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RESUMO 

 

SILVA, Lídia Helena Amaral da. A Importância do Diagnóstico e 

Tratamentos no Transtorno de Pânico. Trabalho de conclusão de curso 

(Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 

Este trabalho de conclusão de curso se desenvolveu através de revisão 

bibliográfica e teve por objetivo discutir a importância do diagnóstico e 

tratamento no transtorno de pânico. O transtorno de pânico se associa com 

outros transtornos mentais e tem seus sintomas semelhantes a outras 

patologias físicas, o que acaba dificultando o diagnóstico e consequentemente 

o seu tratamento. Na atualidade o transtorno de pânico afeta 4% da população, 

mas a falta de informação a respeito da doença ainda é muito grande. 

Profissionais em prontos-socorros podem facilmente confundir o transtorno de 

pânico com alguma doença física, tal como: cardíaca, pulmonar, entre outras. 

Isso acaba prejudicando os pacientes, que muita das vezes procuram diversos 

tipos de médicos e realizam variados exames desnecessários. A demora por 

um diagnóstico correto e de um tratamento adequado acarreta várias 

consequências, sejam elas: emocionais, econômicas, sociais e em casos mais 

extremos o suicídio.  

 

 
Palavras-chaves: transtorno de pânico; diagnóstico; tratamentos; suicídio. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Lídia Helena Amaral da. The Importance of Diagnosis and Treatment 

in Panic Disorder. Course Conclusion Work (Monograph). Rio de Janeiro: 

UNIABEU, 2015. 

 

This course conclusion work develops through literature review and aims to 

discuss the importance of diagnosis and treatment in panic disorder. Panic 

disorder is associated with other mental disorders and their symptoms are 

similar to other physical conditions, this makes it difficult diagnosis and 

consequently their treatment. Currently, panic disorder affects 4% of the 

population, but the lack of information about the disease is still very large. 

Professionals in emergency rooms can easily confuse panic disorder with 

physical disease, such as: heart diseases, lung diseases, among others. This 

kind of diagnostic causes damages in patients that much of the time looking for 

different types of medical and perform various unnecessary tests. The delay for 

a correct diagnosis and appropriate treatment entails a number of 

consequences, either: emotional, economic, social and in extreme cases 

suicide.  

 

Keywords: panic disorder; diagnosis ; treatments; suicide 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O principal objetivo desse trabalho de conclusão de curso foi realizar um 

estudo sobre o transtorno de pânico ressaltando a importância do diagnóstico e 

tratamentos. 

Este trabalho atende a uma perspectiva exploratório-descritiva, baseado 

na revisão bibliográfica do assunto. 

O transtorno de pânico configura-se por ataques de pânico recorrentes e 

inesperados com duração de 10 a 30 minutos. Ataques de pânico são 

caracterizados por um estado de intenso pavor, sensação de morte eminente, 

com ou sem presença de algum estímulo externo, além de outros sintomas 

físicos como: falta de ar, taquicardia, tontura, desconforto abdominal, sensação 

de vertigem ou desmaio, sudorese, tremores ou abalos, ondas de frio ou calor 

e formigamentos.  

O paciente no momento de crise se sente fragilizado, e depois que a 

crise passa ele sente uma enorme fraqueza, devido aos seus sintomas físicos 

serem muitos intensos.  

Mas afinal, como surge o Transtorno de Pânico? 

Não se sabe ainda sua origem com precisão, sabe-se apenas ser uma 

doença multifatorial, podendo ser genética, ambiental etc. O que geralmente 

acontece no momento das crises são as pessoas pararem em pronto-socorro, 

achando que estão tendo um enfarto ou morrendo, e quando as crises passam 

naturalmente ou pelo recebimento de algum tipo de medicamento elas vão se 

acalmando, e o que resta é o sentimento de impotência e vergonha. 

Conforme Kapczinski et.al. (2003), o transtorno de pânico afeta 4% da 

população, porém muitas pessoas convivem anos com esse transtorno sem 

saber da sua real existência, associando os seus sintomas físicos à outras 

doenças como por exemplo as cardiovasculares, alguns pacientes acabam se 

submetendo a tratamentos errantes através de neurologistas, cardiologista, 
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pneumologista entre outros especialistas, fazendo assim diversos exames 

desnecessários.  

E quando não há um diagnóstico correto não há um tratamento 

adequado o que acaba resultando em perdas significativas desde conflito 

familiar até em suicídios. 

Seu diagnóstico geralmente é clínico, e seu acompanhamento se dá 

através de um médico psiquiatra e com um psicoterapeuta. 

O paciente com Transtorno do Pânico tem uma dificuldade imensa de 

interação social, muita das vezes o que ocorre é que passa a conviver 

confinado dentro de casa com receio de novas crises, o que acaba afetando 

todo seu laço social seja no trabalho, na  escola, na faculdade, etc. 

A família tem um papel essencial no tratamento do paciente e na luta 

contra a doença. O diagnóstico errado e o tratamento incorreto também pode 

levar indivíduos com transtorno de pânico à tentativas ao suicídio ou cometer 

de fato, alguns estudiosos apontam o transtorno de pânico como uma doença 

crônica porém com seu curso variável, tudo depende de como esse paciente 

recebe seu tratamento como também seu diagnóstico . 
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1 CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO DE PÂNICO 

 

  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2002) 

definiu o transtorno de pânico por ataques de pânico recorrentes e inesperados 

e seus sintomas são: palpitação; sensação de sufocamento e falta de ar; dor ou 

desconforto torácico; náuseas; sensação de tontura; instabilidade; vertigem; 

medo de enlouquecer ou perder o controle; sensação de formigamento; 

calafrios ou ondas de calor. 

 Os ataques são inesperados e tem duração de no mínimo 15 minutos e 

no máximo 1 hora. No momento de crise o paciente sente todos ou no mínimo 

quatro sintomas ao mesmo tempo. Para alguns especialistas o transtorno de 

pânico é uma doença crônica, porém com alguns períodos de melhora, e as 

recaídas se dão pela perda de um ente querido, separação ou divórcio.  

 O transtorno de pânico é mais comum em mulheres com idade de 25 

anos e ainda não se sabe a origem da doença, mas alguns estudos apontam 

que é um conjunto de fatores que resultam em sua aparição, dentre eles seria 

um mal funcionamento do cérebro e fatores genéticos, onde filhos de pacientes 

com transtorno de pânico têm de 4 à 8 vezes mais chance de adquirir a 

doença. 

 

1.1 História do transtorno de pânico 

 

Desde o período da Renascença, já se falava a respeito do Transtorno 

de Pânico, porém esse ainda não era seu nome e também não era uma 

patologia tão explorada justamente pela falta do seu real conhecimento.  

De acordo com Nardi (2005, p.1) “[...] a separação entre transtorno de 

humor e transtorno de ansiedade é algo recente, com pouco mais de 100 anos 

de história, mas ainda com muitas questões a serem respondidas”. 

