo (não conseguir iniciar conversa ou mantê-la); 
− aperto de mão frouxo (inseguro); 
− postura corporal contraída (insegura); 
− sem auto-afirmação (por exemplo, não conseguir responder “não” a um pedido) 
 
5.1.2 – Os tratamentos psicológicos das fobias 
O Psicanalítico é o tipo de tratamento mais antigo. Ainda que com variantes, poderá dizer-se que o 
objectivo principal desta abordagem é o de resolver conflitos que se acredita estarem na origem dos 
sintomas, daí ser considerado por esta abordagem como ineficaz tratar apenas os “sintomas”. 
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Abordagem cognitivo-comportamental. Têm sido utilizadas duas variedades principais de tratamento. 
Comecemos pela mais antiga, desenvolvida por J. Wolpe durante a década de 1950: 

� Dessensibilização Sistemática. O procedimento que combina o treino de relaxamento com a 
exposição gradual a estímulos fóbicos. Neste sentido, o tratamento envolve duas fases essenciais: 

1. O Treino de Relaxamento que visa permitir à pessoa desactivar-se do ponto de vista fisiológico; 
2. Treino de Dessensibilização. Na verdade, esta fase consiste em colocar a pessoa numa situação 

um pouco desagradável (quer dizer, que lhe provoca algum medo, ansiedade, activação 
fisiológica), eventualmente, no primeiro item da hierarquia, enquanto é orientada a relaxar-se. A 
dessensibilização pode ser realizada ao vivo (isto é, perante situações reais) ou em imaginação (a 
pessoa está de olhos fechados). 

� Exposição. Neste tipo de tratamento (na verdade, inequivocamente, o tratamento mais eficaz para 
as fobias e medos em geral) a pessoa é colocada perante intensidades elevadas de medo, sem 
qualquer redução prévia de ansiedade relativamente à situação fóbica. 

 Trata-se de um tratamento bem mais complexo do que à primeira vista parece, exigindo  grande 
experiência e conhecimento técnico por parte de quem o utilize. Quando bem  utilizada, o tratamento por 
exposição, tem uma eficácia perto dos 100%, mas existe um  problema: há um droput (desistência) de 
cerca de 30%. 
 Durante uma sessão de exposição, especialmente no período inicial, e na maior parte das 
 pessoas, ao fim de 30/45 minutos, a ansiedade e o medo começam a diminuir. A exposição é 
 realizada diariamente e, sobretudo nos primeiros dias, várias vezes por dia. 
 Depois da exposição estar em plena implementação, a pessoa começa a fazer auto-
 exposição. 
 
5.1.3 – Os tratamentos farmacológicos 
As drogas mais importantes, inicialmente utilizadas no tratamento das desordens de ansiedade, fobias em 
particular, foram os barbitúricos. Porém, devido aos seus efeitos adversos muito severo e às suas 
propriedades aditivas, originando grave dependência e tolerância, estes foram substituídos, de um modo 
geral, por outras substâncias consideradas sem problemas de maior, chamadas benzodiazepinas 
(exemplos são o alprazolam – Xanax; o diazepam – Valium). Inicialmente consideradas não tão perigosas, 
quanto as anteriores, as benzodiazepinas provocam ainda assim habituação e severos efeitos 
(abstinência). 
 
Ultimamente, tem-se vindo a observar um crescente uso de antidepressivos, sobretudo dos chamados 
inibidores selectivos de readaptação de serotonina (ISRSs) no tratamento farmacológico das desordens de 
ansiedade. É o caso da fluoxetina (Prozac), da sertralina (Zoloft), da fluvoxamina (Dumirox) e da 
paroxetina (Seroxat e Paxetil). 
 
No caso das fobias, para além desta nova tendência, a imipramina tem sido muito utilizada no caso de 
agorafobia. 
 
5.2 – A desordem de pânico 
Sem Agorafobia. Na desordem de pânico (ver caixa) existe um súbito e frequentemente inexplicável 
ataque, constituído por diversos sintomas: 
aumento dos ciclos respiratórios, taquicardia (aumento do batimento cardíaco), pressão no peito, 
sentimento de perigo eminente, náuseas, tonturas, sudorese, tremores, apreensão, terror. São igualmente 
comuns os sentimentos de despersonalização e de desrealização, sentir-se fora do corpo e do mundo, 
medo de perder o controle, medo de enlouquecer, ou até medo de morte eminente. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 60 
 
5.2.1 – Etiologia da desordem de pânico 
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Como em todos os distúrbios psicológicos, também no respeitante à desordem de pânico é uma tarefa 
difícil estabelecer condições etiológicas gerais. Como de costume, são duas as grandes linhas de 
atribuição etiológica para a desordem de pânico: a biológica e a psicológica. 
 
Com Agorafobia. No DSM-IV, a desordem de pânico é diagnosticada em duas categorias: com ou sem 
agorafobia. Refira-se que é frequente a ocorrência de episódios de pânico acabarem por conduzir à 
agorafobia. Muitos investigadores provenientes da psicologia defendem que a agorafobia não é 
propriamente o medo de espaços públicos ou amplos, mas o medo de ter um ataque de pânico em público, 
ou o medo de ter medo. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 62 
 
No entanto sabe-se que a relação entre a agorafobia e a desordem de pânico é muito complexa. De facto, 
por que razão a agorafobia só se desenvolve em algumas pessoas que são afectadas por ataques de 
pânico? 

� Em primeiro lugar, existe evidência de que as pessoas que desenvolvem agorafobia têm 
cognições mais catastróficas (cognições extremamente negativas, como por exemplo ter medo de 
sentir-se mal no cinema). 

� Segundo, têm estratégias de coping inadequadas (exemplo: fugir). 
� Em terceiro lugar, as mulheres agorafóbicas são em número superior aos homens (quatro para 

um). Provavelmente, um conjunto complexo de factores cognitivos, psicossociais e biológicos são 
necessários para compreender aquela relação. 

 
Na maioria dos casos a agorafobia desenvolve-se na adolescência ou no início da adultez. 
Frequentemente começa com súbitos ataques de pânico, havendo outros sintomas, igualmente evidentes, 
tais como: 
− tonturas; 
− ruminações; 
− medo de enlouquecer; 
− pensamentos disfuncionais. 
 
No entanto, podem os sintomas nunca passar daqui, isto é, estas sensações manterem-se estáveis (não 
evoluindo para episódios de pânico, propriamente ditos), mas colocando a pessoa sempre como que na 
eminência de ter algo mais (o pânico). Esta situação corresponde ao que o DSM designa por Agorafobia 
sem história de perturbação de pânico. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 63 
 
São diversas as circunstâncias que têm sido apontadas como estando na origem da agorafobia: 
− ansiedade à separação; 
− situações traumáticas. 
5.2.2 – Tratamento para a desordem de pânico sem e com agorafobia 
Abordagem Farmacológica. Em termos farmacológicos diversos têm sido os fármacos utilizados. É o caso 
das benzodiazepinas que, segundo vários autores, mostraram alguma eficácia no tratamento desta 
desordem. No entanto, ultimamente tem sido advogado o uso dos ISRSs, alguns deles aprovados para o 
efeito, como o Prozac (fluoxetina), o Zoloft (sertralina), o Dumyrox (fluvoxamina), entre outros. 
 
Abordagem Psicológica. As modernas terapias psicológicas envolvem, por norma, três componentes: o 
relaxamento, a reeducação cognitiva e a exposição a estímulos internos. 
 
O relaxamento é uma técnica de desactivação emocional, tendo como um dos objectivos principais o auto-
controlo dos níveis de activação fisiológica. 
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A reeducação cognitiva tem a ver com o fornecimento de informações apropriadas sobre o que é a 
ansiedade, o que são episódios de pânico, a ligação entre estes a o modo como a pessoa pensa as 
circunstâncias que a rodeiam (incluindo a ansiedade), procurando orientá-la no sentido da aquisição de 
pensamentos e expectativas mais adequadas e desejáveis. 
 
Na exposição a estímulos internos, como o nome indica, pretende-se expor a pessoa a sensações, 
pensamentos, imagens, mudanças corporais, que estão associadas ao pânico e à ansiedade. 
 
De um ponto de vista terapêutico, saliente-se que um objectivo fundamental é a prevenção das crises de 
ansiedade (ou dos episódios de pânico), tanto mais que se sabe desempenharem os pensamentos um 
papel essencial enquanto desencadeadores de tais situações. 
 
5.2.3 – Desordem de ansiedade generalizada 
As pessoas que sofrem desta desordem estão continuamente num elevado a moderado estado de 
ansiedade, tendo uma preocupação crónica e generalizada sobre todo o tipo de acontecimentos: medo de 
que aconteça um acidente ao filho, ao cônjuge, preocupação quando passa uma ambulância. 
 
Esta ansiedade incomodativa e persistente é por vezes chamada “ansiedade flutuante” e é um tipo de 
ansiedade para a qual frequentemente não é fácil encontrar estímulos desencadeadores, visto estes 
serem constantes e muito generalizados. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 66 
 
Relativamente às características sintomatológicas da desordem de ansiedade generalizada deve referir-se, 
ainda, que são comuns as seguintes queixas somáticas: sudorese, tonturas, taquicardia, dores de 
estômago, diarreia, policuria, ciclos respiratórios curtos, entre muitos outros. 
 
Podem existir também perturbações ao nível muscular, como cefaleias de tensão, dores de pescoço e pés, 
tremores, excessiva tensão muscular. A pessoa é facilmente excitável, está constantemente assustada, 
apreensiva, com medo de perder o controle, com medo de ter um ataque cardíaco ou de morrer. 
Efectivamente, impaciência, irritabilidade, crises de ira, insónias e dificuldade em concentrar-se são 
queixas bastante frequentes. 
 
Tipicamente, a desordem de ansiedade generalizada começa a desenhar-se durante a puberdade, embora 
muitas vezes se encontrem pessoas que referem ter sofrido desta desordem durante toda a vida. 
 
 
5.2.4 – Etiologia da desordem de ansiedade generalizada 
Do ponto de vista psicanalítico a ansiedade generalizada foi considerada um conflito inconsciente entre o 
ego e os impulsos do id. Os impulsos seriam usualmente na natureza sexual ou agressiva. 
 
Do ponto de vista as diversas teorias da aprendizagem, as causas da ansiedade generalizada são 
atribuídas aos estímulos do meio. 
 
As teorias cognitivistas, por seu turno, têm dado ênfase às crenças e expectativas como factores de 
desenvolvimento e manutenção desta desordem. 
 
Ao passo que as teorias da aprendizagem (condicionamento) consideram que a pessoa é confrontada com 
estímulos ameaçadores aos quais responde com ansiedade e medo, o ponto de vista cognitivo enfatiza a 
percepção da falta de controlo como sendo central à desordem. De certa forma, a pessoa criou uma 
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maneira de ver o mundo em que tem consciência de não conseguir controlar as ameaças, sendo isso que 
está na origem da sua ansiedade. 
 
Neurobiologia da ansiedade e pânico 
Ao considerarmos os factores relevantes para a ansiedade generalizada, teremos de considerar alguma 
distinção, relativamente à desordem de pânico, na medida em que os teóricos desta área distinguem a 
fisiologia da desordem de pânico e a fisiologia da ansiedade generalizada, considerando que esta é mais 
do tipo antecipatório. Considera-se, assim, que a ansiedade característica da desordem de pânico está 
ligada ao sistema noradrenégico, isto é, aos neurónios que utilizam a norepinefrina como transmissor. 
Estudos posteriores mostraram que o uso de drogas redutoras da actividade dessas zonas tem efeitos 
ansiolíticos, ao passo que drogas incrementadoras dessa mesma actividade provocam pânico. Em relação 
à ansiedade generalizada, o modelo neurobiológico mais conhecido assenta nos conhecimentos derivados 
dos efeitos das benzodiazepinas. Existindo receptores no cérebro ligados ao neurotransmissor, de 
características inibitórias, o GABA, pensa-se que quando se dá uma excitação neuronal, resultante de 
ansiedade, as benzodiazepinas reduzem esta através da promoção da libertação de GABA. Drogas que 
bloqueiam ou inibem o GABA conduzem, naturalmente, ao aumento de ansiedade, o inversos sucedendo 
com as drogas ocasionando a activação GABA. 
 
