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SÍNDROME DO PÂNICO

A í d d â i é i d d A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de
ansiedade no qual ocorrem ataques repetidos de medo
intenso de que algo ruim aconteça de formaintenso de que algo ruim aconteça de forma
inesperada.

TRANSTORNO DO PÂNICO
• O transtorno do pânico é definido como crises
recorrentes de forte ansiedade ou medo As crises derecorrentes de forte ansiedade ou medo. As crises de
pânico são entendidas como intensas, repentinas e
inesperadas que provocam nas pessoas sensação deinesperadas que provocam nas pessoas, sensação de
mal estar físico e mental juntamente a um
comportamento de fuga do local onde se encontra, sejap g , j
indo para um pronto socorro, seja buscando ajuda de
quem está próximo.

ETIOLOGIA DO TRANSTORNO DOETIOLOGIA DO TRANSTORNO DO 
PÂNICO
• Estudos prévios têm associado experiências traumáticas na infância

ao desenvolvimento do TP na idade adulta.

• Eventos estressantes na vida adulta também estão relacionados ao
desenvolvimento de transtornos de ansiedade e ao TP, sendo que
cerca de 80% dos pacientes relataram estressores de vida nos 12cerca de 80% dos pacientes relataram estressores de vida nos 12
meses que precederam o início do transtorno.

• Scocco et al. descreveram que cerca de 90% dos pacientes com TP
experiênciaram transição de papéis e que 40% tiveram perdas noexperiênciaram transição de papéis e que 40% tiveram perdas no
ano que antecedeu o início do TP.

• Fatores socioeconômicos como etnia, estado civil, grau de
escolaridade e renda não parecem ser fatores de maior importânciap p
na associação com o TP. O tabagismo e a dependência de nicotina
na adolescência têm sido implicados como fatores de risco para o
TP na vida adulta, mas a causalidade dessa associação ainda é
questionávelquestionável

DIAGNÓSTICO
Existência de vários ataques no período de semanas ou
meses Quando houve apenas um ataque é necessária ameses. Quando houve apenas um ataque é necessária a
presença de significativa preocupação com a
possibilidade de sofrer novos ataques ou com aspossibilidade de sofrer novos ataques ou com as
conseqüências do primeiro ataque. Isto é demonstrado
pela preocupação com doenças, intenção de ir aop p p ç ç , ç
médico e fazer exames, vontade de informar‐se a
respeito de manifestações de doenças.

Neuroanatômica:
Baseando no princípio de que o ataque de
pânico é uma perturbação do sistemapânico é uma perturbação do sistema
fisiológico que regula as crises normais de
medo e ansiedade, cientistas elaboraram
hipóteses do fluxo de acontecimentos nohipóteses do fluxo de acontecimentos no
cérebro dos pacientes com pânico. a reação de
pânico começa no locus ceruleus (LC) porque
sua estimulação produz quase todas as reaçõessua estimulação produz quase todas as reações
fisiológicas e autonômicas do pânico. O LC por
outro lado se conecta ao nervo vago que se
estende a regiões do tórax e abdômen,g
podendo explicar a origem do mal estar
abdominal, sensação de sufocação e
taquicardia tão freqüentes nas crises de
pânico. A ponte, onde está localizado o LC,
possui amplas conecções com o sistema
límbico logo acima e é neste sistema onde se
localizam as reações de medo e ansiedade. A
ponte é também caracterizada por estar fora
da área onde se pode exercer influência
l á i ó i d ivoluntária como na córtex, isto poderia

explicar a origem inesperada e incontrolável
das crises.



CAUSAS DO TRANSTORNO DECAUSAS DO TRANSTORNO DE 
PÂNICO

Comportamental
Para o modelo comportamental a teoria neuroanatômica é
i fi i t Vá i i í i t t i tã l idinsuficiente. Vários princípios comportamentais estão envolvidos
no desenvolvimento do pânico: o condicionamento clássico, o
princípio do medo, a teoria da interpretação catastrófica e a
sensibilidade a ansiedade No princípio do condicionamentosensibilidade a ansiedade. No princípio do condicionamento
clássico o paciente desenvolve o medo a partir de um
determinado estímulo e sempre que exposto a esse estímulo, a
recordação de medo é evocada fazendo com que a pessoa associerecordação de medo é evocada fazendo com que a pessoa associe
a idéia do medo ao local onde se encontra. Por exemplo, ao
passar num túnel caso sinta‐se mal por qualquer motivo passa a
relacionar o túnel ao mal estar e gerando equivocadamente novag q
reação de ansiedade, que passa a ser reforçada pelo alívio da saída
do túnel. Este modelo não pode explicar todas as crises de pânico
nem é pretensão do pensamento comportamental explicar tudo a

d l
p p p p

partir de uma só teoria comportamental.