Anteriormente, o Transtorno de Pânico não tinha uma atenção voltada somente 

para si, de certa forma era tratado juntamente com os outros transtornos.  
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O Transtorno de Pânico já foi mencionado até mesmo em mitologias 

gregas, como a do deus Pã, responsável pela ansiedade e que deu origem ao 

termo pânico. Merivale (1969) apud Nardi (2005). De acordo com o autor, Pã 

era um deus que vivia na Grécia, sendo terrivelmente feio; tinha pernas de 

carneiro e o tronco de humano, porém com chifres em sua cabeça. Gostava de 

pregar sustos e aparecer repentinamente para quem passava pela floresta 

onde costumava ficar. Ao saber disso, os andarilhos evitavam passar pelo local 

para fugir ao medo e ao pavor.  

Nardi (2005) afirma que, no período da Renascença, antes do século 

XIX, já haviam relatos sobre o “Transtorno de Pânico”, porém os pacientes 

eram tratados com cada sintoma isolado, ou seja, se ele sentia taquicardia na 

verdade o que ele tinha era uma doença cardiovascular e se passava longe a 

ideia de ser um transtorno mental. Por ter seus sintomas físicos, o paciente era 

cuidado sempre por um clínico geral, visto que naquela época ainda estava 

surgindo a especialidade psiquiátrica.  

Conforme Nardi (2005, p.2), lá pelos meados do século XIX, ocorreram 

mudanças significativas no campo dos sintomas de ansiedade, o que antes era 

aceito apenas como causas somáticas começou a ser observado também 

como possíveis causas psicológicas.  

 

Henry Maudsley (1835-1918), em 1879, descreveu um 
“pânico melancólico”, e esse foi o primeiro emprego técnico do termo 
pânico em psiquiatria. Só no fim do século XIX, os sintomas de 
ansiedade foram reunidos em um novo conceito nosológico e 
passaram ao cuidado da psiquiatria, com base nos trabalhos de 
psiquiatras franceses e de Sigmund Freud (NARDI, 2005, p.4). 

 

 

O Transtorno de Pânico durante a Guerra Civil americana já foi 

caracterizado até mesmo como “síndrome do coração irritável”. Nardi (2005, 

p.5) ressalta que Jacob Mendes da Costa “[...] médico militar durante a Guerra 

Civil americana, descreveu o que chamou de ‘the irritable heart, a functional 

cardiac disorder’”. Segundo Nardi (2005), Jacob Mendes da Costa, durante a 

guerra percebeu que alguns militares, apresentavam mal-estar, palpitações e 

dores torácicas e que esses sintomas duravam algum tempo. Após algumas 

verificações, o médico concluiu que as palpitações vinham de um grande 
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esforço físico e tensão, o que consequentemente tornava o coração dos 

militares “irritável”.  

Nardi (2005, p.6) conclui que: “No início do século XX, apesar de alguns 

conceitos sobre fatores psicológicos na ansiedade já serem discutidos, os 

sintomas ansiosos ainda estavam muito associados a fatores hereditários e 

biológicos.” Ou seja, com relação ao assunto - apesar de receber uma maior 

atenção nesse período - ainda existiam muitos questionamentos a seu respeito, 

e um deles é o fato de se achar que os sintomas ansiosos ainda estivessem 

ligados a fatores biológicos e hereditários. Porém, o autor acima citado afirma 

que na metade do mesmo século, existiu uma grande transformação na 

psiquiatria, o que resultou numa melhoria tanto no diagnóstico quanto no 

tratamento do Transtorno de Pânico, foi quando se descobriu os 

antidepressivos, e logo em seguida os benzodiazepínicos.  

A partir daí surge uma nova perspectiva para o Transtorno de Pânico e 

principalmente para pacientes com esse transtorno. 

 

 

1.2 As comorbidades do transtorno de pânico 

 

 De acordo com Kapczinski et al. (2003), a depressão é uma das 

doenças que mais se associam ao transtorno de pânico, “cerca de 40 a 80 % 

dos pacientes com transtorno de pânico também apresentam o diagnóstico de 

depressão.” (KAPCZINSKI et al. 2003, p.25). 

Ainda de acordo com os referidos autores, a depressão pode se 

desenvolver com facilidade em 65% dos pacientes com transtorno de pânico e 

na maioria dos casos a mesma medicação serve para ambas as doenças. 

 Sadock, B. e Sadock, V. (2007) ressaltam que 91% dos indivíduos que 

tem transtorno de pânico também apresentam outro transtorno, e os que mais 

são associados ao transtorno de pânico são os transtornos de ansiedade e a 

depressão. Também foram observados que indivíduos com transtorno de 

pânico apresentam o transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobia 
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específica, transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo 

compulsivo. “Outras condições co-mórbidas comuns são hipocondria, 

transtorno de personalidade e transtornos relacionados a substâncias”         

(SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p.640). 

 Segundo Nascimento e Nardi (2005), o transtorno de pânico parece que 

é o resultado de outro transtorno psiquiátrico, mais do que ser um transtorno de 

condição primária. Conforme os referidos autores:  

 

Excluindo os transtornos do humor, há relativamente poucas 
outras condições psiquiátricas aparecendo após o início do transtorno 
de pânico. Esses achados sugerem que alguns transtornos primários, 
como a fobia específica, a fobia social e o abuso de substâncias, 
podem significar uma predisposição específica para o 
desenvolvimento do transtorno de pânico   (NASCIMENTO E NARDI, 
2005, p.37). 

 

Nascimento e Nardi (2005), afirmam que cabe ao médico clínico 

identificar com mais cautela o paciente com possíveis comorbidades do 

transtorno de pânico, a fim de sugerir ao paciente uma terapia mais apropriada 

para cada transtorno. “[...] A comorbidade também pode ser o resultado de 

complicações do transtorno de pânico, levando a depressão, ao abuso de 

drogas e ao suicídio” (NASCIMENTO E NARDI, 2005, p. 38). 

Nascimento e Nardi (2005) apontam como se dá os prejuízos comuns 

causados pelo transtorno de pânico, através de exemplos sucetivos: 

          Ataque de pânico → Desenvolvimento de agorafobia e hipocondria → 

Comportamento fóbico → Limitações profissionais e sociais → Dificuldades 

financeiras→ Estratégias de adaptação ineficazes → COMORBIDADE. 

 Conforme Nascimento e Nardi (2005), o transtorno de pânico está 

relacionado com outros transtornos mentais, dentre eles estão a depressão, o 

transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, e o abuso de drogas. O 

que acaba dificultando o diagnóstico do transtorno de pânico e prejudicando o 

tratamento, aumentando assim o risco de suicídio. 

 No que se refere a transtorno de ansiedade, Goisman et al. (1995) apud 

Nascimento e Nardi (2005, p.39) “[...] observaram que o transtorno de pânico, 
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com ou sem agorafobia, coexiste com pelo menos, um outro transtorno de 

ansiedade 37% das vezes”  

 De acordo com Kessler et al. (1994) apud Nascimento e Nardi (2005), 

algumas pesquisas foram observadas que assim como o transtorno de 

ansiedade, a depressão acontece na maioria das vezes, e que com frequência 

a depressão é seguida de um transtorno de ansiedade em especial no 

transtorno de pânico e na fobia social. 

 No que diz respeito à depressão Breier et al. (1985); Stein et. al. (1990) 

apud Nascimento e Nardi (2005, p.40) afirmam que: “[...] 91% dos pacientes 

com transtorno de pânico também apresentam um episódio depressivo maior 

no decorrer da vida.” 