5.2.5 – Terapias para a desordem de ansiedade generalizada 
Do ponto de vista psicológico e no caso de a situação se relacionar com aspectos ansiogénicos, que 
variam com as circunstâncias, poderá escolher-se e dessensibilização sistemática. Uma maneira de 
substituir a dessensibilização sistemática, quando não há estímulos observáveis, é seguir o esquema 
preconizado pela chamada “abordagem cognitivo-comportamental”, que poderá obedecer, 
aproximadamente, ao seguinte esquema: numa primeira fase a pessoa aprende a fazer o relaxamento 
standard (geralmente, uma variedade de relaxamento muscular profundo ou de Jacobson), coisa que 
poderá demorar mais ou menos quinze dias; depois aprende a fazer relaxamento diferencial (uma 
aplicação rápida de alguns dos elementos do relaxamento standard), que a pessoa aprende a utilizar em 
situações do dia-a-dia. Um programa deste género, bem conhecido, é “O Treino de Manuseamento da 
Ansiedade” (Suinn, 1990). 
 
Existem muitas técnicas de relaxamento, eventualmente não equivalentes, mas podendo ser consideradas, 
todas elas, formas de desactivação fisiológica. 
 

� O Treino de Relaxamento de Jacobson ou muscular profundo, baseia-se em exercícios de 
contraste tensão/descontracção muscular; 

� O Treino autogénico de Schultz é baseado em sugestões verbais; 
� O Treino de respiração consiste, muito simplesmente, em aprender a respirar pausada e 

regularmente, de forma completa e profunda. 
As medicações não provocam alterações permanentes, isto é, a pessoa não se modifica no que respeita 
às suas características cognitivas (sobretudo a componente “preocupação”), havendo uma recaída 
imediata em cerca de 90% dos casos. 
 
A farmacoterapia desta desordem não difere daquilo que já foi referido relativamente às desordens de 
ansiedade em geral. 
 
5.2.5 – Desordem obsessivo-compulsiva 
É uma desordem de ansiedade em que a mente é inundada por pensamentos persistentes e incontroláveis, 
ou em que a pessoa é compelida a repetir certos actos, que originam um significativo desconforto, bem 
como uma influência perturbadora na sua vida. Alguns investigadores calculam que esta desordem afecta 
entre um a três por cento da população. Usualmente começa no início da idade adulta, muitas vezes na 
sequência de um acontecimento stressante, como gravidez, parto, conflito familiar ou dificuldades no 
trabalho. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                 Disciplina /41042 – Noções de Psicopatologia 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 15 de 41 

 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 71 
 
O começo desta desordem mais cedo é comum entre os homens e associa-se a compulsões de 
verificação, ao passo que o começo mais tardio é característico das mulheres e prende-se com 
compulsões de limpeza. 
 
A desordem obsessiva-compulsiva partilha muitas características com as outras desordens de ansiedade, 
especialmente com a desordem de pânico e as fobias, bem como com algumas desordens de 
personalidade, nomeadamente a desordem de personalidade obsessiva. 
 
Natureza das Obsessões. Saliente-se, em primeiro lugar, que a obsessão tem sempre um conteúdo que 
não se quer, que vai contra os princípios morais, ou outros, da pessoa. 
 
Por outro lado, poderemos definir as obsessões como pensamentos, impulsos, imagens, de natureza 
intrusiva e recorrente, que se impõe à vontade da pessoa, parecendo irracionais e incontroláveis para 
quem os tem. 
 
As obsessões podem também tomar a forma de extrema dúvida e indecisão, daí resultando a 
impossibilidade de chegar a uma decisão: na dúvida obsessiva a pessoa nunca está certa das decisões 
que toma. 
 
As Compulsões são comportamentos ou actos mentais repetitivos que a pessoa sente ter de realizar para 
reduzir o seu mal-estar, a ansiedade, ou para evitar alguma calamidade. 
 
A desordem obsessivo-compulsiva é das desordens mais destrutivas, por assim dizer, já que tem um 
carácter cada vez mais absorvente, à medida que decorre o tempo. 
 
Em grande parte dos obsessivos as compulsões têm a ver com limpeza e ordenação. Corresponde ao que 
popularmente se costuma designar por “mania das limpezas” e “mania das arrumações”. 
 
Frequentemente, a demarcação entre obsessões e compulsões não é clara. De facto, alguns 
pensamentos obsessivos parecem funcionar como comportamentos compulsivos, como quando a pessoa 
conta em silêncio (para tentar controlar a ansiedade). Alguns autores chamam a isto compulsões 
cognitivas, ou internas, considerando as compulsões abertas aquelas que podem ser observáveis (por 
exemplo: fechar repetidamente a porta, o gás, a luz). 
 
Alguns investigadores (os dados que a seguir se apresentam são de Davidson & Neale (1996) chegaram à 
conclusão de que existem as seguintes formas de obsessões e de compulsões: 

1. Dúvidas obsessivas; 
2. Pensamento obsessivo; 
3. Impulsos obsessivos; 
4. Medos obsessivos; 
5. Imagens obsessivas. 

 
As duas compulsões identificadas foram as seguintes: 
− rituais de verificação a que já aludimos, e que consistem em a pessoa tentar certificar-se de algo; 
− rituais de controlo que são realizados com vista a impedir a ocorrência de coisas negativas. 
 
No entanto, Sidney Rachman (1998) encontrou um outro resultado, no respeitante às compulsões: rituais 
de verificação e rituais de limpeza. 
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Também encontrou uma outra obsessão, chamada lentidão obsessiva primária, que consiste numa 
espécie de lentidão para tudo (por exemplo: tomar banho, limpar-se muito bem, levar muito tempo a vestir-
se. Isto é, tudo é realizado muito lentamente). 
 
5.2.6 – Etiologia da desordem obsessivo-compulsiva 
Numa perspectiva comportamental, esta desordem resulta de comportamentos aprendidos através do 
reforço das suas consequências (para conseguir a redução do medo e da ansiedade, uma pessoa poderá 
usar a lavagem compulsiva de mãos como uma resposta de escape operante que reduz a preocupação 
obsessiva, por exemplo, com a contaminação relativa à sujidade ou a germes). Do modo idêntico o ritual 
de verificação pode reduzir a ansiedade relativa a um acidente, que poderá ocorrer no caso de não realizar 
tal ritual. Mas, paradoxalmente, as obsessões geram ainda mais ansiedade. 
 
Então como se originam? Segundo Foa & Wilson (2001), a maior parte das pessoas experiencia 
ocasionalmente pensamentos indesejáveis semelhantes a obsessões, porém, as pessoas normais toleram 
e desdramatizam tais pensamentos, o contrário sucedendo com as pessoas que se tornam obsessivas, 
cujos pensamentos assumem grande relevância e preocupação. A pessoa começa, então, de forma activa 
a tentar eliminar esses pensamentos perturbadores através de compulsões. 
 
Numa abordagem cognitivista, Carr (1974) propôs que a pessoa obsessiva-compulsiva quando é 
colocada numa situação, em que tem um resultado potencialmente indesejável ou ameaçador, tende a 
sobrestimar as suas consequências negativas. Por outro lado, estudos feitos por Sher & al. (1983) 
sugerem que nos obsessivos-compulsivos existem igualmente problemas ao nível da memória, mais 
precisamente, a pessoa esquece as coisas que acabou de fazer, daí originando dúvidas. 
 
Também factores os biológicos têm sido implicados da etiologia da desordem obsessiva-compulsiva, 
especialmente níveis excessivos de serotonina. Na origem deste excesso haveria uma sobre-actividade de 
um circuito ligando o cortéx ao tálamo (implicando a amígdala, o hipotálamo, os núcleos caudais, o cortéx 
cingulado, entre outras estruturas). 
 
Terapias para a desordem obsessivo-compulsiva 
A primeira escolha é, normalmente, uma combinação de exposição e prevenção de resposta. 
 
Prevenção de Resposta é o nome dado a um procedimento terapêutico que consiste em impedir que 
uma pessoa ritualize depois de ter sido exposta a uma situação que, por norma, lhe provocaria compulsão. 
 
Existem outras técnicas que são usadas em situações resistentes, em que exposição e prevenção de 
resposta não funcionaram. Pode mencionar-se a chamada Paragem do pensamento (em que, muito 
sinteticamente, um estímulo desagradável é associado à palavra ALTO!, sendo esta posteriormente 
utilizada para interromper sequências obsessivas). 
 
Outra técnica é a saciação: uma pessoa tem um medo obsessivo de ter um cancro e morrer: Então, repete 
muitas vezes “tenho um cancro e vou morrer”. 
 
A Abordagem Farmacológica centra-se no uso do antidepressivo, sobretudo nos inibidores da serotonina 
(tricíclicos e ISRSs), sendo os mais utilizados a clomipramina (tricíclico), a fluoxetina, a fluvoxamina e a 
sertralina (todos eles ISRSs). Note-se que todos eles provocam, pelo menos teoricamente, o aumento de 
serotonina cerebral, incluindo os IMAO (Inibidores da Monoamina Oxidase), eventualmente através de 
diferentes mecanismos. 
 
Nos últimos doze a quinze anos advogou-se o uso previligiado dos ISRSs com base em dois argumentos: 
1º que estes seriam mais eficazes e 2º que teriam muito menos efeitos adversos (sendo estes 
particularmente graves no caso dos IMAO. Não tem fundamento. 
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Um estudo conduzido por Edna Foa (1979), apenas encontrou benefícios da clomipramina em pacientes 
deprimidos (obsessivos deprimidos) e no respeitante aos sintomas depressivos. Aqueles que foram 
tratados com prevenção de resposta melhoraram em ambos os aspectos. Estes resultados poderão indicar 
que a depressão é secundária ao desenvolvimento da desordem obsessivo-compulsiva. Por outro lado, 
um estudo de Pato & al. (1998) encontrou que os efeitos da clomipramina são de curta duração. 
 
5.2.7 – A desordem de stresse pós-traumático 
Uma perspectiva geral 
A desordem de stresse pós-traumático (DSPT), como categoria de diagnóstico, foi introduzida pela 
primeira vez no DSM-III (1980) e, desde então, o interesse e a quantidade de estudos, tanto empíricos, 
como clínicos, têm vindo a aumentar e a vulgarizar esta desordem. 
 
A importância que, definitivamente, foi atribuída à DSPT, remonta à época da guerra travada pelos 
militares norte-americanos no Vietname, quando se começou a verificar, sistematicamente, que o stresse 
associado aos combates produzia severos efeitos psicológicos nos soldados, mesmo para além do tempo 
propriamente dito de guerra. Na verdade, uma série de mudanças emocionais, comportamentais, e outras, 
pareciam manter-se, ou até intensificar-se, muito para além do período de experiência de guerra a que o 
soldado havia sido exposto. 
 
Considerando o DSM-IV, podemos verificar que, de modo idêntico ao de outras desordens, a DSPT é 
definida por um conjunto de sintomas, mas, neste caso, considera-se existir uma etiologia mais ou menos 
clara, um acontecimento traumático que a pessoa experienciou directamente, ou de que foi testemunha. 
 
De um ponto de vista de diagnóstico diferencial, é necessário distinguir a DSPT da desordem de stresse 
agudo, uma nova categoria no DSM-IV. Esta caracteriza-se por resultar, igualmente, de uma experiência 
traumática. Porém, contrariamente ao que sucede na DSPT, a sua duração é de apenas alguns dias ou 
semanas. Por conseguinte, trata-se de uma perturbação muito mais comum, experimentada por uma 
grande parte das pessoas ao longo da sua vida, não tendo a natureza crónica e avassaladora da DSPT. 
 
Seja qual for a situação que esteja na sua origem, a pessoa revive repetidamente o trauma na forma de 
pesadelos e visões perturbadores, que também ocorrem durante o dia. Pode experienciar, ainda, 
problemas de sono, depressão, sentir-se ausente. Existe, igualmente, a perda de interesse, irritabilidade, 
agressividade, tendência para o abuso de substâncias. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 79 e 80 
 
No contexto da DSM-IV, por conseguinte, estabelecem-se quatro categorias de critérios para a DSPT: 

a) a existência de um acontecimento traumático; 
b) existência de reexperienciação psicológica do acontecimento traumático; 
c) existência de mecanismos de evitamento no concernente a estímulos ou pensamentos associados 

a esse acontecimento; 
d) sintomas persistentes de aumento de activação que não existiam antes do referido acontecimento 

traumático. 
 
Aspectos Epidemiológicos. É reconhecidamente difícil estabelecer padrões quanto à epidemiologia desta 
desordem. Em grande parte, porque muitas das pessoas afectadas, sobretudo casos de violência infantil 
(especialmente envolvendo abuso sexual), terão pudor e até dificuldades emocionais que as levam a 
guardar segredo, mesmo perante especialistas. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 81 
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Alguns factores predictores do desenvolvimento desta desordem: ser do sexo feminino, separação 
precoce dos pais, pré-existência de outra desordem (desordem de pânico, desordem obsessivo-
compulsiva, depressão). Alguns factores pessoais, como o estilo depressivo atribucional, também têm sido 
encontrados na sua etiologia. 
 