Causas
Psicanalítica

A teoria psicanalítica afirma que as crises de pânico sep q p
originam do escape de processos mentais inconsciente até
então reprimidos. Quando existe no inconsciente um
processo como uma idéia ou um desejo ou uma emoçãoprocesso como uma idéia, ou um desejo, ou uma emoção
com o qual o indivíduo não consegue lidar, as estruturas
mentais trabalham de forma a manter esse processo fora da
consciência do indivíduo. Contudo quando o processo é
muito forte ou quando os mecanismos de defesa
enfraquecem os processos reprimidos podem surgirenfraquecem, os processos reprimidos podem surgir
"desautorizadamente" na consciência do indivíduo pela
crise de pânico.

EXPLICAÇÃO PSICANALÍTICAÇ
A mente nesse caso trabalho no sentido de mascarar a crise de tal

forma que o indivíduo continue sem perceber conscientemente o queq p q
de fato está acontecendo consigo. Por exemplo o indivíduo tem uma
atração física por uma pessoa com quem não pode estabelecer contato,
por exemplo a própria irmã. Este desejo então fica reprimido porque a

l f d l l dreal manifestação dele causaria intensa repulsa, raiva ou nojo de sí
próprio.
Para que esses sentimentos negativos permaneçam longe dag g
consciência, a estrutura mental do indivíduo mantém o desejo
reprimido. Caso esse desejo surja apesar do esforço por reprimir, o
aparato mental transforma o desejo noutra imagem, podendo esta ser

d l b l f duma crise de pânico. Uma vez que o equilíbrio mental foi ameaçado o
funcionamento mental inconsciente transforma o conteúdo da
repressão numa crise de pânico.

EXPLICAÇÃO PSICANALÍTICAÇ
• Há no Pânico, a condição de desamparo estruturante do
psiquismo e, a situação de desamparo, como concretizaçãop q , ç p , ç
dessa condição instalada na situação traumática, relativa ao
excesso pulsional que não pôde ser simbolizado no
psiquismo daí à instalação da angústia automática Nessepsiquismo, daí à instalação da angústia automática. Nesse
sentido, o pânico é expressão da instalação de uma situação
de perigo interna insuportável para o sujeito: a situação de
desamparo, a situação de ausência de ajuda. O perigo é o de
perder o amor do objeto, o perigo é o desabamento de todo
o mundo simbolicamente organizado Em outras palavras:o mundo simbolicamente organizado. Em outras palavras:
o retorno para o desamparo (Hilflosigkeit) original.

• (MENEZES, 2005)

EXPLICAÇÃO PSICANALÍTICAÇ
• O pânico, na atualidade, é a expressão que o sujeito
encontrou de se organizar na sociedadeencontrou de se organizar na sociedade
contemporânea, que a organização social atual
oferece para que ele se sustente para além da cenaoferece para que ele se sustente para além da cena
familiar. Essa hipótese se refere ao fenômeno do
pânico por um lado como um fenômeno do campo dapânico, por um lado, como um fenômeno do campo da
angústia e, por outro, como algo advindo de uma
estrutura de relação de grupo. (FREUD, 1989).estrutura de relação de grupo. (FREUD, 1989).

SINTOMAS DA SÍNDROME DOSINTOMAS DA SÍNDROME DO   
PÂNICO

O d â i d i i O ataque de pânico começa de repente e, na maioria
das vezes, atinge seu ápice dentro de 10 a 20 minutos.
Alguns sintomas podem continuar por uma hora ouAlguns sintomas podem continuar por uma hora ou
mais. Um ataque de pânico pode ser confundido com
um ataque cardíacoum ataque cardíaco.



SINTOMAS SÍNDROME DO PÂNICO
 Os ataques de pânico podem incluir ansiedade por
estar em uma situação da qual seria difícil escaparestar em uma situação da qual seria difícil escapar
(como estar no meio de uma multidão ou viajando em
avião um carro ou ônibus)avião, um carro ou ônibus).

 Uma pessoa com síndrome do pânico muitas vezes vive
com medo de ter outro ataque e também pode tercom medo de ter outro ataque e também pode ter
medo de estar sozinho ou longe da ajuda médica.