 De acordo com Roy-Byrne et al. (2000) apud Nascimento e Nardi (2005, 

p.40), “Essa comorbidade foi associada com maior gravidade e persistência 

dos sintomas, comprometimento funcional, busca de ajuda e comportamento 

suicida.”. 

 Brown et al. (1996) apud Nascimento e Nardi (2005) ressaltam que:  

 

[...] pacientes deprimidos com transtorno de pânico comórbido 
foram mais propensos a apresentar maior gravidade dos sintomas 
depressivos e maior prejuízo no funcionamento físico e psicossocial, 
além de uma maior probabilidade de ter história de dependência de 
álcool, transtorno de somatização e transtorno de de personalidade 
esquiva. (BROWN ET AL 1996, APUD NASCIMENTO E NARDI 2005 
p.43). 

  

Conforme Brown et al. (1996) apud Nascimento e Nardi (2005), os 

pacientes com depressão e transtorno de pânico tendem a não dar 

continuidade ao tratamento, tanto psicoterápico quanto a farmacoterapia, e 

uma das possíveis causas para a interrupção da farmacoterapia seria a falta de 

tolerância aos efeitos adversos dos medicamentos.  

 Munjack e Moss (1981); Cowley (1992) apud Nascimento e Nardi (2005, 

p.43), ressaltam que: “[...] outro fator de risco no transtorno de pânico é o 

desenvolvimento dos transtornos por uso de substância, particularmente o 

abuso de álcool e benzodiazepínicos, algumas vezes como automedicação.” 

Quando o paciente de transtorno de pânico utiliza o álcool e os 
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benzodiazepínicos para amenizar os sintomas de transtorno de pânico de início 

os sintomas são aliviados, porém o uso prolongado acaba se transformando 

num problema maior. 

 De acordo com Nascimento e Nardi (2005), os pacientes com transtorno 

de pânico requerem alguns cuidados, e um deles seriam evitar o uso de 

benzodiazepínicos devido ao fato de serem medicamentos que podem levar ao 

uso abusivo, dando preferência aos antidepressivos juntamente com as 

psicoterapias. 

 Mavissakalian (1990) apud Nascimento e Nardi (2005), ressaltam que 

“[...] cerca de 40 a 50 % dos pacientes com transtorno de pânico também 

preenchem os critérios diagnósticos de um ou mais transtornos de 

personalidade” (p.43). De acordo com Apa (1998) apud Nascimento e Nardi 

(2005), “os transtornos de personalidade mais frequentemente observados nos 

pacientes com TP são os transtornos de personalidade de esquiva, dependente 

e obsessivo- compulsivo” (p.44). 

 

 

1.3 A epidemiologia do transtorno de pânico 

  

Conforme Valença e Retribu (2000) apud Valença (2005)  

 
    A epidemiologia é o estudo da distribuição, incidência, 
prevalência e duração da doença. Em psiquiatria, os métodos 
epidemiológicos contribuem para um entendimento das causas, 
tratamento e prevenção dos transtornos mentais. Esses métodos 
também ajudam a definir e a avaliar estratégias para prevenção e 
controle da doença e da incapacitação. (VALENÇA E RETRIBU, 2000 
APUD VALENÇA, 2005, p.22). 

 

  De acordo com Valença e Retribu (2000) apud Valença (2005) em 

epidemiologia o que constitui o foco da pesquisa são os grupos populacionais, 

sua principal função é realizar uma avaliação quantitativa, avaliando assim sua 

frequência de como as doenças afetam populações, em distintos períodos. 

Valença (2005), afirma que para compreender os dados epidemiológicos que 

estão presentes nos estudos populacionais são necessários alguns conceitos: 
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 Incidência é o número de casos de um transtorno que ocorrem 
ao longo de determinado período de tempo em uma população. 
Prevalência é o número existente de casos de um transtorno em uma 
população. Existem vários tipos de prevalência. Prevalência durante a 
vida é uma medição, em um ponto de tempo, do número de pessoas 
que tiveram o transtorno em algum momento de suas vidas. Fatores 
de risco são condições biológicas e psicossociais que, quando 
presentes em determinados grupos de população estão associadas a 
uma maior probabilidade de desenvolvimento de determinado 
transtorno por parte dessa população. (VALENÇA E RETRIBU, 2000 
APUD VALENÇA, 2005, p.22). 

  

  

Segundo Valença (2005), os estudos epidemiológicos têm oferecido 

dados sobre taxas de prevalência, comorbidade, curso, fatores de risco para o 

desenvolvimento do transtorno de pânico, através de pesquisas realizadas em 

diversas comunidades.  

Kapczinski et al. (2003), afirmam que 3,5 % da população irá apresentar 

o Transtorno de Pânico em algum momento de sua vida, por ser uma doença 

comum na atualidade. Os homens apresentam um percentual inferior das 

mulheres. Sadock, B. (2007); Sadock, V. (2007) ressaltam que: “As mulheres 

têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de serem afetadas do que os homens [...]” 

(p.639). E sua maior incidência são entre jovens adultos com idade de 25 anos, 

porém ressaltando que o transtorno pode ocorrer em qualquer faixa etária. 

De acordo com Sadock, B. e Sadock, V. (2007) já existem algumas 

pesquisas que informam taxas de prevalência ao longo da vida de 1,5 a 5 % 

para transtorno de pânico e de 3 a 5,6 % para ataques de pânico. Segundo os 

mesmos autores o divórcio e a separação recente tem sido o único fator social 

para o desenvolvimento do transtorno de pânico. 

De acordo com Lépine e Pélissolo (1999) apud Valença (2005) “[...] 

maiores taxas de prevalência são encontradas em indivíduos viúvos, 

separados ou divorciados” (p. 24).  

Conforme Kapczinski et.al. (2003), o transtorno de pânico é uma doença 

crônica, contudo ela oscila, alguns indivíduos apresentam continuamente 

sintomas graves, já outros podem ter alguns anos de crises com intervalos de 

melhora entre eles. Observou-se que em alguns casos, o que geralmente 
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contribui para as recaídas é o fato de algum evento da vida como a perda de 

um ente querido ou até mesmo uma separação. 

No que se refere à questão escolar, indivíduos com menos de 12 anos 

de educação tiveram uma maior probabilidade de ter transtorno de pânico em 

relação à indivíduos com mais de 16 anos de estudo, de acordo com Faravelli e 

Paionni (2001) apud Valença (2005). 

Valença et al. (1998) apud Valença (2005) encontraram um número 

elevado em bibliografias de indivíduos com transtorno de pânico e que 

apresentam também transtorno de personalidade, depressão ou alcoolismo, 

um perigo maior para o suicídio.  

Em diversos países da Europa foi realizada uma pesquisa em que se 

observou que os transtornos mentais são as principais causas de incapacidade 

laborativa e prejuízo de vida, e o transtorno de pânico está entre essas 10 

principais doenças, segundo Angermeyer et al. (2004) apud Valença (2005). 

 

1.4 A etiologia do transtorno de pânico 

 

De acordo com o dicionário Amora (2009, p.295) etiologia é “sf 1. Estudo 

acerca da origem das coisas. 2. Parte da medicina que trata da origem das 

doenças.” 