A DSPT em crianças e adolescentes 
Saigh & al. Apresentavam sintomas psicológicos atribuídos aos “raids:” terrores nocturnos, medo 
relacionado com guerra, reactividade psicofisiológica à exposição a estímulos relacionados com guerra, 
evitamento de tais estímulos, comportamentos agressivos. Mercer & Despert (1943, citados em Cohen % 
al., 1998) documentaram a existência de terrores nocturnos, evitamento, reactividade psicofisiológica, 
dificuldades de concentração e dificuldades escolares em crianças francesas que tinham sido expostas a 
situações de guerra. Braduer (1943, citado em Cohen & al., 1998) documentou a existência desta 
sintomatologia em crianças cujas famílias foram deslocadas pelo regime soviético durante a guerra Russo-
filandesa para áreas inespecíficas, durante a noite, em carruagens de comboio sobrelotadas. 
 
No DSM-I (1952) falou-se em “reacção vulgar de stresse”, no DSM-II (1968) em “distúrbio situacional 
transitório”, e finalmente, em 1980, e como resultado das observações provenientes da guerra norte-
americana no Vietname, o DSM-III utilizou a expressão “desordem de stresse pós-traumático. 
 
Outro tipo de trauma, bastante estudado, actualmente, é o dos acidentes/desastres. 
 
Campo igualmente muito estudado, é o relativo ao abuso físico e sexual. 
 
Algumas relações têm sido encontradas entre a DSPT e outras desordens, a saber: 

1. desordens depressivas, havendo autores que acreditam haver uma maior susceptibilidade para as 
crianças com DSTP desencadearem depressão; 

2. alguns estudos também encontram uma certa susceptibilidade para o abuso de substâncias 
naquelas crianças; 

3. diversas outras desordens (como agorafobia, ansiedade à separação, desordem de ansiedade 
generalizada) têm sido considerados como mais frequentes em crianças com DSTP. 

 
5.2.8 – Terapias para a desordem de stresse pós-traumático 
Podemos dizer que, de um modo geral, as mais credíveis assentam em variantes de Exposição, seja essa 
exposição realizada através de processos imagéticos, verbais (o que não exclui, como é óbvio, os 
primeiros), ou reais, no sentido convencional. 
 
Mais recentemente Francine Shapiro (1989) propôs uma terapia chamada Dessensibilização e 
Reprocessamento por Movimento Ocular (EMDR – a partir do inglês), desde o início proposta com o 
objectivo de tratar a desordem de stresse pós-traumático. A EMDR é uma terapia bastante complexa, 
baseada numa estrutura de estimulação rítmica (habitualmente, o ritmo dos olhos) exigindo um 
conhecimento dos procedimentos, bastante aprofundado, para além de uma série de cuidados a ter na sua 
realização. 
 
Uma outra terapia surgida recentemente, criada pelo psicólogo James Pennebaker, nos anos 90, e 
designada Openning up, tem produzido resultados interessantes, afastando-se do contexto mais geral das 
terapias por exposição. 
 
Os tratamentos farmacológicos utilizam especialmente os IMAO, os ISRSs, TCAs e as benzodiazepinas. 
Porém, os seus resultados são apenas ligeiramente superiores a placebo, apresentam efeitos adversos 
significativos e frequentes recaídas. 
 
6. As Desordens Somatoformes e Dissociativas 
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As desordens somatoformes e dissociativas relacionam-se com as desordens de ansiedade. Com efeito, 
nas primeiras versões do DSM todas estas desordens estavam colocadas sob o título de neuroses, já que 
a ansiedade era considerada proeminente enquanto elemento desencadeante de todas elas. Mas, a partir 
do DSM-III, a classificação passou a basear-se no comportamento observável, já que se considerou que a 
existência de ansiedade nestas desordens é inferida, e não manifesta como nas chamadas “desordens de 
ansiedade”. 
 
Nas desordens somatoformes a pessoa queixa-se de sintomas corporais, sugerindo a existência de um 
efeito físico ou de uma disfunção, não existindo para estes uma explicação fisiológica comprovada. Nas 
desordens dissociativas a pessoa experiencia mudanças no estado de consciência, na memória e/ou na 
identidade. Frequentemente, na origem ambas as desordens, está uma experiência stressante. 
 
6.1 – Desordens somatoformes 
Segundo o DSM-IV, a característica comum a todas as Perturbações Somatoformes é a presença de 
sintomas físicos sugerindo a existência de alterações no estado físico, mas sem que tais sintomas possam 
ser explicados neste contexto. Consideram-se serem diversas as categorias de diagnóstico. 
 
Como já foi dito, uma característica comum, neste conjunto de distúrbios, é os seus sintomas físicos não 
terem uma explicação fisiológica (biológica, bioquímica...) conhecida ou plausível. 
 
Por outro lado, consideram-se não estarem sob controlo voluntário. Acredita-se que estão agora ligados a 
factores psicológicos, como a ansiedade (e modos cognitivos de lidar com esta). 
 
A Desordem de Dor é assim diagnosticada quando de início a severidade ou a manutenção da dor 
originam um mal-estar constante, perante a inexistência de uma explicação orgânica apropriada. Por outro 
lado, a dor pode relacionar-se temporariamente com algum conflito ou com stresse, ou pode servir à 
pessoa para evitar algo muito desagradável, ou ainda obter atenção e simpatia não conseguidas de outra 
forma. 
Desordens Somatoformes 
Desordem de Conversão, em que existem sintomas inexplicáveis, afectando as funções voluntárias 
motoras ou sensoriais, eventualmente sugerindo a existência de problemas neurológicos ou no estado 
físico geral. Supõe-se existirem factores psicológicos na sua origem. 
 
Desordem de Somatização: é polissintomática, desenvolve-se ao longo de vários anos, caracterizando-se 
pela combinação de sintomas gastrintestinais, sexuais, neurológicos (sintomas falsos) e dor. 
 
Desordem de Dor, em que a dor é o centro das queixas a atenção clínica. Considera-se existirem factores 
psicológicos desempenhando um papel importante no seu desencadeamento, aumento ou manutenção. 
 
Desordem Corporal Dismórfica, em que existe a preocupação com um defeito exagerado ou imaginado, na 
aparência física. 
 
Hipocondria, em que predomina a preocupação ou medo relativos a poder ter-se uma doença grave, com 
base na interpretação errada dos sintomas físicos ou funções corporais. 
 
Desordem Somatoforme Indiferenciada, caracterizada por queixas físicas inexplicáveis, mas não tendo a 
intensidade das queixas da desordem de somatização. 
 
Desordem Somatoforme sem outra especificação, quando existem sintomas somatoformes que não 
preenchem os critérios estipulados para qualquer das Perturbações Somatoformes específicas. 
 
6.1.1 – Etiologia das desordens somatoformes 
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A Desordem de Conversão. É habitualmente durante a juventude que se desenvolvem os sintomas. Pode 
desaparecer de repente, mas muitas vezes regressa na forma original ou com mudanças substanciais. 
 
Uma característica muito importante da Desordem de Conversão é a chamada “la belle indiference”: a 
pessoa fala muito dos seus sintomas, da sua grande gravidade, sem aparentar, todavia, grande 
preocupação com o caso (do género: “devo ter leucemia... não tenho forças... e então, estás pronta para o 
Carnaval?”). 
 
A Desordem de Somatização. Apenas no DSM-IV esta desordem aparece referida como Desordem de 
Somatização. Inicialmente era conhecida como “Síndrome de Briquet” (nome do médico francês que 
primeiro a descreveu em 1869). 
 
É uma desordem caracterizada por múltiplas e crescentes queixas somáticas, para as quais não existem 
causas médicas evidentes. Estas queixas incluem cefaleias, fadiga, dores abdominais, dores de costas, de 
peito, sintomas genitais, urinários e sexuais, sintomas gastrointestinais e sintomas sugerindo desordem 
neurológica. 
 
As Desordens de Somatização e de Conversão partilham muitas características e não é raro ambos os 
diagnósticos serem aplicados à mesma pessoa. Trata-se de pessoas que andam constantemente em 
consultas, exames, sendo grandes consumidores de fármacos bem como de internamentos hospitalares e 
de cirurgia. 
 
A Desordem de Somatização habitualmente inicia-se no final da adolescência. 
 
Uma outra teoria, mais recente, foi proposta por Ullmann & Krasner (1975). Eles começaram por comparar 
as desordens de conversão à simulação de doenças, em que a pessoa adopta um determinado sintoma a 
fim d atingir um determinado fim. Na verdade, a pessoa comporta-se de acordo com o padrão de 
características que uma pessoa evidencia quando é afectada por uma doença. 
 
Uma outra teoria comportamental sugere duas fases na etiologia da desordem de somatização. 
 
Numa primeira fase existiria um período de ansiedade, em que se tornam salientes alguns sintomas. 
Numa segunda fase existe um aumento e desenvolvimento da atenção ou de ganhos secundários, que 
mantêm esses sintomas para além da situação original. 
 
Factores Biológicos e Cerebrais. Apesar da tentativa de associação com factores genéticos, a evidência 
não suporta tal perspectiva. Mais promissores são os dados provenientes da neurofisiologia. Em primeiro 
lugar, sabe-se que os sintomas de conversão são mais prováveis de acontecer do lado esquerdo do que 
do lado direito do corpo e acontece que a maior parte das nossas actividades é controlada pelo hemisfério 
direito. 
 
Os sintomas de conversão podem assim ligar-se, do ponto de vista neurofisiológico, à activação emocional. 
Tudo indica que o hemisfério direito depende das vias neuronais do corpo caloso para a conexão com o 
hemisfério esquerdo, nele “residindo” a capacidade de descrever verbalmente e explicar as emoções, bem 
como ter consciência delas. 
 
Nas Desordens de Conversão talvez aconteça que o hemisfério esquerdo bloqueie os impulsos que 
transportam o conteúdo emocional desagradável proveniente do hemisfério direito. 
 
É também neste contexto que se situam algumas recentes hipóteses psicológicas. Na chamada hipótese 
comunicativa, a pessoa tem dificuldade em expressar verbalmente o seu mal-estar: este é comunicado às 
outras pessoas através dos sintomas físicos. 
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Uma outra hipótese interessante e compatível com as anteriores é que respeita ao Bloqueio Perceptual. 
Esta hipótese centra-se no modo como a percepção é bloqueada da experiência consciente, como 
acontece exemplarmente na ceguez “histérica”. 
 
O processo conversivo, então, consistirá em bloquear o acesso à consciência da percepção. E este 
bloqueamento poderá ser motivado pela existência de ansiedade, pela necessidade de comunicar algo 
respeitante a si mesmo/a (eventualmente, um mal-estar, stresse), ou pode resultar do reforço que a 
redução da ansiedade, através da própria conversão, permite alcançar. 
 
6.1.2 – Terapias para as desordens somatoformes 
Diversas têm sido as terapias indicadas para este grupo de desordens: a dessensibilização sistemática, as 
técnicas de manuseamento da dor, a exposição ao vivo. Outras terapias são a confrontação, a sugestão, o 
insigth. O contexto da sua utilização depende, é claro, da natureza específica da desordem e da pessoa 
em questão. 
 
No campo farmacológico refere,-se a amitriptilina que, sendo um anti-depressivo tricíclico tem igualmente 
efeitos analgésicos. 
 
6.2 – Desordens dissociativas 
O DSM-IV considera diversas perturbações dissociativas. Entre si têm em comum a disfunção das funções 
normalmente integradas da consciência, memória, identidade, percepção. Por outro lado, estas 
perturbações poderão ser súbitas ou graduais, transitórias ou crónicas. 
 
Perturbações dissociativas 
Amnésia Dissociativa – incapacidade para recordar informação pessoal importante traumática ou 
stressante; 
Fuga Dissociativa – afastamento súbito e inesperado de casa ou do local de trabalho, com esquecimento 
ou confusão sobre o seu passado ou identidade; 
Perturbação de Identidade Dissociativa – presença de duas ou mais identidades distintas; 
Perturbação de Despersonalização – sensação persistente de despreendimento dos processos mentais 
em relação ao próprio corpo; 
Perturbação Dissociativa Sem Outra Especificação – tem como característica dominante o sintoma 
dissociativo sem, no entanto, preencher os critérios para uma Perturbação Dissociativa Específica. 
 
Amnésia Dissociativa. Inesperadamente, a pessoa torna-se incapaz de recordar informação pessoal 
importante, habitualmente na sequência de um acontecimento stressante ou traumático. Por outro lado, os 
“buracos” na memória são excessivamente grandes para serem explicáveis através do esquecimento 
comum. 
 