SINTOMAS SÍNDROME DO PÂNICO
• As pessoas com síndrome do pânico têm pelo menos 
quatro dos seguintes sintomas durante um ataque: quatro dos seguintes sintomas durante um ataque: 

• Dor no peito ou desconforto
T    d i• Tontura ou desmaio

• Medo de morrer
• Medo de perder o controle  ou de uma tragédia 
iminente

• Sensação de engasgar

SINTOMAS SÍNDROME DO PÂNICO
• Sentimentos de indiferença; 
S ã  d    f  d   lid d• Sensação de estar fora da realidade;

• Náuseas ou mal‐estar estomacal; 
• Dormência ou formigamento nas mãos, nos pés ou no 
rosto; 

• Palpitações, ritmo cardíaco acelerado ou taquicardia ;
• Sensação de falta de ar ou sufocamento; 
• Suor, calafrios ou ondas de calor;
• TremoresTremores

Síndrome do Pânico

A         í d   d     i  d   As pessoas com essa síndrome podem ter sintomas de: 
 Alcoolismo
 Depressão
 Abuso de drogas

SÍNDROME DO PÂNICO

O d â i ã d i P l Os ataques de pânico não podem ser previstos. Pelo
menos nos estágios iniciais do transtorno, não há nada
específico que desencadeie o ataque Lembrar de umespecífico que desencadeie o ataque. Lembrar de um
ataque anterior pode desencadear ataques de pânico.

PSICOTERAPIA
• Entender e controlar as visões distorcidas dos
estressores da vida, como o comportamento de outrasestressores da vida, como o comportamento de outras
pessoas ou eventos importantes.

• Reconhecer e substituir os pensamentos que causamp q
pânico, diminuindo o sentimento de impotência.

• Gerenciar o estresse e relaxar quando os sintomas
ocorrerem.

• Imaginar as situações que causam a ansiedade,
d l d E lcomeçando pela menos assustadora. Envolver‐se

lentamente com as situações da vida real pode ajudá‐lo
a superar os medosa superar os medos.



DURAÇÃO DO TRANSTORNODURAÇÃO DO TRANSTORNO 
DE PÂNICO

O curso do pânico é imprevisível, tanto pode durar alguns meses
d d á i D d â icomo pode durar vários anos. Desde que o pânico começou a ser

estudado, há poucas décadas, ainda não foi possível se verificar
em que percentagem ele dura a vida toda. Os estudos de longo
seguimento chegam a perto de uma década e aproximadamenteseguimento chegam a perto de uma década e aproximadamente
10% dos pacientes continua sintomático após esse período, ou
seja, continua tendo ataques de pânico quando as medicações
são suspensas É importante notar que o tratamento não cura osão suspensas. É importante notar que o tratamento não cura o
pânico, apenas suprime os sintomas e permite o paciente ter uma
vida normal, mas a suspensão do tratamento leva a uma recaída
caso não tenha ocorrido uma remissão espontânea dop
transtorno. Mesmo bem conduzido o tratamento não há
nenhuma garantia de cura, ou os sintomas remitem sozinhos ou
permanece a necessidade de utilização das medicações. Há
l d d d

p ç ç
relatos de casos de remissão espontânea durante a gestação

PREVENÇÃO – REDUÇÃO DOSPREVENÇÃO – REDUÇÃO DOS   
ATAQUES DE PÂNICOQ

F   í i   l‐ Fazer exercícios regulares;
 Dormir o suficiente;
 Fazer refeições regulares;
 Reduzir ou evitar a cafeína, alguns remédios para gripe 
e estimulantes.

Bibliografiag
 http://www.psicosite.com.br/tra/ans/panico.htm

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome‐do‐panicohttp://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome do panico

 DSM IV 1994

 DE CARVALHO, L.F. Síndrome do Pânico uma Psicopatologia Contemporânea. Um. Estácio de Sá, 
Recife, 2011.

 HALES, Robert E .  APP TextBook of Psychiatry 2º Ed 1994.

 LIECHTI, MATTHIAS. Psychopharmacology 2001; 154: 161‐168 Gender Differences in the subjective 
effects of MDMA.

 KAPLAN & SADOCK  C h i  T tB k  f P h it  6º Ed   KAPLAN & SADOCK. Comprehensive TextBook of Psychaitry 6º Ed. 1995.

 VOLPATO, Aristides. Psicofármacos 2º Ed 2000.