Kapczinski et al. (2003), ressaltam que ainda não se pode afirmar qual a 

causa do transtorno de pânico, o que se pode dizer apenas, é que se trata de 

uma doença multifatorial. “A etiologia do transtorno de pânico é provavelmente 

multifatorial incluindo fatores genéticos, biológicos, cognitivo-comportamentais 

e psicossociais [...]” (MANFRO et al. 2002, p.26) 

De acordo com Sadock, B. e Sadock, V. (2007), no que tange à fatores 

biológicos, pode-se compreender que “[...] os sintomas estão relacionados a 

uma gama de anormalidades biológicas da estrutura e da função do cérebro” 

(p.639). 

No que se refere à fatores genéticos, Sadock, B. (2007) e Sadock, V. 

(2007) afirmam que:  
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Embora o número de estudos bem-controlados acerca da 
base genética do transtorno de pânico e da agorafobia seja pequeno, 
os dados até o presente apoiam a conclusão de que estes têm um 
componente genético distinto. Além disso, alguns achados indicam 
que o transtorno de pânico com agorafobia é uma forma grave do 
transtorno e, dessa forma, com mais probabilidade de ser herdado. 
Vários estudos verificaram que os parentes de primeiro grau de 
pacientes afetados têm um risco de 4 a 8 vezes maior para transtorno 
de pânico do que os parentes de primeiro grau de outros pacientes 
psiquiátricos. (SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p. 640) 

 

 

Conforme Kapczinski et. al. (2003, p.30), “[...] estudos com gêmeos 

auxiliam a estabelecer o quanto uma doença é geneticamente determinada”. 

Segundo os referidos autores, os estudos de transtorno de pânico ainda são 

muito restritos. Contudo, se pode afirmar que, de 30 a 40 % de sua origem seja 

devida a fatores genéticos. 

De acordo com Sadock, B. e Sadock, V. (2007), no que tange os fatores 

psicossociais as teorias cognitivo-comportamentais e as psicanalíticas também 

procuram explicar a origem do transtorno de pânico. De acordo com os 

referidos autores, as teorias cognitivos comportamentais “[...] postulam que a 

ansiedade é uma resposta aprendida tanto pelo comportamento dos pais 

quanto pelo processo do condicionamento clássico” (p.641). Sadock, B.  e  

Sadock, V. (2007) afirmam que:  

 

Na abordagem do condicionamento clássico do transtorno de 
pânico e da agorafobia, o estímulo nocivo (p.ex., um ataque de 
pânico) que ocorre com um estímulo neutro (p.ex., uma viagem de 
ônibus pode levar à evitação deste último. (SADOCK, B. E SADOCK, 
V. 2007, p.641). 

 

Apesar das teorias cognitivo-comportamentais explicarem como se 

desenvolve a agorafobia ou o aumento da intensidade de ataques de pânico, 

elas não conseguem explicar de fato como se origina o primeiro ataque de 

pânico. 

As teorias psicanalíticas “[...] concebem os ataques de pânico como 

resultado de uma defesa malsucedida contra impulsos que provoquem 

ansiedade” (SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p.641).  
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 Segundo as teorias psicanalíticas os ataques de pânico, não é somente 

uma leve ansiedade e sim uma grande apreensão juntamente com sintomas 

somáticos. Na agorafobia a teoria psicanalítica ressalta que separações 

traumáticas na infância pode acarretar ansiedade na vida adulta, devido ao fato 

do sistema nervoso central ter sido afetado no passado. 

Alguns pacientes afirmam que os ataques de pânico surgem do nada 

“[...] como se não houvessem fatores psicológicos envolvidos, mas a 

exploração psicodinâmica com frequência revela um gatilho psicológico claro” 

(SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p.641). 

Os pacientes com transtorno de pânico vivenciam experiências 

estressantes alguns meses antes do transtorno de pânico, “[...] a causa dos 

ataques de pânico provavelmente envolve um significado inconsciente de 

acontecimentos estressantes” (SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p.641). 

De acordo com Sadock, B. e Sadock, V. (2007) os temas psicodinâmicos 

no transtorno de pânico são: 1. Dificuldade em tolerar raiva; 2. Separação física 

ou emocional de pessoa significativa tanto na infância como na vida adulta; 3. 

Pode ser desencadeado por situações de aumento de responsabilidade no 

trabalho; 4. Percepção dos pais como controladores, assustadores, críticos e 

exigentes; 5. Representações internas de relacionamentos envolvendo abuso 

sexual ou físico; 6. Sensação crônica de se sentir uma armadilha; 7. Círculo 

vicioso de raiva relacionada a comportamento de rejeição dos pais seguido 

pela ansiedade de que a fantasia destruirá o elo com os pais; 8. Falha da 

função de sinal de ansiedade do ego relacionada a fragmentação do self e a 

confusão dos limites self-outro; 9. Mecanismos típicos de defesa: formação 

reativa, anulação, somatização e externalização. 
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2 DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS 

         

 

 O transtorno de pânico, por ter muitos sintomas físicos, é facilmente 

confundido com outras doenças, o que acaba dificultando o diagnóstico. A 

grande maioria dos pacientes com transtorno de pânico, antes de ter seu 

diagnóstico correto pensam que por ter taquicardia têm na verdade algum 

problema no coração, ou por ter falta de ar, tem um problema no pulmão, etc. 

 Geralmente quando estão em crise, os pacientes logo correm à um 

pronto- socorro achando que estão morrendo, e se o profissional que estiver 

atendendo não souber diagnosticar corretamente o paciente acaba ficando 

prejudicado, pois ele faz vários exames que não constam absolutamente nada, 

sejam eles: eletrocardiograma ou eletroencefalograma, etc. 

 O tratamento do paciente com transtorno de pânico, dura em média de 6 

meses à 1 ano e consiste em psicoterapias mais medicamentos, sendo a teoria 

cognitivo-comportamental é mais indicada para o transtorno de pânico. 

 A família também tem um papel muito importante na fase de tratamento, 

pois quando a família se envolve no tratamento e tem um entendimento acerca 

da doença, o paciente fica “livre” de receber insultos e críticas, pois na maioria 

das vezes as crises são vistas por alguns membros da família como um meio 

de querer  aparecer. 

   

 

2.1 Diagnóstico no transtorno de pânico  

 

De acordo com Kapczinski et.al. (2003, s.p), “O transtorno de pânico é 

um problema de saúde bastante frequente, atingindo cerca de 4 % da 

população em algum momento de suas vidas.”  
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 Somente em 1980, o transtorno de pânico se tornou um diagnóstico 

oficialmente reconhecido, “[...] antes, todos os transtornos de ansiedade eram 

considerados uma mesma doença” (KAPCZINSKI et al. 2003, p.14). 

 Conforme Kapczinski et.al. (2003), o que caracteriza o transtorno de 

pânico são os ataques de pânico, contudo somente os ataques não bastam 

para se determinar o diagnóstico.  

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Associação 

Psiquiátrica Americana (APA) publicaram critérios que estabelecem 
padrões mundialmente reconhecidos de diagnósticos para o 
transtorno de pânico. Os critérios de ambas as instituições são 
praticamente iguais, o que auxilia médicos dos mais variados lugares 
a fazerem esse diagnóstico de maneira semelhante. (KAPCZINSKI 
et.al. 2003, p.19). 