Claro que quando a amnésia é total, a pessoa poderá não reconhecer familiares ou amigos, mantendo, 
mesmo assim, a competência para falar, ler, raciocinar, bem como eventuais talentos (por exemplo: tocar 
violino). 
 
Estes episódios dissociativos podem durar algumas horas ou anos. 
 
Fuga Dissociativa. Quando o episódio já não é apenas a perda de memória e abrange o súbito 
afastamento de casa e do local de trabalho, para longe, assumindo nova identidade, então estamos a falar 
de Fuga Dissociativa. 
 
Esta mudança pode chegar a ser muito elaborada, com a pessoa a tomar outro nome, outra casa, outro 
emprego e até um novo e diferente conjunto de características da personalidade. 
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Mais frequentemente, a Fuga Dissociativa acaba por consistir num episódio de curta duração. 
Habitualmente consiste num afastamento intencional, em viagem, durante o qual os contactos sociais são 
mínimos ou inexistentes. A pessoa não costuma recordar o que aconteceu enquanto andou em fuga. 
 
Desordem Dissociativa de Identidade. Sendo a mais rara é, também, a mais intrigante e complexa 
desordem dissociativa. Anteriormente chamada Personalidade Múltipla, consiste numa mudança radical de 
características de personalidade , por mais do que uma vez. De acordo com os critérios do DSM, o 
diagnóstico desta desordem requer que a pessoa tenha pelo menos dois estados separados do ego, ou 
alterne diferentes modos de ser, sentir e agir, e que estes sejam independentes uns dos outros, de forma 
consistente e em diferentes circunstâncias. 
 
Recordações de cada uma das personalidades podem ser conservadas, mas sem que a pessoa 
compreenda a sua relação, ou a quem pertenceram. Quando uma pessoa tem mais do que uma 
personalidade, pode cada uma ter alguma consciência das outras. Pode mesmo haver diálogo entre elas. 
 
Este distúrbio usualmente começa na infância, mas raramente é diagnosticado antes da adolescência. 
 
6.2.1 – Etiologia das desordens dissociativas 
De acordo com a teoria psicanalítica, todas as desordens dissociativas resultarão de enorme repressão, 
habitualmente relacionada com desejos infantis inaceitáveis. Por seu turno, os teóricos da aprendizagem 
consideram os fenómenos dissociativos respostas de evitamento que protegem a pessoa de 
acontecimentos altamente stressantes ou traumáticos. 
 
Bliss (1980) acredita que a personalidade dissociativa é estabelecida na infância através de auto-hipnose, 
sendo uma forma de lidar com acontecimentos extremamente perturbadores. Dois tipos de dados apoiam 
a hipótese de Bliss: 

� Em primeiro lugar, estas pessoas parecem ser altamente hipnotizáveis; 
� Em segundo lugar, referem muito frequentemente traumas na infância (segundo alguns cálculos). 

 
6.2.2 – Pistas para a abordagem terapêutica das desordens dissociativas 
Aquela que é mais problemática é, sem dúvida, a Desordem da Personalidade. A maioria dos clínicos 
concorda com os seguintes princípios gerais: 

1. Integração das várias personalidades; 
2. Cada uma das personalidades deve ser ajudada a compreender que é parte de uma única pessoa; 
3. O/A terapeuta deve usar os diversos nomes por conveniência; 
4. Todas as personalidades devem ser tratadas com gentileza e simpatia; 
5. O terapeuta deve encorajar empatia e cooperação entre as diversas personalidades. 

 
7. As Desordens do Humor 
O DSM-IV exige pelo menos cinco dos seguintes sintomas diários durante, pelo menos duas semanas, 
para se proceder ao diagnóstico de Depressão Maior: 

1. Tristeza; 
2. Perda de prazer ou de interesse pelas actividades usuais; 
3. Perturbações do sono (dificuldade em adormecer, em retomar o sono após ter acordado durante a 

noite, acordar cedo demais, ou ter sono constantemente; 
4. Tornar-se muito apático/a, parado/a ou, pelo contrário, muito agitado/a; 
5. Perda de apetite e de peso, ou aumento de apetite e de peso; 
6. Perda de energia, muita fadiga; 
7. Perda de auto-estima, sentimentos de auto-culpabilização; 
8. Dificuldades de concentração, indecisão, e lentidão nos próprios pensamentos; 
9. Pensamentos constantes sobre a morte ou sobre o suicídio. 
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No entanto, o DSM considera um grupo bastante mais vasto de desordens depressivas: Perturbação 
Depressiva Maior; Perturbação Distímica; Perturbação Depressiva Sem Outra Especificação; Perturbação 
Bipolar I; Perturbação Bipolar II; Perturbação Ciclotímica; Perturbação Bipolar Sem Outra Especificação; 
Perturbação do Humor Devida a Um Estado Físico Geral; Perturbação do Humor Induzida por Substâncias; 
Perturbação do Humor Sem Outra Especificação. 
 
Iremos abordar as duas categorias mais relevantes, tal como são consideradas no DSM: a Desordem 
Bipolar (anteriormente chamada Psicose Maníaco-depressiva) e a Depressão Major, também chamada 
Desordem Depressiva Unipolar. 
 
A Depressão é um estado emocional caracterizado por profunda tristeza e apreensão, sentimentos de 
culpa, isolamento, perda de sono; do apetite, do desejo sexual, e das coisas em geral. 
 
Uma pessoa deprimida, quando é confrontada com um problema, não consegue imaginar uma solução 
nem ter ideias. Todas as coisas são vividas com gravidade e auto-recriminações constantes. Um tal 
estado pode conduzir à negligência na alimentação, na higiene e na limpeza, com queixas de dores e 
outros sintomas com aparente base orgânica. À depressão junta-se, normalmente, elevada ansiedade. 
Ao longo da vida, a sintomatologia depressiva pode variar: Assim, a depressão em crianças pode revestir-
se de grande actividade e agressividade. Em adolescentes pode manifestar-se sem negativismo, 
comportamento anti-social, ou em sentimentos de incompreensão por parte dos adultos. 
 
A Mania, é um estado emocional de intensa alegria sem que exista um fundamento razoável para tal. Esta 
euforia manifesta-se por hiperactividade, por excesso de fala, flutuação de ideias, distratibilidade, planos 
grandiosos irrealizáveis. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 101 
 
A Desordem Bipolar, a idade de aparecimento do primeiro episódio situar-se-á entre os vinte e os trinta 
anos, ocorrendo igualmente entre os sexos. Tal como na Depressão Major, a Desordem Bipolar tende a 
repetir-se: cerca de 50% dos casos recai quatro ou mais vezes durante a sua vida. 
 
Embora na desordem bipolar também exista um período depressivo, há que referir algumas diferenças 
típicas entre a depressão na Depressão Major, e a depressão na Desordem Bipolar. Na primeira costuma 
haver uma actividade motora agitada, dificuldade em adormecer e uma maior prevalência no sexo 
feminino. Na Depressão Bipolar a actividade motora é tipicamente lenta, a pessoa dorme mais do que o 
habitual e existe uma prevalência idêntica para os dois sexos. 
 
Deve ainda referir-se que o DSM considera um segundo tipo de desordem bipolar: desordem bipolar II (a 
que estivemos a analisar é a de tipo I), caracterizada por episódios de depressão major, acompanhados 
de episódios de hipomania. Por outro lado, é ainda possível o diagnóstico de depressão psicótica (com a 
existência de delírios e alucinações). Em tais casos é mais comum a prescrição de medicação 
antipsicótica em associação com antidepressivos. 
 
O DSM inclui, igualmente, desordens de natureza crónica (e por isso alguns autores discutem se não 
deveriam ser consideradas no eixo das desordens de personalidade): a Desordem Ciclotímica (em que 
são muito frequentes ciclos depressivos e hipomaníacos) e a Desordem Distímica (em que a pessoa está 
sempre com humor deprimido. 
 
7.1 – Teorias da depressão 
A Hipótese Bioquímica de Depressão. A abordagem da bioquímica da depressão assenta no pressuposto 
de que existe um problema qualquer relacionado com as monoaminas, especialmente a norepinefrina e a 
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serotonina. Este problema terá a ver com um défice na actividade destes neurotransmissores. Segundo 
Stahl (2001) as razões para este défice de actividade poderão ser várias, constituindo as quatro hipóteses 
biológicas mais relevantes quanto à depressão. Vejamos aquela que é a mais popular entre a classe 
médica e farmacêutica. 
 
A Hipótese Monoaminérgica. Nela é suposto a existência de uma deficiência dos neurotransmissores 
monoaminérgicos, nomeadamente na norepinefrina e serotonina, resultante de determinados processos 
patológicos (doença, drogas, stresse) e provocando a diminuição, igualmente patológica, daquelas aminas: 
daí resultariam os próprios sintomas depressivos. 
 
Conclusão: de acordo com esta hipótese, as pessoas deprimem-se porque nos seus cérebros existe 
norepinefrina ou serotonina a menos. Teríamos, então, um síndrome de deficiência de norepinefrina e/ou 
um síndrome de deficiência de serotonina. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 103 
 
Teorias Psicológicas. A nosso ver são duas as principais teorias psicológicas quanto à etiologia da 
depressão: a Teoria de Desesperança Aprendida de Martin Seligman e a Teoria das Cognições 
Disfuncionais de Aaron Beck. 
 
A tese central de Beck é a de que as pessoas deprimidas se sentem assim porque o seu pensamento está 
enviesado na direcção de interpretações negativas, sendo concebidos três níveis de cognições, todos eles 
com carácter negativo. 

1. A tríade negativa (constituída por uma visão pessimista de si, do mundo e do futuro); 
2. Os esquemas ou crenças negativos, que são desencadeados pelos acontecimentos (“Tenho de 

ser perfeito”); 
3. Distorções cognitivas (exemplo: inferência arbitrária-conclusão tirada na ausência de evidência 

suficiente, ou mesmo de qualquer evidência: “Tive um furo porque ia para uma reunião importante: 
é sempre assim...”). 

 
Teoria da Desesperança Aprendida. A premissa básica desta teoria é que a passividade e sentimento de 
incapacidade para conduzir e controlar a vida é adquirida através de experiências e traumas 
desagradáveis que a pessoa tenta, sem sucesso, controlar. E é isto que conduz à depressão. 
 
A Teoria da Desesperança de Seligman considera que a depressão resulta do desenvolvimento de um 
estado de desesperança, a expectativa segundo a qual acontecimentos positivos nunca irão ocorrer, ou 
que os acontecimentos altamente negativos continuarão a ocorrer sem que a pessoa disponha de meios 
(assim ela acredita) para lhes fazer face. 
 
Seligman e outros investigadores acreditam que poderão existir vários tipos de pessoas deprimidas, 
correspondendo às suas três hipóteses teóricas (e integrando a teoria como um todo).  

1. Pessoas que se deprimem especialmente em contextos incontroláveis; 
2. Pessoas que se deprimem devido a características de personalidade excessivamente vulneráveis 

(por exemplo, atribuir tudo o que acontece de negativo a si mesmo/a); 
3. Pessoas que se deprimem por desesperança. 

 
IMPORTANTE (quadro) – Pág.106 
 
O Caso da Desordem Bipolar. Os/as psicológicos/as não têm tido grande interesse, tradicionalmente, por 
esta desordem. Mas, recentemente, está a acontecer um incremento deste interesse. Em geral, considera-
se que a mania é um exagero da depressão, significando isto que é uma estratégia defensiva em relação a 
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esta. Quer dizer, na tentativa de contrariar o mais possível o período depressivo, a pessoa acabaria por 
cair num exagero sobre o qual já não teria controlo. 
 
Outra teoria levanta a hipótese de que exista um problema no sistema de recompensa/inibição do cérebro 
e no sistema cerebral de processamento do movimento. Como referem Seligman & al. (2001), esta teoria 
considera a desordem bipolar como tendo duas fases completamente distintas. 
 
7.2 – Abordagens terapêuticas 
7.2.1 – Tratamentos de natureza médica 
No tratamento electroconvulsivo actual a descarga é dada apenas num dos hemisférios (o hemisfério não 
dominante). Por outro lado, a pessoa é muscularmente sedada através de um sedativo tipo diazepan 
(Valium). O tratamento é utilizado com pouca frequência e em casos que resistiram a outras abordagens 
médicas. 
 
Tratamento Farmacológico. Naturalmente que a depressão é preferencialmente tratada com 
antidepressivos. 
 
Na desordem bipolar, especialmente na fase maníaca, utiliza-se preferencialmente o lítio e, mais 
recentemente, as drogas anticonvulsivas (como a carbamazepina, valproato de sódio, e outros). Estes 
fármacos têm, registe-se, severos e múltiplos efeitos adversos. 
 