 

Valença (2005, p.11), afirma que: “O diagnóstico do transtorno de pânico 

é baseado na existência de três síndromes clínicas importantes: O ataque de 

pânico, a ansiedade antecipatória e a esquiva fóbica.”  

O DSM IV-TR (2002) define o transtorno de pânico por ataques de 

pânico recorrentes e inesperados, seguidos por pelo menos um mês de 

preocupação persistente acerca de ter outro ataque de pânico, preocupação 

acerca das possíveis implicações ou consequências dos ataques de pânico.  

Segundo o DSM IV-TR (2002), os sintomas de um ataque de pânico 

são: 

 

• Palpitação ou taquicardia; 

• Sudorese; 

• Tremores ou abalos; 

• Sensação de falta de ar e sufocamento;  

• Sensação de asfixia;  

• Dor ou desconforto torácico; 

• Náusea ou desconforto abdominal; 

• Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio; 

• Desrealização (sensações de irrealidade) ou despersonalização 

(estar distanciado de si mesmo); 

• Medo de perder o controle ou enlouquecer; 

• Medo de morrer; 

• Parestesias (anestesia ou sensações de formigamento); 

• Calafrios ou ondas de calor. 
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Os ataques de pânico são períodos de intenso pavor ou ansiedade, 

ligados a quatro ou mais sintomas descritos acima e atingem um pico em torno 

de 10 minutos, com duração, em média, de 10 a 30 minutos.  

De acordo com Sadock, B. e Sadock, V. (2007) “O DSM-IV-TR contém 

dois critérios para transtorno de pânico um sem agorafobia e outro com 

agorafobia, mas ambos requerem a presença de transtorno de pânico [...]” 

(p.641).  

 

 TABELA I.Critérios diagnósticos do DSM-VI-TR para transtorno de pânico 

sem agorafobia:  

 

• Tanto (1) como (2): 

• Ataques de pânico recorrentes e inesperados 

• Pelo menos um dos ataques foi seguido pelo período mínimo de 

um mês com uma (ou mais) das seguintes características: 

• Preocupação persistente com o fato de ter ataques adicionais 

• Preocupação com implicações do ataque ou suas 

consequências (p. ex., perder o controle, ter um ataque 

cardíaco, enlouquecer) 

• Uma alteração comportamental significativa relacionada aos 

ataques 

• Ausência de agorafobia. 

• Os ataques de pânico não se devem aos efeitos fisiológicos diretos 

de uma substância (p.ex., droga de abuso, medicamento) ou de 

uma condição médica geral (p.ex., hipertireodismo). 

• Os ataques de pânico não são mais bem-explicados por outro 

transtorno mental, como fobia social (p.ex., ocorrendo quando da 

exposição a situações sociais temidas), fobia específica (p. ex., 

quando da exposição a uma situação fóbica específica), transtorno 

obsessivo compulsivo (quando da exposição a sujeira, em alguém 

com uma obsessão de contaminação), transtorno de estresse pós 

traumático (p. ex., em resposta a estímulos associados a um 

estressor grave) ou transtorno de ansiedade de separação (p. ex., 
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em resposta a estar afastado do lar ou de entes queridos). 

FONTE: (SADOCK, B. E SADOCK, V. (2007), p.62) 

 

TABELA II.Critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para transtorno de pânico 

com agorafobia: 

 

• Tanto (1) como (2): 

•  Ataques de pânico recorrentes e inesperados 

•  Pelo menos um dos ataques foi seguido pelo período mínimo 

de um mês com uma (ou mais) das seguintes características: 

• Preocupação persistente com o fato de ter ataques 

adicionais 

•  Preocupação acerca com implicações do ataque ou suas 

consequências (p.ex., perder o controle, ter um ataque 

cardíaco, enlouquecer) 

• Uma alteração comportamental significativa relacionada aos 

ataques. 

• Presença de agorafobia. 

• Os ataques de pânico não se devem aos efeitos fisiológicos 

diretos de uma substância (p.ex., droga de abuso, medicamento) 

ou de uma condição médica geral (p.ex., hipertireoidismo) 

• Os ataques de pânico não são mais bem- explicados por outro 

transtorno mental, como fobia social (p.ex., ocorrendo quando dá 

exposição a situações sociais temidas), fobia específica (p.ex., 

quando da exposição a uma situação fóbica específica), transtorno 

obsessivo-compulsivo (quando da exposição à sujeira, em alguém 

com uma obsessão de contaminação), transtorno de estresse pós 

traumático (p. ex., em resposta a estímulos associados a um 

estressor grave) ou transtorno de ansiedade de separação (p.ex., 

em resposta a estar afastado do lar ou de entes queridos). 

 

FONTE: (SADOCK, B. E SADOCK, V. 2007, p.62) 
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Podem ocorrer diversos tipos de ataques: ataques espontâneos de 

pânico, que são aqueles que não tiveram nenhum “gatilho”; o situacional, que 

são os ataques onde o indivíduo se depara com situações, como enfrentar fila 

de banco, multidões e etc. e os ataques noturnos, que são aqueles em que se 

acorda subitamente tomado de terror e hipervigilância.  

Aproximadamente 40% dos pacientes têm ataques noturnos. Outros 

tipos de ataque são aqueles quando existem ameaças de separação conjugal 

ou algum tipo de desentendimento familiar e por último temos o ataque de 

pânico, quando o indivíduo apresenta três ou menos sintomas somato-

psíquicos durante o ataque de ansiedade Valença (2005). 

De acordo com Kapczinski et.al. (2003), no pico do ataque de pânico 

acontece do indivíduo realizar algumas atitudes inapropriadas, como ingerir 

medicamentos inadequados, descer do carro em locais perigosos, etc. 

Segundo os referidos autores:  

 

É importante salientar, contudo, que nem todos os ataques de 
pânico precisam ter uma intensidade muito forte como as relatadas; 
existem ataques incompletos, nos quais o indivíduo apresenta menos 
de quatro dos sintomas citados, parecendo, apenas, um início de 
ataque. Esses ataques são ditos parciais ( KAPCZINSKI et.al., 2003, 
p.16). 

 

 Sadock, B. e Sadock V. (2007, p. 643), afirmam que: “O primeiro ataque 

de pânico costuma ser espontâneo, embora muitos possam estar relacionados 

a excitação, esforço físico, atividade sexual ou trauma emocional moderado.”  

O ataque de pânico, geralmente começa a piorar à partir de 10 minutos. Os 

ataques de pânico duram apenas 30 minutos, raramente se estende até 1 hora. 

 De acordo com Sadock, B. e Sadock V. (2007), na hora dos ataques o 

paciente acha que está morrendo, que está prestes a morrer ou que algo 

catastrófico irá acontecer, o paciente não sabe dizer o que despertou o seu 

medo e na maioria das vezes eles se sentem desorientados. 