Existe, ainda, a possibilidade de utilização dos inibidores de recaptação de norepinefrina, e dos duais (que 
exercem efeitos selectivos simultaneamente inibidores da serotonina e da norepinefrina). Mas não gozam 
de tanta popularidade por quem prescreve psicotrópicos. 
 
De notar que, conjuntamente com os antidepressivos, são usualmente prescritas benzodiazepinas (ou 
equivalentes), geralmente com o intuito de “aplacar” os efeitos activadores dos antidepressivos. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 108 
 
7.2.2 – Tratamentos de natureza psicológica 
São três as terapias psicológicas comprovadamente eficazes na depressão: a Terapia interpessoal, a 
Terapia Comportamental e a Terapia Cognitiva. 
 
Em termos simples, pode dizer-se que o tratamento psicológico da depressão visará três grandes 
objectivos: 

1. Aumento do número de actividades (procurando que se tornem gradualmente mais satisfatórias); 
2. Modificação das crenças, atitudes e esquemas cognitivos disfuncionais; 
3. Aumento dos contactos interpessoais gratificantes. 

 
Estes objectivos são concretizadores através de procedimentos terapêuticos específicos, como por 
exemplo o Treino de Aptidões Sociais. 
 
O Treino de auto-afirmação e de aptidões sociais 
O Treino de Auto-afirmação e de Aptidões Sociais visa treinar a pessoa no uso de competências sociais 
importantes para o seu relacionamento com os/as outros/as. O treino da auto-afirmação tem a ver, 
igualmente, com a afirmação dos seus direitos em situações interpessoais (ser capaz de recusar pedidos, 
de dizer “não”). 
 
7.3 – Alguns aspectos sobre o suicídio 
Como é sabido a depressão encontra-se entre os factores de risco do suicídio e a ideação suicidária é 
uma das características sintomáticas daquela desordem. 
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IMPORTANTE (quadro) – Pág. 110 
 
Uma ideia errada sobre depressão e suicídio, consiste em pensar-se que a maioria das pessoas que se 
suicida está deprimida. Os estudos demonstram (Davidson & Neale, 1996) que tal não é verdade. Pelo 
contrário, a fase perigosa para alguém que esteve a sofrer de depressão, é já quando está a recuperar e 
se sente com energia. 
 
8. As Desordens da Personalidade 
As Desordens da Personalidade constituem um grupo heterogéneo de desordens consideradas como 
tendo um carácter durável, inflexível e cujos padrões de comportamento e experiência interna tendem a 
desviar-se das expectativas sociais, provocando mal-estar ou perturbação. 
 
De um ponto de vista de enquadramento teórico, a classificação das desordens de personalidade deriva 
da teoria psicológica dos traços ou disposições. No DSM-IV, as Desordens de Personalidade  estão 
organizadas em três clusters (constelações/agrupamentos de características comuns): 
Cluster A – agrupa a desordens paranóide, esquizóide e esqui-zotípica; 
Cluster B – agrupa as desordens de personalidade anti-social, estado-limite de personalidade, histriónica e 
narcísica; 
Cluster C – engloba a evitante, a dependente e a obsessivo-compulsiva. 
 
8.1 – Desordem da personalidade paranóide 
É uma desordem característica de pessoas frequentemente hostis. São pessoas que desconfiam que as 
outras as vão maltratar e explorar, tornando-se, em consequência disso, muito discretas e procurando 
sinais de abuso. São muito relutantes quanto a confiarem nas outras acusando-as mesmo quando são 
elas próprias as culpadas. São extremamente ciumentas e questionam de forma injustificada. As pessoas 
de personalidade paranóide preocupam-se em excesso, têm dúvidas injustificadas sobre a lealdade e 
honestidade das outras, encontram frequentemente mensagens escondidas nos acontecimentos. Este 
diagnóstico sobrepõe-se, frequentemente, com a personalidade estado-limite e evitante. 
 
8.2 – Desordem da personalidade esquizóide 
No caso desta desordem a pessoa não deseja nem gosta de relações sociais e, normalmente, tem apenas 
alguns poucos(as) amigos(as). São pessoas frias no seu relacionamento interpessoal, raramente 
evidenciando emoções, desinteressando-se pelo sexo ou outras intimidades, experimentando poucas 
actividades agradáveis. Estas pessoas costumam ser indiferentes ao elogio, à crítica, aos sentimentos das 
outras, sendo solitárias e com interesses igualmente solitários. Em cerca de 53% existe uma sobreposição 
com a desordem evitante, e em 47% com a desordem paranóide. 
 
8.3 – Desordem esquizotípica 
A personalidade esquizotípica, habitualmente manifesta dificuldades interpessoais, como na personalidade 
esquizóide, porém, não diminui a excessiva ansiedade social com a familiaridade (habituação). Estas 
pessoas manifestam, por exemplo, crenças divinas ou pensamentos mágicos, superstições, crenças sobre 
serem clarividentes e telepáticas, sentem a presença de uma força ou de alguém que não está presente. 
 
Na fala também aparecem palavras usadas de forma unusual. Pode ser especialmente excêntrica, como 
andar a falar consigo própria, usar roupa rota (mas não por uma questão de moda, é claro...), ideias de 
auto-referência, isto é, a crença de que os acontecimentos têm um significado especial, fora do comum e 
relacionados consigo mesma. São também habituais as ideias de suspeição e ideação paranóide. Quanto 
ao afecto, ele é limitado e vazio, manifestando uma falta de “sintonização” com as pessoas que as rodeiam. 
 
8.4 – Desordem estado-limite da personalidade 
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Neste desordem a pessoa revela instabilidade nas relações interpessoais, no humor e na auto-imagem. 
Por exemplo, são comuns atitudes e sentimentos dirigidos a alguém que podem variar consideravelmente 
e inexplicavelmente durante curtos períodos de tempo. As emoções são igualmente variáveis, podendo 
mudar bruscamente, especialmente para raiva ou cólera. São pessoas que discutem muito, sendo muito 
irritáveis e sarcásticas. O seu comportamento algo impulsivo e imprevisível em assuntos como jogo, gastar 
dinheiro e sexo, pode ser auto-destruitivo. São, pois, pessoas que não desenvolvem um sentido claro e 
coerente de si próprias e se mantém incertas quanto a valores, a lealdades e à escolha de carreira. Não 
suportam a solidão e têm medos relativos a abandono. 
 
8.5 – Desordem da personalidade histriónica 
O diagnóstico desta desordem, anteriormente designada de personalidade histérica, aplica-se a pessoas 
excessivamente dramáticas e com uma necessidade muito grande de atenção. Embora evidenciem 
emoções de forma muito exuberante, note-se que estas são superficiais. São centradas sobre si mesmas, 
manifestamente preocupadas com a sua atracção física e sentindo-se desconfortáveis quando não são o 
centro das atenções. Tipicamente acreditam que as suas relações com os outros são mais profundas do 
que realmente são. A frequência desta desordem é maior entre pessoas separadas e divorciadas e está 
associada a níveis elevados de depressão e diminuição de saúde física. A sua maior sobreposição dá-se 
com a desordem Estado-limite de personalidade. 
 
8.6 – Desordem da personalidade narcísica 
As pessoas com este tipo de desordem têm uma visão grandiosa das suas capacidades e julgam ter uma 
importância à parte, estando preocupadas com fantasias de grande sucesso. Requerem uma atenção 
constante e excessiva admiração, acreditando que apenas podem ser compreendidas por pessoas 
especiais ou de elevado estatuto. As suas relações interpessoais estão, por isso, perturbadas, havendo 
falta de empatia, arrogância e a necessidade de ficarem à frente das outras. Este diagnóstico tem origem 
na literatura psicanalítica, tendo entrado pela primeira vez no DSM-III. Sobrepõe-se à desordem Estado-
limite de personalidade. 
 
8.7 – Desordem da personalidade dependente 
A pessoa não tem confiança em si mesma, fazendo com que o respectivo cônjuge assuma a 
responsabilidade por todas as decisões que deve tomar. 
 
Esta desordem sobrepõe-se com a desordem estado-limite de personalidade e a desordem de 
personalidade evitante. 
 
8.8 – Desordem da personalidade obsessivo-compulsiva 
Estas pessoas são especialmente perfeccionistas, preocupadas com detalhes, horários, esquemas, regras, 
prestam muita atenção a todos os detalhes, de forma que os projectos acabam por ser não acabados. 
Estas pessoas orientam-se mais para questões de trabalho do que prazer, tendo dificuldades em tomar 
decisões e distribuir o tempo. Manifestam também dificuldades interpessoais em resultado das suas 
exigências e de querer fazer as coisas sempre à sua maneira. São geralmente inflexíveis, nomeadamente 
no que toca a questões morais. Não se confunde com a desordem obsessiva-compulsiva. 
 
8.9 – Desordem da personalidade evitante 
É uma desordem caracterizada por ausência de auto-confiança, em que a pessoa se comporta 
passivamente, desejando que o/a companheiro/a assuma todas as suas responsabilidades. Tem 
tendência a evitar as tarefas ou actividades novas por serem encaradas como algo em que lhes falta à-
vontade. 
 
Característica fundamental nesta desordem: tendência para evitar ou fugir a tudo o que sejam situações 
unusuais, existindo um problema de dependência e, simultaneamente, de ligação a outras pessoas 
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significativas. Esta desordem sobrepõe-se em larga medida com a desordem da personalidade 
dependente. 
 
8.10 – Desordem da personalidade psicopática 
Na medida em que este distúrbio, também designado de Personalidade Antisocial ou Sociopática, envolve 
um impacto social especialmente relevante, iremos dedicar-lhe mais algum espaço do que às anteriores. 
 
A Desordem de Personalidade Psicopática é aquela sobre a qual existe mais informação mas, igualmente, 
aquela que menos se conhece. Como padrão dominante pode referir-se o comportamento anti-social, com 
um carácter repetitivo, sem arrependimento nem culpa. Considera-se que os(as) psicopatas não aprendem 
com a experiência (no sentido socialmente desejável), não tê, sentido de responsabilidade, nem 
conseguem estabelecer relações emocionais genuínas com as outras pessoas. 
 
O DSM considera diversos critérios de diagnóstico para este distúrbio: 

1. Encanto superficial e manipulação; 
2. Mentira sistemática, que se traduz num autêntico “instrumento de trabalho”, usado para atingir os 

seus fins; 
3. Ausência de sentimentos de afecto desde a infância, revelando uma incapacidade para se colocar 

“no lugar do(a) outro(a)”, para sentir remorsos ou ansiedade; 
4. Amoralidade, no sentido em que revelam uma quase completa insensibilidade pelos temas morais, 

noção de Bem, de Mal ou de ética. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 120 
 
8.1.1 – Causas da psicopatia 
Pesquisas feitas em família indicam que os(as) psicopatas costumam ter pais que são ou foram psicopatas 
ou evidenciaram comportamentos anti-sociais, bem como famílias em que a disciplina educacional está 
ausente ou é inconsciente. Parece haver, também, uma elevada incidência de abuso físico e sexual sobre 
estas pessoas quando foram crianças. 
 
Algumas pesquisas sugerem que de facto assim é: 

1. os psicopatas têm grandes quantidades no EEG de onda lenta, o que pode reflectir uma falha nos 
processos inibitórios comuns; 

2. os psicopatas aprendem muito lentamente a evitar choques eléctricos, situação, que 
eventualmente, pode ser melhorada aumentando-lhe o nível de activação autonómica; 

3. os psicopatas, de acordo com as suas respostas electrodérmicas, evidenciam pouca ansiedade, 
mas o seu ritmo cardíaco elevado sugere que têm maior capacidade para regular os estímulos 
aversivos do que as pessoas ditas normais. 

 
Embora influências sociais vastas, como a classe social, a estrutura familiar, e a vizinhança possam 
influenciar o comportamento criminal, é hoje evidente que essas influências dependem do efeito que 
tenham nas interacções entre os pais e respectivos filhos: os efeitos nos filhos não são, pois, directos. 
 
Também não parece que exista fundamentação para se afirmar que a DPP é geneticamente herdada. 
 