 De acordo com Valença (2005) outra característica para o transtorno de 

pânico é a ansiedade antecipatória, o que acontece é que, entre um ataque e 

outro, o indivíduo fica com receio de ter um novo ataque de pânico, gerando 

assim uma ansiedade crônica. A ansiedade antecipatória tem algumas 
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características que também são encontradas na ansiedade generalizada, 

como: aumento da atenção sobre sensações somáticas, apreensão e 

hiperatividade.  

 Sendo assim, Valença (2005), afirma que a ansiedade antecipatória 

resulta em uma terceira característica, que é o comportamento de esquiva a 

fobia. “Alguns pacientes (30 a 60%) podem desenvolver uma terceira fase do 

transtorno: a evitação fóbica” (VALENÇA, 2005, p.13). 

 Valença (2005) ressalta que o indivíduo, começa a sentir medo de ter 

um novo ataque de pânico, em lugares onde seria difícil de se obter ajuda ou 

onde a fuga seria difícil, caso tenham um ataque de pânico. 

“[...] Frequentemente, a agorafobia está associada a sintomas de 

ansiedade psíquica, como medo de perder o controle, medo de enlouquecer ou 

de ficar envergonhado, medo de desmaiar ou morrer” (VALENÇA, 2005, p.13). 

Conforme Valença (2005), com a agorafobia o indivíduo, acaba evitando 

certos lugares ou situações, deixando de andar sozinho e dando sempre 

preferência à ter alguma companhia, “[...] mesmo se essa pessoa for incapaz 

de ajudá-lo, como uma criança ou um animal de estimação” (VALENÇA, 2005, 

p.14). Dependendo da gravidade da agorafobia o indivíduo acaba paralisado, 

deixando assim de: sair de casa, e de fazer certas obrigações.  

 

Os pacientes com agorafobia evitam situações em que seria 
difícil obter ajuda. Preferem ser acompanhados por um amigo ou 
mebro da família em ruas movimentadas, lojas cheias, espaços 
fechados (p.ex., túneis, pontes e elevadores) e veículos fechados 
(metrô, ônibus e aviões). Podem solicitar um acompanhante a cada 
vez que tenham que deixar a casa. O comportamento pode levar a 
discórdia conjugal, que pode ser considerada, de maneira 
inadequada, como principal problema [...]. (SADOCK, B. E SADOCK, 
V.,  2007, p. 645). 

 

 

Quando a agorafobia do paciente, está num nível mais grave, o mesmo 

pode querer permanecer somente dentro de casa, e se o diagnóstico desse 

paciente não for correto, ele pode sentir medo por achar que está ficando 

louco. Sadock, B. e Sadock, V. (2007). Conforme (VALENÇA, 2005, p.14), “Na 

agorafobia persistente, a terapia cognitivo-comportamental, com técnicas de 

exposição progressiva a estímulos temidos (fóbicos), tem grande importância”. 
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2.2 Diagnóstico diferencial 

 

 Conforme Sadock, B. e Sadock, V., (2007, p.645), “O diagnóstico 

diferencial para um paciente com transtorno de pânico inclui um grande número 

de doenças sistêmicas [...], bem como vários outros transtornos.” O que acaba 

dificultado o diagnóstico correto nos pacientes com transtorno de pânico, é 

justamente o fato de terem vários sintomas físicos, várias doenças médicas 

devem ser levadas em consideração no diagnóstico diferencial do transtorno de 

pânico (VALENÇA, 2005). 

 Em relação as doenças médicas, Sadock, B. e Sadock, V. (2007), 

explicam que o paciente que chega num pronto-socorro com sintomas físicos 

de alguma doença cardíaca, independente da idade ou dos fatores de risco 

esse paciente deve fazer uma anamnese logo em seguida realizar exames 

físicos. Segundo Valença (2005), existem muitas doenças que se assemelham 

ao transtorno de pânico.   

 De acordo com Valença (2005), o mal funcionamento da tireoide, como 

por exemplo do hipertireoidismo, também causa o transtorno de pânico. No 

início, o paciente não apresenta nenhuma alteração de peso nem outros sinais 

físicos. “O uso de psicoestimulantes (cocaína, anfetamina) e a substância de 

drogas (álcool e barbitúricos) também pode provocar ataques de pânico” 

(VALENÇA, 2005, p.19). Vale ressaltar que alguns pacientes utilizam o álcool, 

como uma forma de aliviar seus sintomas de ansiedade (VALENÇA, 2005). 
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TABELA I. Diagnóstico diferencial do transtorno de pânico 

 

             Doenças cardíacas: taquicardia supraventricular, arritmias, angina 

pectoris, infarto do miocárdio, etc. 

             Disfunções tireoidianas: hipertireodismo 

             Disfunção adrenal: feocromocitoma, doença de Cushing 

             Disfunção vestibular 

             Epilepsia do lobo temporal 

             Uso de psicoestimulantes (cocaína, anfetaminas) 

             Abstinência de drogas (barbitúricos, álcool)  

             Doenças pulmonares (embolia pulmonar, asma brônquica, doença 

pulmonar obstrutiva crônica 

             Hipoglicemia  

         

               

               

FONTE: (DEL PORTO 2000 APUD VALENÇA 2005, p. 18). 

O diagnóstico diferencial do transtorno de pânico com outros transtornos 

mentais, “[...] inclui simulação, transtorno factício, hipocondria, transtorno de 

despersonalização, fobias social, e específica, transtorno de estresse pós- 

traumático, transtornos depressivos e esquizofrenia” (SADOCK, B. E SADOCK, 

V., 2007, p.646). 

O que precisa ser averiguado é se o paciente teve os ataques 

inesperados ou não. O que caracteriza o transtorno de pânico são os ataques 

inesperados, diferentemente da fobia social e da fobia específica, em que os 

ataques se dão quando o paciente é exposto a uma situação fóbica ou no caso 

do transtorno obsessivo-compulsivo, quando os ataques se originam porque o 

paciente resiste a algum tipo de compulsão, ou mesmo no transtorno 

depressivo, quando o paciente é tomado por um alto nível de ansiedade 

(SADOCK, B. e SADOCK, V., 2007). 
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Valença (2005) ressalta que no transtorno de ansiedade generalizada, 

diferentemente do transtorno de pânico, não há ataques de pânico e sim um 

excesso de ansiedade, porém existem como no transtorno de pânico, sintomas 

como hipervigilância, insônia, cefaleia, inquietação, taquicardia, sudorese, 

ânsia de vômitos, etc. Já na fobia social, os sintomas de ansiedade somente 

ocorrem quando o paciente tem que enfrentar certas situações sociais como 

“[...] (falar em público, comer em público, assinar cheques na frente de outras 

pessoas, etc.)” (VALENÇA, 2005, p. 19).  

O que diferencia o transtorno de pânico para o transtorno de estresse 

pós-traumático é que neste último, o paciente vivencia os sintomas apenas, 

quando tem recordações do que passou criando também evitação do local em 

que ocorreu o trauma (VALENÇA, 2005). 

 

2.3 Como a família pode ajudar no tratamento do paciente com transtorno 

de pânico 

 

 Quando um indivíduo fica doente todos que estão à sua volta sofrem 

com isso e acaba gerando algumas alterações na rotina de todos os membros 

da casa. Caso seja uma doença com período curto, a família tem sua rotina de 

volta ao normal, porém “[...] se a doença é crônica, ou leva alterações 

permanentes, ela pode afetar a maneira como os membros da família 

interagem entre si e com o mundo” (KAPCZINSKI et. al. 2003, p.45).  

 O paciente com transtorno de pânico às vezes resiste em participar de 

alguns eventos sociais que a família organiza e por isso acaba se sentindo 

triste e frustrado. O fato é que o paciente não é capaz de participar não porque 

não quer, mas pelo simples fato que a doença os impede de tal ato 

(KAPCZINSKI et al. 2003, p.45). 

 

As famílias desenvolvem diversas maneiras de lidar com o 
transtorno de pânico em um de seus membros. Algumas rearranjam 
suas vidas e atividades para acomodar a pessoa afetada. Alguns 
membros tentam manter sua rotina normal. Outros respondem com 
hostilidade, ignorando ou criticando o comportamento e as queixas da 
pessoa com pânico. Essas estratégias podem aparentemente trazer 
alguma estrutura e estabilidade em períodos curtos de tempo, mas a 
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longo prazo raramente produzem um modo de vida satisfatório para 
as famílias que as adotam (KAPCZINSKI et al. 2003, p.46). 

 

A família do paciente com transtorno de pânico tem um papel notável em 

seu tratamento, porém a parte principal de luta contra o transtorno de pânico é 

do próprio paciente. É importante que a família procure aprender à respeito da 

doença, para que a mesma não se sinta culpada por todos os males e 

mudanças que o transtorno do pânico ocasiona e nem culpe os pacientes por 

isso. “Além do tratamento com medicações e psicoterapia, os médicos têm 

cada vez mais recomendado programas de tratamentos que incluem a família” 

(KAPCZINSKI et al. 2003, p.47). 

Conforme Kapczinski et.al. (2003), a família pode apoiar o paciente se 

envolvendo no tratamento dele, e o incentivando. Com a família próxima do 

tratamento, eles tem um entendimento maior sobre o transtorno de pânico 

evitando julgamentos e críticas à respeito de seus sintomas que muitas das 

vezes é visto como “chilique” ou um meio de querer aparecer.  

Kapczinski et.al. (2003) alertam que é importante que a família faça 

leituras sobre o transtorno de pânico, pois também é um modo eficaz para que 

adquiram tal entendimento. De acordo com Kapczinski et.al. (2003, s.p), essas 

leituras “[...] possibilitam que os familiares dos pacientes os auxiliem de forma 

adequada”.  

 

 

2.4. Relevâncias do diagnóstico e tratamentos  

  

 De acordo com Valença (2005, p.11) “[...] pacientes com TP 

invariavelmente começam descrevendo o transtorno com referência à 

respiração, ao coração, ao trato gastrointestinal e aos ‘nervos’”. Conforme 

Valença (2005), o que leva os pacientes a procurarem prontos-socorros são os 

ataques de pânico. 

 De acordo com Sadock, B e Sadock, V. (2007, p. 643) “[...] os pacientes 

podem ser vistos em prontos-socorros como indivíduos jovens [..] fisicamente 

sadios e mesmo assim insistindo que podem morrer de um ataque cardíaco.”  
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 Ballenger (1996) apud Valença (2005, p.11) afirma que “90% dos 

pacientes com TP acreditam que têm um problema físico e não um problema 

psiquiátrico ou psicológico”.  

 De acordo com Valença (2005), durante um período de 6 meses foi 

observado através de um estudo que pacientes com transtorno de pânico iam 

um maior número de vezes à salas de emergência com queixas físicas 

comparados a pacientes sem o transtorno de pânico. E esses pacientes com o 

transtorno de pânico não recebiam o medicamento correto. 

 Conforme Valença (2005, p.25), “Esse estudo mostra a importância do 

diagnóstico e tratamento correto do TP em serviços primários de atendimento, 

com finalidade de diminuir [...] uso desnecessário de serviços médicos.”.  

 De acordo com Valença (2005), o que geralmente ocorre é que o 

paciente com transtorno de pânico sem ter seu diagnóstico correto acaba se 

consultando com os mais variados tipos de médicos, tudo de acordo com suas 

queixas físicas. Como por exemplo, se sente palpitação ou taquicardia, procura 

um cardiologista, se sente ondas de calor procura um ginecologista, e etc.  

 Conforme Kapczinski et al. (2003, p.37-38), “[...] muitas vezes há uma 

grande demora até que o diagnóstico correto seja estabelecido ou até que a 

pessoa aceite que o mal de que padece não é uma doença física.”.  

 De acordo com Katon (1984) apud Valença (2005), foi observado 

através de um estudo em que 55 indivíduos com transtorno de pânico, 

procuraram um clínico geral devido à sintomas físicos e logo em seguida 

encaminhados aos psiquiatras. Dentre os 55 indivíduos 89 %, os médicos 

psiquiatras puderam perceber que os mesmos tiveram o seu diagnóstico 

incorreto por muitos meses e até mesmo por anos.  

 Conforme Valença (2005, p.12) “Nesse estudo, as apresentações 

clínicas mais comuns foram sintomas cardíacos [...], sintomas gastrointestinais 

[...] e sintomas neurológicos [...]”. 

  

 

 Os intensos sintomas fisiológicos do TP e a estigmatização dos 
transtornos mentais contribuem para que muitos indivíduos 
“selecionem” seu foco de atenção em um ou mais sintomas físicos, 
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como dor no peito, tontura e taquicardia, e os apresentem ao clínico 
geral, minimizando ou negando outros sintomas de ansiedade 
(VALENÇA, 2005, p. 12). 

 

De acordo com Goodwin e Olfson apud Valença (2005), através de 

alguns estudos feitos, pôde ser observado como é importante o diagnóstico e 

tratamento no transtorno de pânico, pois assim evita o desenvolvimento da 

depressão maior como comorbidade. 

Conforme Valença (2005), o caso clínico a seguir mostra como é normal 

indivíduos procurarem diversos médicos e fazerem exames que na maioria são 

desnecessários, até conseguirem o diagnóstico correto.  

 

Maria, 30 anos, natural do Rio de Janeiro, casada, 
comerciante. 

A paciente refere que seus sintomas iniciaram há 3 anos. Em 
determinado dia, sem nenhum motivo aparente, ao estar andando na 
rua, apresentou taquicardia, sensação de sufocação e asfixia; 
tremores, sudorese, medo de morrer. Passou a apresentar ataques 
de pânico quinzenalmente, com sintomas semelhantes aos já 
descrito. Afirma que, quando era acometida por um ataque de pânico, 
“tinha vontade de sair correndo pela rua”.  

Maria procurou médicos de diversas especialidades, tendo 
realizado inúmeros exames laboratoriais, radiológicos e 
eletrocardiograma, todos com resultados normais [...] (VALENÇA, 
2005, p. 14). 

  

 De acordo com Valença (2005), é importante também que se façam o 

diagnóstico e tratamento corretos, para que assim diminua as despesas 

econômicas que esse transtorno ocasiona.  

 Segundo Kapczinski et al. (2003), o tratamento para transtorno de 

pânico consiste em psicoterapia e psicofarmacologia. A psicoterapia mais 

recomendável para esse tipo de transtorno é a terapia cognitivo-

comportamental.   