Hipóteses mais promissoras são as que se originaram dos estudos bioquímicos, nomeadamente aquela 
que implica a Enzima Monoamina Oxiadase (MAO) e a serotonina. Ambas foram relacionadas com traços 
da personalidade psicopática, nomeadamente a Busca de Sensação, Impulsividade e Agressividade. De 
facto, níveis baixos da MAO encontram-se em grande número de desordens desinibitórias, incluindo na 
Toxicodependência, Hiperactividade, Estado-limite de Personalidade, entre outras. 
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Por outro lado, baixos níveis de cortisol e catecolaminas periféricas foram encontradas em pessoas com 
DPP, o que poderá estar relacionado com a falta de resposta a situações de stresse, mas a que as 
pessoas normais respondem. Também níveis elevados de testosterona que, em pessoas normais se 
relaciona com Auto-Afirmação e Busca de Sensação (e que se encontra elevada, igualmente, em atletas, 
quando em período competitivo), mas estão associados a violência extrema em psicopatas. 
 
8.12 – Tratamento 
Na prática, e em geral, utiliza-se a medicação massiva de neurolépticos, e outros fármacos, cujo efeito 
principal é a depressão do SNC. 
 
Talvez que os esforços devam ser dirigidos, preferencialmente, para a sua prevenção. Neste sentido, 
Cathy Widom (uma psicóloga norte-americana), baseada na análise da grande quantidade de dados das 
suas pesquisas, aconselha que tais programas incluam os seguintes pontos: 

1. Intervenção precoce; 
2. Especial atenção a crianças em situação de abandono; 
3. Programas de intervenção que tenham em atenção diferenças específicas, já que não existe “um 

tipo de psicopata” mas múltiplos; 
4. Fornecimento de ajuda e de recursos a crianças, jovens, que sejam considerados de risco, e 

respectivas famílias. 
 
9. A Esquizofrenia 
A maioria das pessoas esquizofrénicas apresenta distúrbios em certas áreas: pensamento, percepção, 
atenção, comportamento motor, afecto e emoções, bem como no funcionamento geral na vida. 
 
9.1 – Sintomas Positivos 
Caracterizam-se por ser excessivos: alucinações, delírios e diversos outros comportamentos bizarros, 
como os seguintes: 

� Fala Desorganizada; 
� Actividade Delirante – muitos esquizofrénicos têm crenças bastantes fortes sobre o resto da 

sociedade não estar de acordo com os seus pontos de vista, acreditando que o resto do mundo 
não gosta dessas suas ideias. Os delírios persecutórios são comuns em cerca de 65% dos 
esquizofrénicos. Tais delírios nem sempre têm um carácter persecutório, poderão ter outras 
formas, como as seguintes: 

 
� Passividade Somática; 
� Inserção de Pensamento; 
� Divulgação do Pensamento; 
� Roubo do Pensamento; 
� Imposição de Sentimentos; 
� Imposição de Actos de Vontade; 
� Imposição de Impulsos. 

 
Estes delírios acontecem em cerca de 50% dos esquizofrénicos, mas podem esporadicamente aparecer 
na fase de mania na Desordem Bipolar e na depressão com delírio. 
 
9.2 – Alucinações e outras desordens da percepção 
As pessoas esquizofrénicas costumam referir que o mundo lhes parece diferente, ou mesmo irreal. 
Algumas referem mudanças nas suas sensações corporais e em partes do corpo, que podem parecer-lhes 
mais compridas, mais curtas, bem como ser referida a perda de sensibilidade ou ter “descargas eléctricas”. 
O seu corpo pode despersonalizar-se tanto que, aos seus olhos, se parecerá com uma máquina. Algumas 
tornam-se hipersensíveis a sons, a cheiros, a paisagens. São mais frequentes as alucinações auditivas, 
comparativamente às visuais, e geralmente assumem três formas: 
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� Pensamentos audíveis; 
� Vozes que discutem; 
� Vozes comentadoras. 

 
9.3 – Os sintomas negativos 
Dizem respeito a défices como, por exemplo, ausência de vontade de trabalhar, de estudar, ausência de 
prazer, entre outros. Vejamos alguns mais relevantes: 

� Apatia; 
� Alogia – é um distúrbio negativo do pensamento, com várias componentes: pobreza de fala, 

pobreza de conteúdo (que é vago e repetitivo); 
� Anedonia – refere-se à impossibilidade de experienciar o prazer, alta de interesse por actividades 

lúdicas, bem como por relações sexuais, intimidades e relações de amizade; 
� Embotamento Afectivo – isto é, a pessoa não reage emocionalmente aos estímulos, o que quer 

dizer que a sua expressão permanece inalterável, independentemente do contexto interpessoal 
em que esteja inserida. 

 
9.4 – Outros sintomas 

� Imobilidade catatónica – Trata-se da adopção de posturas inabituais, e muitas vezes 
desconfortáveis, por longos períodos de tempo. 

� Afecto inapropriado – Aqui trata-se de reacções emocionais não sintónicas (por exemplo, sorrir 
como resposta a um choro). 

 
O DSM-IV considera que as principais categorias de diagnóstico para a esquizofrenia são as seguintes: 
Esquizofrenia Desorganizada – Caracterizada pela presença de alucinações e delírios, que podem ter um 
conteúdo sexual, hipocondríaco, religioso e persecutório. 
 
Esquizofrenia Catatónica – Os sintomas mais comuns são os motores. Existe tipicamente uma alternância 
entre a mobilidade catatónica e uma excitação muito exagerada, podendo predominar um dos sintomas. 
 
Esquizofrenia Paranóide – Neste caso predominam delírios que, geralmente, são de carácter persecutório, 
de grandiosidade e de ciúmes delirantes. 
 
São igualmente considerados diversos subtipos: 

� A Esquizofrenia Indiferenciada com sintomas da várias das outras categorias. 
� A Esquizofrenia Residual, quando não preenche os critérios para as outras categorias de 

esquizofrenia, embora existam sintomas esquizofrénicos. 
 
A propósito de genética da Esquizofrenia 
Não se pode dizer que a esquizofrenia seja uma desordem completamente determinada por factores 
genéticos, sugere-se, porém, que os factores genéticos constituem uma predisposição para esta 
desordem. Será necessária a ocorrência de stresse para haver a passagem de uma predisposição para 
uma concretização (é este o contexto da chamada hipótese da Diathesis-Stress). 
 
9.5 – Factores bioquímicos 
Tentativas para relacionar esquizofrenia com alterações bioquímicas têm tido algumas dificuldades. Seja 
como for, algumas substâncias são consideradas como especialmente relevantes: 
Dopamina – A teoria que procura relacionar a dopamina com a esquizofrenia baseia-se, sobretudo, nas 
informações provenientes do modo de acção de drogas consideradas eficazes no tratamento desta 
desordem (e por isso chamadas “antipsicóticas”). As fenotiazinas, para além de aliviarem alguns sintomas 
da esquizofrenia, produzem efeitos colaterais que fazem lembrar a doença de Parkinson. 
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Outro tipo de evidência é proveniente da literatura sobre Psicose Induzida por Anfetaminas. De facto, as 
anfetaminas podem provocar um estado muito semelhante à esquizofrenia paranóide ou aumentar 
sintomas esquizofrénicos já existentes. As anfetaminas parecem agir através da Libertação Directa de 
Catecolaminas na fenda sináptica, ou então impedindo a sua desactivação. Por outro lado, as 
fenotiazipinas são um antídoto para a psicose induzida por anfetaminas. 
 
9.5.1 – Aspectos cerebrais 
Alguns esquizofrénicos foram determinados como tendo alguma patologia cerebral. A controvérsia entre 
os defensores desta hipótese é mais sobre se tais alterações são localizadas ou se se trata de áreas 
cerebrais mais generalizadas. Estudos pós-morte realizados em cérebros de esquizofrénicos são também 
uma outra forma de evidência. O dado mais consistentemente encontrado é o que diz respeito às áreas 
límbicas e córtex pré-frontal, nomeadamente os níveis metabólicos baixos determinados, assim como uma 
falta de activação sanguínea. 
 
9.6 – Stresse 
Têm sido propostos dois tipos específicos de stresse: 

� Stresse Social; 
� Stresse Familiar. 

 
Stresse Social – Pode referir-se, em primeiro lugar, a hipótese sócio-génica, a qual defende que pertencer 
a uma classe social social baixa é causadora de esquizofrenia, devido ao impacto stressante que lhe está 
associado. 
 
Stresse Familiar – Uma hipótese que tem merecido alguma atenção é a chamada “mãe esquizofrénica”: 
uma mãe fria e dominante, rejeitadora, super-protectora, auto-sacrificante, rígida e moralista quanto a 
questões de sexo e com medo da intimidade. 
 
Uma outra hipótese, bastante interessante, é a chamada “Teoria da double-bind” (Bateson, 1956, citado 
por Davidson & Neale, 1996). esta defende existirem as seguintes condições na origem da esquizofrenia: 
− A pessoa tem uma relação tão significativa com outra, que é especialmente importante compreendê-la, 

de forma a poder responder-lhe adequadamente (caso da relação mãe ou pai/filho ou filha); 
− A outra pessoa expressa, simultaneamente, duas mensagens quando faz uma afirmação, uma 

negando a outra (dizer por exemplo: “Gosto muito de ti”, ao mesmo tempo que a sua expressão 
contradiz esta afirmação); 

− A pessoa não pode criticar essas mensagens contraditórias, mas também não lhes pode fugir. 
 
9.7 – Terapias para a esquizofrenia 
Os tratamentos actualmente de primeira escolha são os farmacológicos, e as substâncias utilizadas no seu 
tratamento são designadas com o nome de neurolépticos ou antipsicóticos. Também lhes chamam, com 
bom fundamento, “grandes traquilizantes”. A palavra “neuroléptico” significa indiferença psíquica (a 
primeira droga foi inicialmente utilizada para facilitar intervenções cirúrgicas, como anestesia). 
 
IMPORTANTE (quadros) – Pág. 131 e 132 
 
10. Desordens Alimentares 
10.1 – Anorexia Nervosa 
No DSM-IVR a anorexia e a bulimia são consideradas categorias distintas. O termo anorexia significa uma 
perda severa de apetite e anorexia nervosa significa que essa perda de apetite tem uma origem emocional. 
 
Categorias de Anorexia 
O DSM-IV considera dois tipos de anorexia: 

� Tipo Restritivo – a perda de peso é conseguido principalmente através de dieta, jejum ou exercício 
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físico; 
� Tipo Purgativo/Ingestão Compulsiva (ou Bulímico) – em que se a pessoa se mantém com baixo 

peso à custa de vómitos auto-induzidos ou através do uso de purgantes. 
 
Um aspecto patognomónico, essencial na anorexia, é a distorção da imagem de si. 
 
Segundo o DSM, a anorexia nervosa tem o seu início típico entre os 14 e os 18 anos. Este início, por outro 
lado, estará geralmente associado a um acontecimento vital, como ir estudar para longe, deixando a casa 
parental. 
 
Por norma, o início da perda de peso começa cedo, durante a adolescência, logo a seguir ao início do 
período menstrual. Por outro lado, a amenorreia é também uma característica da anorexia, iniciando-se 
antes da perda de peso se tornar visível. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 136 
 
Etiologia da Anorexia Nervosa 
Alguns(mas) psicólogos(as) têm sugerido que a anorexia será uma fobia ao peso/obesidade, como que 
uma tentativa de criar imagem de uma rapariga elegante segundo um determinado padrão social. 
 
Naturalmente que têm sido propostas as mais diversas causas quanto à etiologia da anorexia nervosa. Da 
área médica têm-se proposto diversas hipóteses, desde a existência de uma lesão no hipotálamo (região 
envolvida no controlo alimentar) à influência do início da menstruação ou de níveis metabólicos basais. 
Outros/as acentuam a provável existência de disfunções a nível dos neurotransmissores mais importantes 
(dopamina, norepinefrina e serotonina), bem como dos peptídeos opióides (que estão ligados à regulação 
normal do comportamento alimentar e à manutenção de peso). 
 
Outras situações emocionais difíceis parecem vulnerabilizar a pessoa a desenvolver anorexia, como a 
Depressão e a desordem Obsessivo-compulsiva. 
 
10.2 – Bulimia Nervosa 
Durante algum tempo a Bulimia foi considerada uma acompanhante incondicional da anorexia. No entanto, 
no DSM-IV ela é considerada como uma categoria à parte, consistindo em episódios de ingestão 
exagerada de comida, seguida de vómitos induzidos ou, então, de “overdoses” de purgantes para expulsar 
do corpo as grandes quantidades de comida ingerida. 
 
Em termos de diagnóstico exige-se que a pessoa vomite pelo menos três vezes por semana. Além disso, 
consideram-se dois tipos de bulimia: 

� Tipo Purgativo – o mais comum, em que a pessoa vomita a fim de se ver livre da comida que 
ingeriu em quantidade exagerada; 

� Tipo Não Purgativo – em que a vomitação é substituída por outros tipos de actividades (por 
exemplo, exercício físico exagerado). 

 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 138 
 
A comida ingerida pelas bulímicas tem uma natureza que lhes permite comer rapidamente, engoli-la 
rapidamente, mastigá-la o menos possível, indo de seguida procurar mais. Estas pessoas têm consciência 
do seu exagero e de como o seu padrão alimentar é patológico. 
 
O comer em excesso poderá iniciar-se até três anos antes do começo da vomitação. Estas crises 
bulímicas variam entre um e três dias por semana. Frequentemente, as bulímicas sofrem de períodos 
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depressivos e de ansiedade, bem como de sentimentos de culpa associados com a dificuldade em se 
controlarem, situação esta que lhes toma muito tempo. 
 
Naturalmente que os padrões alimentares destas pessoas constitui um risco sério, relativamente ao 
desencadeamento de doenças. As consequências fisiológicas problemáticas, que mais têm sido 
salientadas para a Bulimia, são as seguintes: 
− lesões do estômago; 
− destruição dos tecidos da boca; 
− desidratação; 
− inflamação das glândulas salivares; 
− irregularidades menstruais; 
− diminuição do potássio bem como diversas outras anormalidades electrolíticas. 
 
Como resultado de algumas destas complicações, muitas pessoas com bulimia morrem de ataque 
cardíaco. 
 
Tratamentos para as desordens alimentares 
Geralmente, as abordagens terapêuticas dirigem-se à tentativa de alterar crenças irracionais ou mal-
adaptativas sobre a imagem corporal e o peso. Alguns autores defendem também que a prevenção de 
resposta (por exemplo, provocar a necessidade de comer, mas impedir a pessoa de comer) melhora 
significativamente a eficácia desta terapia. Do ponto de vista farmacológico têm sido utilizados 
antidepressivos, especialmente os ISRSs (de que resultou, aliás, a hipótese biogénica, a que já aludimos). 
No entanto, comparativamente a estas, as terapias psicológicas, específicas (Terapia Interpessoal e 
Terapia Cognitivo-Comportamental) para esta desordem, são mais eficazes. 
 
No que respeita à anorexia, os tratamentos farmacológicos têm uma eficácia marginal, sendo mais eficaz 
as três terapias psicológicas específicas para este distúrbio: Terapia Familiar, Terapia Comportamental e 
Terapia Cognitiva. 
 
11. As Desordens do Comportamento Sexual 
O DSM-IV divide as disfunções em quatro principais categorias: 

(1) desordens do desejo sexual; 
(2) desordens da activação sexual; 
(3) desordens do orgasmo; 
(4) desordens sexuais de dor. 

 
Estas categorias derivam no essencial, e como é natural, daquelas que se consideram ser as fases da 
Resposta Sexual Humana: Fase de Desejo, Fase de Excitação, Fase de Orgasmo e Fase de Resolução. 
 
Os estudos de Masters & Johnson (1970), estabeleceram as seguintes características do ciclo sexual 
humano: 

� 1ª Fase – Desejo; 
� 2ª Fase – Excitação; 
� 3ª Fase – Orgasmo; 
� 4ª Fase – Resolução. 

 
11.1 – As desordens sexuais 

� Desordens do desejo sexual 
No DSM-IV consideram-se dois tipos: 

� Desordem de desejo sexual hipoactivo, que se refere à ausência de desejo ou à existência da 
fantasias inadequadas; 

� Desordem de Aversão Sexual, que representa uma forma extrema da primeira. 
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� Desordens da excitação sexual 
� Desordem da Excitação Sexual Feminina; 
� Desordem Eréctil Masculina 

 
� Desordens do orgasmo 

São, então, consideradas as seguintes Desordens do Orgasmo: 
� Desordem Orgásmica na Mulher, em que não há orgasmo ou este se atrasa; 
� Desordem Orgásmica Masculina; 
� Desordem de Ejaculação Precoce 

 
� Desordens da dor sexual 

São conceptualizadas duas Desordens da dor sexual principais no DSM: 
� Na Dispareunia existe uma dor genital persistente ou recorrente associada à actividade sexual 

(por ambos os sexos); 
� O Vaginismo é caracterizado por espasmos involuntários do terço externo da vagina, que interfere 

de forma significativa com o acto sexual. 
 
11.2 – Etiologia das desordens sexuais 
Masters & Johnson (1970) propõem um modelo que concebe duas fases nas causas desta desordem: 

� Causas Históricas; 
� Causas Correntes. 

 
11.3 – Terapias das disfunções sexuais 
A abordagem mais reconhecida neste contexto é a de Masters & Johnson, que gerou mesmo um protocolo 
de intervenção. 
 
As intervenções nesta campo dividem-se, conforma a sua ênfase, em dois ou três objectivos: 

� mudar de atitudes, pensamentos, imagens; 
� mudar as emoções; 
� disponibilizar informação adequada. 

 
Podem ser indicados cinco procedimentos para atingir estes objectivos: 

� Educação Sexual 
� Redução da Ansiedade; 
� Masturbação Dirigida; 
� Treino de Competências e Comunicação; 
� Mudança de Atitudes e Pensamentos. 

 
11.4 – Parafilias 
No DSM-IV as parafilias englobam uma série de desordens nas quais a atracção sexual, o desejo e a 
excitação são dirigidas para objectos invulgares, actividades sexuais invulgares (por exemplo: relações 
sexuais com animais). 
 
Esta desordens podem ocorrer concomitante ou no contexto de outras desordens como a esquizofrenia ou 
uma desordem de personalidade. As parafilias tendem a ocorrer quase exclusivamente em homens. 
 
Vejamos agora alguns desses distúrbios: 

� Fetichismo; 
� Fetichismo Travestido; 
� Pedofilia; 
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� Incesto; 
� Voyerismo; 
� Exibicionismo; 
� Sadismo/Masoquismo Sexuais; 
� Frotteurismo. 

 
11.4.1 – Causas das parafilias 
A hipótese teórica geral, actualmente mais propriada, é a que se baseia em mecanismos de 
condicionamento e no conceito de “estado de preparação” (Preparedness). 
 
O “estado de preparação” implica que existem estímulos que, perdoe-se a redundância, estão “mais 
preparados” para condicionar do que outros, devido a características próprias. 
 
Outras parafilias 

� Coprofilia – utilização de fezes como fonte de excitação; 
� Necrofilia – obtenção de excitação sexual através de contacto directo com órgãos de pessoas 

mortas ou usando a fantasia; 
� Escatologia Telefónica; 
� Zoofilia – Excitação/acto sexual com animais; 
� Clismofilia – obtenção de excitação/orgasmo através da introdução de clíster. 

 
12. Algumas Desordens Psicológicas em Crianças a Adolescentes: Breve Panorama 
Principais clusters das desordens da infância e adolescência 

� Desordens Emocionais; 
� Desordens do Desenvolvimento; 
� Desordens da Alimentação e Hábitos; 
� Desordens do Comportamento Disruptivo. 

 
Davidson & Neale, (1996), por exemplo, apresentam uma classificação que difere da que é proposta pelo 
DSM. As crianças e jovens seriam categorizados como sendo hipo ou hipercontrolados: 

� Hipocontrolados (externalizadores) – Défice da atenção com hiperactividade/Desordem do 
comportamento; 

� Hipercontrolados (internalizadores) – Medos infantis, isolamento social (Mutismo Electivo), 
depressão. 

 
12.1 – Desordens de ansiedade 
É o caso das fobias em geral e das fobias escolares, em particular, que caracterizamos no Quadro a 
seguir apresentado. 
 
Desordens de Ansiedade 

� Fobias; 
� Desordem de Pânico; 
� Desordem de Ansiedade Generalizada; 
� Desordem Obsessivo-compulsiva; 
� Desordem de Stresse Pós-traumático. 

 
Fobias Escolares 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 152 
 
12.2 – Desordens disruptivas do comportamento  
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Aqui se incluem as Desordens do Comportamento, Desordem do Comportamento de Oposição e 
Hiperactividade com Défice de Atenção. 
12.2.1 – Hiperactividade com défice de atenção 
Uma das razões que levam muitos especialistas a colocarem fortes reservas a esta categoria de 
diagnóstico tem a ver, precisamente, com os próprios critérios. Estes critérios envolvem comportamentos 
“perturbados”, essencialmente, a partir de referências sociais e tal como são entendidas pelos adultos. Por 
exemplo, raramente uma criança, por si mesma, solicita a existência de problema... 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 154 
 
Alguns dados sobre a hiperactividade 
No DSM estima-se que entre 3% e 5% das crianças em idade escolar sofrem Hiperactividade com défice 
de atenção e que entre 5% e 10% apresentam sintomas em número mais reduzido. 
 
É muito mais comum nos rapazes do que nas raparigas (80-90%), sendo que os sintomas vão reduzindo à 
medida que se vão tornando mais velhos. 
 
A hiperactividade, ao contrário do que dantes de pensava, não termina na adolescência. Estudos 
longitudinais mostram que assim não é. o estudo de Barkley & al. (1990) determinou que cerca de 70% 
das crianças diagnosticadas com hiperactivas o são ainda quando adolescentes, mantendo-se na adultez, 
ainda em percentagem elevada. 
 
12.2.2 – Hipóteses Explicativas 
Relação entre Fármacos e Etiologia da DHDA. Tradicionalmente, no tratamento desta desordem têm sido 
utilizadas substâncias estimulantes, sendo a mais conhecida uma droga chamada Metilfenidato (Ritalina). 
 
Apesar da mais que óbvia ausência de fundamentação de bases biológicas para este eventual distúrbio 
(não esqueçamos que alguns especialistas da área não atribuem credibilidade a esta categoria de 
diagnóstico), de tudo um pouco se tem proposto. Por exemplo, afirma-se que entre 20% a 30% dos pais 
destas crianças foram também hiperactivos durante a infância ou adolescência, sendo este dado 
apresentado como sugerindo um peso significativo da hereditariedade. 
 
Outro exemplo, é o caso em que se detectam diferenças na actividade cerebral entre crianças com DHDA 
e crianças ditas normais, sugerindo uma possível disfunção na zona frontal do cérebro e outras estruturas 
cerebrais. 
 
Recentemente, por outro lado, foram isolados genes que parecem estar relacionados com este distúrbio, 
designados como D2 e D4 (subtipos dos receptores dopaminérgicos), e que poderiam vulnerabilizar certas 
crianças, de um ponto de vista bioquímico, para o desencadeamento da DHDA. 
 
Métodos de tratamento e intervenção 
Os fármacos são abordagens terapêuticas mais geral, sobretudo os estimulantes da família das 
anfetaminas ou tipo-anfetaminas. O metilfenidato é a droga mais conhecida e utilizada (Ritalina é o nome 
comercial), sendo uma agonista da dopamina (por conseguinte, aumenta a quantidade deste 
neurotransmissor); a premolina (Cylert, de nome comercial), incrementando igualmente a dopamina; a 
dextroanfetamina (Dexedrina), que é uma anfetamina “clássica”. Também de utilizam, embora em geral 
com menor eficácia, os antidepressivos da classe dos ISRSs. 
 
Efeitos adversos resultantes destas medicações (não em todas as crianças e adolescentes, é claro). Entre 
os mais frequentes estão a supressão do apetite, insónias e depressão, psicose, dores de cabeça, 
irritabilidade, episódios de Gilles de la Tourette (inclui movimentos repetitivos, tiques), alterações 
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cardiovasculares, incluindo aumento da pressão sanguínea e do batimento cardíaco, bem como alterações 
gastrintestinais (vómitos, dores de estômago) e supressão do crescimento. 
 
12.3 – Perturbação do comportamento  
No DSM consideram-se quatro subtipos de perturbações do comportamento, de acordo com o objecto 
preferencial desse comportamento: 

1. Agressão a pessoas ou animais; 
2. Destruição da propriedade; 
3. Falsificação ou roubo; 
4. Violação grave das regras. 

 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 161 
 
12.3.1 – Causas para a perturbação do comportamento  
Dois grandes grupos de causas para a etiologia desta desordem: os que dizem respeito, respectivamente, 
aos factores sociais e biológicos. 
 
Um dos factores, de âmbito social, que mais tem sido realçado, é a disponibilidade de armas. Outro factor 
de grande influência é o que diz respeito aos mass media, particularmente aos filmes passados na TV. 
 
Meios ou famílias instáveis ou com passado violento, delinquente, também constituem elementos de 
vulnerabilização, aumentando a probabilidade das suas crianças e jovens enveredarem por tais distúrbios 
(dados revistos por Seligman & al., 2001). 
 
As já clássicas pesquisas de Albert Bandura estabeleceram a TV como tendo um papel muito importante 
no desenvolvimento de padrões de violência. 
 
Entre as diversas abordagens, de cariz mais biológico, que achamos interessante, está aquela que afirma 
haver uma activação fisiológica muito baixa (que, por seu turno, derivará de alguma “fraqueza” biológica). 
Evidência experimental para esta hipótese é proveniente de estudos que encontraram níveis de ritmo 
cardíaco em descanso muito mais baixos em rapazes agressivos e delinquentes (Raine, 1993), do que em 
rapazes normais. Outros dados são os provenientes de estudos de condicionamento, em que se verificou 
ser necessário  um número muito mais elevado de sessões de condicionamento (em que associava um 
estímulo neutro com um choque eléctrico) para que os rapazes avaliados como tendo problemas de 
comportamento condicionassem. 
 
No entanto, parece ocorrer uma outra diferença, digamos que problemática: a tendência para estas 
crianças e jovens não identificarem adequadamente as emoções vividas pelas outras pessoas (Cohen & 
Strayer, 1996), ao mesmo tempo que revelam não experimentar o tipo de emoções que as outras pessoas 
experimentam. Daqui decorre uma combinação entre baixa activação emocional e indiferença, sendo esta 
combinação que poderá de algum modo explicar a sua frieza para com pessoas e animais (de resto, o 
mesmo tipo de hipótese que tem sido colocada para os adultos considerados psicopatas). 
 
12.3.2 – Tratamento da perturbação do comportamento 
A abordagem terapêutica, relativamente à Perturbação do Comportamento, é idêntica no que se refere ao 
Distúrbio de Oposição. 
 
Segundo Seligman & al. (2001): Treino de Competências Cognitivas para Resolução de Problemas, Treino 
de Manuseamento para Pais, Terapia Multissistémica, com eficácias variando entre 45% e 70%. 
 
12.4 – Distúrbio de oposição  
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Basicamente, as crianças diagnosticadas como sofrendo deste distúrbio, são negativas, hostis, 
temperamentais e desafiadoras das figuras de autoridade, como os pais, a polícia, ou os professores. 
 
São vários os investigadores que têm questionado a distinção real entre este distúrbio e o anterior. Na 
verdade, a diferença maior entre as duas parece ser que no Distúrbio de Oposição não existe problema 
com a lei. 
 
12.5 – Perturbação autística 
Esta é, certamente, uma das desordens mais geradoras de perplexidade e perturbação entre aqueles/as 
que lidam com crianças, envolvendo problemas em áreas múltiplas do funcionamento: linguagem, atenção, 
relações interpessoais, percepção e desenvolvimento motor. 
 
O aspecto essencial do autismo é a habilidade para responder à presença significativa das outras pessoas, 
que não se desenvolveu durante os primeiros três anos de vida. Não se interessam, de facto, pelos/as 
outros/as, não estabelecendo ligação afectiva com quem lida com eles. Nem mesmo contacto visual. É, 
digamos, como se vivessem num mundo de objectos. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 165 e 166 
 
12.6 – Desordens e características associadas 
Aproximadamente 60-75% das crianças com autismo apresentam atraso mental (abaixo de 70 nos testes 
de QI), sendo que na maior parte dos casos o autismo está associado a um diagnóstico de deficiência 
mental moderada (Ritvo & al., 1989). 
 
Os Autistas, particularmente as crianças mais jovens, podem manifestar um vasto leque de características 
comportamentais, que englobam hiperactividade, redução da atenção, impulsividade, agressividade, 
comportamentos auto-agressivos e birras. 
 
Podem-se verificar resposta estranhas perante estímulos sensoriais, pois estes não são encarados da 
mesma forma que as outras crianças. 
 
Podem igualmente apresentar modificações nos hábitos alimentares, no controlo dos esfíncteres, no sono, 
no humor, ou no afecto. Verifica-se, com frequência, uma resposta de medo exagerado a objectos 
inofensivos, e uma ausência de medo a perigos reais. 
 
12.7 – Causas do autismo 
De acordo com Cantweel, Baker e Rutter (1978), os factores intervenientes na origem do Autismo são 
agrupados em quatro grupos: 

1. Perturbação psicopatológica parental ou características de personalidade anómala dos pais; 
2. Interacção anómala entre pais e filhos; 
3. Stresse intenso e acontecimentos traumáticos numa fase precoce da vida da criança. 

 
Anormalidades Orgânicas-Neurológicas-Biológicas. O Autismo está associado a lesões neurológicas, 
como rubéola congénita, fenilcetonúria, esclerose tuberosa e Desordem de Rett. 
 
Em muitas crianças autistas são encontradas diversas anormalidades electroencefalográficas. Apesar de 
nenhum resultado obtido no EEG ser específico do autismo, verificam-se alguns indícios de falhas na 
lateralização cerebral em algumas crianças, sugerindo-se a possível existência de subtipos de autismo 
(Prior, 1987). 
 
 
12.7.1 – Factores genéticos 
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Diversos estudos revistos por Seligman & al. (2001) revelam uma elevada concordância entre irmãos 
monozigóticos. De facto, a base genética para o autismo foi pesquisada em estudos de percentagens de 
concordância em pares de gémeos monozigóticos e dizigóticos, e verificou-se que a percentagem de 
concordância nos dois maiores estudos era, no primeiro estudo. 
 
12.7.2 – Factores imunológicos 
A incompatibilidade imunológica entre a mãe e o embrião ou feto pode contribuir para o autismo. Os 
linfócitos de algumas crianças autistas reagem com os anticorpos das mães, possibilitando que os tecidos 
neurais embrionários ou extra-embrionários estejam danificados durante a gestação. 
 
12.7.3 – Factores peri-natais 
Uma elevada incidência de diversas complicações peri-natais pode ocorrer em crianças com autismo, 
apesar de nenhuma ter sido directamente vista como a causa (Davidson & Neale, 1996). 
 
12.7.4 – Factores bioquímicos 
Em algumas crianças autistas, o aumento do ácido homovanílico no líquor, parece estar associado a um 
maior retraimento e estereotipias. No entanto, o dado mais consistente é o que respeita a um aumento da 
actividade da serotonina (Mcbride & al., 1998), se bem que outros dados sugeriram que o problema 
poderá ser um desiquilíbrio na serotonina entre os hemisférios direito e esquerdo (Chugani & al., 1997). 
 
12.7.5 – Tratamento  
O tratamento do autismo é uma tarefa complexa. Tem como objectivos gerais diminuir os sintomas 
comportamentais e promover o desenvolvimento das funções deficitárias ou inexistentes. No início, por 
influência da psicanálise utilizava-se a psicoterapia individual orientada para o insight, no entanto, esta 
mostrou ser ineficaz. 
 
Trata-se de uma abordagem complexa que deverá ser realizada nas seguintes áreas: 

� Intervenção na Área de Comunicação-interacção 
O primeiro requisito para promover a comunicação é conseguir que o/a terapeuta seja significante para a 
criança. 
 
O treino das capacidades para a comunicação-interacção é muito importante, e tem vários objectivos que 
devem incidir sobre as aquisições a fazer no período sensório-motor: 
− contacto através do olhar; 
− proximidade e contacto físico; 
− co-orientação do olhar, com ou sem sinal prévio; 
− chamadas de atenção funcionais sobre factos, objectos ou sobre si mesmo. 
 

� Intervenção sobre a Linguagem 
O ensino da linguagem deverá basear-se nas funções comunicativas e na etapa de desenvolvimento em 
que surge: instrumental, regulador, interactiva, pessoal, referencial, imaginativa, entre outras. 
 

� Intervenção na Área Comunicativa 
Para as crianças autistas que apresentam atraso mental, os objectivos a trabalhar nesta área, têm por 
base proporcionar estratégias de aprendizagem para resolver as tarefas que lhe são apresentadas, e 
incidem sobre a: 

1. promoção dos mecanismos básicos de atenção; 
2. promoção de relações entre objectivos e meios, condutas instrumentais e resolução de problemas 

simples; 
3. promoção de mecanismos e comportamentos básicos de imitação em situações reais e funcionais. 
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Para as crianças autistas que apresentam um desenvolvimento intelectual próximo do normal, os 
objectivos a trabalhar incidem sobre: 

1. simbolismo complexo, jogo simbólico elaborado; 
2. compreensão de regras e utilização flexível das mesmas em contextos sociais; 
3. apresentação de relevâncias e compreensão de contextos significativos alargados, quer em 

acontecimentos da própria vida quer em representações simbólicas ou em relatos; 
4. atenção e concentração, tanto em trabalhos escolares como em situações do dia-a-dia. 

 
� Intervenção nos Problemas de Comportamento 

Tem como objectivo eliminar os problemas ao nível comportamental. Para isso utilizam-se as seguintes 
técnicas (de Modificação do Comportamento): 

1. controlar os estímulos discriminativos que desencadeiam o comportamento problemático; 
2. ensinar-lhes formas de fazer frente a determinadas situações desencadeantes destes 

comportamentos, por exemplo, comportamentos incompatíveis com aqueles; 
3. reforçar diferenciadamente outros comportamentos já aprendidos e que são comportamentos 

adaptados; 
4. retirada da atenção, de forma mais ou menos activa, podendo-se chegar, inclusive, a deixar a 

criança sozinha ou isolada, se necessário; 
5. aplicação de um castigo positivo suficientemente forte para eliminar o comportamento inadequado, 

antes que se possa produzir na criança a habituação ao castigo que funcionará, então, como 
estímulo agressivo; 

6. aplicação de um castigo negativo de forma contingente, não dando à criança aquilo que ela 
espera obter através do comportamento inadequado. 

 
Em relação ao Tratamento Farmacológico, são utilizados medicamentos que envolvem a serotonina. 
 
IMPORTANTE (quadro) – Pág. 173 
 
13. Um Tópico de Interesse Especial: o Efeito Placebo 
13.1 – O que é o efeito Placebo? 
Toda a gente já ouviu falar em Sugestão  e em Placebo. Quando falamos em tratamentos, em desordens 
psicológicas, são conceitos da maior importância. 
 
Por definição, Placebo é qualquer produto quimicamente inerte ou, pelo menos, não contendo o princípio 
activo indicado para a situação na qual é administrado. 
 
Um dos factores principais, é o aspecto visual do placebo. Para surtir o efeito desejado, este deve ser 
visualmente idêntico ou, pelo menos, obedecer a uma lógica visual similar à do medicamento ou grupo de 
medicamentos, cuja acção se pretende imitar. 
 
A forma de administração, assume uma importância especial, uma vez que tanto quanto a prática médica 
indica, os placebos, tal como as substâncias activas, actuam tanto mais depressa quanto mais rápida for a 
sua entrada na corrente sanguínea. Por conseguinte, um placebo administrado sob a forma de injecção 
surtirá efeito muito mais rapidamente e de uma forma mais pronunciada, do que um placebo equivalente 
administrado por via oral. 
 
No contexto mais particular dos placebo de administração oral, os comprimidos surtem melhor efeito do 
que as cápsulas. 
 
A cor dos fármacos também é importante. Placebos de cor vermelha são usados frequentemente para 
reforçar a ideia de propriedades antidepressivas, enquanto os de cor azul são usados com função mais 
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tranquilizante. A cor branca, pelo facto de nas sociedades ocidentais sugerir neutralidade, é usada 
indiferentemente. 
 
Dois factores, mas que dependem unicamente do paciente e que se encontram ligados intimamente a 
todos os anteriores: a falácia Post-Hoc e a motivação. 
 
A falácia Post-Hoc consiste na percepção de uma relação de falsa causalidade. 
 
Como não seria difícil de prever, a falácia Post-Hoc está presente de uma forma consciente ou 
inconsciente em todas as situações de efeito placebo. É esta falsa causalidade que articula todos os 
factores antes mencionados. 
 
Esta questão de placebo inerte ou activo não é, realmente, de pouca importância. Porquê? Muito 
simplesmente porque, ao contrário do que se tem pensado, tanto as pessoas que são tratadas como os 
psiquiatras que gerem estes tratamentos, conseguem perceber quem está a tomar o quê. Naturalmente, 
influencia a resposta terapêutica. Pergunta-se de que modo podem as pessoas perceber que estão a 
tomar medicamento e não placebo. É muito simples: pelos efeitos adversos! Como os placebos inertes 
não são quimicamente activos é fácil perceber se tomou um coisa ou outra. 
 
Existe ainda um outro pormenor: com o pretexto de eliminar a provável influência do placebo, os 
investigadores destes ensaios começaram a introduzir uma estratégia, designada washout (“lavagem”). 
 
NOTA: Placebo activo é uma substância que não é considerada terapêutica, mas produz algumas 
alterações  que se parecem com a substância que é considerada terapêutica. 
 