De acordo com Kapczinski et al. (2003), o transtorno de pânico é uma 

doença tratável, quando tem seu diagnóstico correto. Segundo os mesmo 

autores, 90% dos pacientes que procuram tratamento tem sua rotina de volta 

ao normal dentro de alguns meses, porém tudo depende de como cada 

paciente vai reagir a cada tratamento. 
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Kapczinski et al. (2003, s.p.), “Com relação à medicação, por muito 

tempo utilizou-se para o tratamento medicamentos tranquilizantes, conhecidos 

na literatura como benzoadiazepínicos.”. Porém, os autores ressaltam que os 

tratamentos mais eficazes são os antidepressivos, principalmente os inibidores 

seletivos da receptação de serotonina, como o paroxetina, fluoxetina, etc. 

Conforme Sadock, B. e Sadock, V. (2007, p.648), a terapia cognitivo-

comportamental “[...] é eficaz para o transtorno de pânico. Vários relatos 

concluíram ser ela superior à farmacoterapia isoladamente”.  

De acordo com Nascimento e Nardi (2005), foi observado através de 

estudos que pacientes com transtorno de pânico e transtorno de personalidade 

estavam mais propícios a não evoluírem em seus tratamentos ou de terem 

mais recaídas enquanto estavam fazendo tratamento farmacológicos. 

Kapczinski et al. (2003) afirmam que a teoria cognitivo-comportamental é 

muito importante para os pacientes que não tem mais crises, mas que ainda 

sentem medo de ter novas crises e sair de casa, sendo assim a teoria cognitivo 

comportamento trabalha nesses pacientes esses enfrentamentos. 

De acordo com Ventura (2005, p.91), “O estudo do transtorno de pânico 

dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental tem se mostrado bastante 

frutífero”:  

O transtorno de pânico vem tendo seus mistérios cada vez 
mais revelados através de pesquisas básicas e clínicas, e os 
pacientes que padecem desse mal amedrontador podem ter certeza 
de que o diagnóstico correto e o tratamento adequado já estão 
presentes na prática clínica. Temos no entanto, que aperfeiçoa-los 
ainda para melhorar cada vez mais o prognóstico dos pacientes 
(NARDI, 2005, p. 9). 
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3 CONSEQUÊNCIAS DOS DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS 

INCORRETOS 

 

 O paciente que tem seu diagnóstico e tratamento correto tardio, sofre 

consequências drásticas, como mau rendimento escolar, abandono ou baixo 

rendimento de atividades laborais, restrição social ou confinamento, além de 

alto índice de suicídio. 

 

3.1. Os custos sociais e econômicos 

 

 De acordo com Valença (2005), os custos do transtorno de pânico 

podem ser diretos ou indiretos. Os diretos são: “[...] consulta psiquiátrica e não 

psiquiátrica, atendimentos emergenciais, hospitalização e prescrição de 

medicamentos” (VALENÇA, 2005, p. 28). De acordo com o referido autor, os 

indiretos são tudo aquilo que esse indivíduo deixa de produzir em sua vida. 

 De acordo com Greenberg (1999) apud Valença (2005), através de um 

estudo foi observado que os maiores custos entre esse transtorno foram a ida 

desses pacientes a consultas não psiquiátricas; os custos de tratamento foram 

de 31%. Através desse mesmo estudo, foi observado também que 

trabalhadores com transtorno de pânico, “[...] tiveram uma maior probabilidade 

de ter prejuízo em relação ao desempenho no trabalho por problemas 

emocionais”. Greenberg (1999) apud Valença (2005, p.28). 

 De acordo com Lépine (2002) apud Valença (2005), pacientes quando 

chegam em prontos-socorros dificilmente recebem o diagnóstico correto e 

consequentemente o tratamento adequado, a partir dessa lógica dá para 

entender o porquê do transtorno de pânico ter altos custos. 
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 Segundo Greenberg et al. (1993) apud Valença (2005), o que gera mais 

despesas são as idas à consultórios médicos. O transtorno de pânico e o de 

estresse pós-traumático são os transtornos com maior índice de uso de 

serviços. 

De acordo com Kapczinski et al. (2003), quando não há um tratamento, 

o risco de ter um mau rendimento escolar, ou no trabalho, ou até mesmo faltas 

é muito grande. Problemas conjugais, familiares e sociais também podem vir 

aparecer. “Persiste com sofrimento psíquico que vai se somando e as 

evitações em geral aumentam com o passar do tempo, trazendo grandes 

limitações à vida do paciente” (KAPCZINSKI et.al. 2003, p.57).  

 

3.2. Riscos de suicídio 

 

 De acordo com Valença (2005, p.151) "Vários estudos têm descrito a 

associação de TP e suicídio".  

 Segundo Markowitz et al. (1989) apud Valença (2005), foi realizada uma 

pesquisa nos Estados Unidos, através de um questionário estruturado 

contendo uma lista com alguns sintomas de transtornos psiquiátricos onde 

18.000 indivíduos foram entrevistados. Dentre esses indivíduos, "[...] foram 

encontrados 254 indivíduos com TP (1,4% da amostra) e 734 com depressão 

(4,2%), os demais (94,4 %) tinham outros transtornos psiquiátricos ou eram 

saudáveis". (MARKOWITZ et. al., 1989 APUD VALENÇA 2005). 

De acordo com Markowitz et. al. (1989) apud Valença (2005), dentre 

esses indivíduos 20% com transtorno de pânico e 15% com depressão já 

haviam tentado o suicídio, e ainda de acordo com os mesmos autores, os 

indivíduos com transtorno de pânico, que tinham um histórico de abuso de 

álcool e drogas e com agorafobia grave tiveram maiores riscos de tentativas ao 

suicídio. 

De acordo com Markowitz et. al. (1989) apud Valença (2005), a tabela a 

seguir mostra o índice de riscos de suicídio no transtorno de pânico, dentro de 

grupos separados por aqueles que tinham transtorno de pânico, os que tinham 
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somente ataques de pânico sem o diagnóstico de transtorno de pânico, com 

outros transtornos psiquiátricos e indivíduos saudáveis. 

 

                                                             TP             Ataques de Pânico     Outros Transtornos Psiquiátricos       
Saudáveis 

                                                           (N=254)          (N=667)                        (N=4.857)                                     
(N=12.233)  

 

Pensamento sobre morte  64%     51%               33%                               15% 

Vontade de morrer            44%      26%               14%                                 3% 

Ideação suicida                 47%      35%               19%                                 4% 

Tentativas de suicídio       20%      12%                 6%                                 1% 

FONTE: Valença (2005) 

 

 De acordo com Markowitz et. al. (1989) apud Valença (2005), através 

deste mesmo estudo foi observado que mulheres com transtorno de pânico, 

foram as que mais tiveram risco de suicídio, até trê vezes mais do que os 

homens. Nesse mesmo estudo foi observado que pacientes que tiveram um 

início de transtorno de pânico precoce tiveram mais riscos de suicídio. 

 De acordo com Valença (2005), esses estudos concluem que indivíduos 

com transtorno de pânico que têm a depressão como comorbidade, ou abuso 

de álcool e drogas, têm uma probabilidade maior de tentar ou cometer suicídio. 

 

3.3. Prognóstico e curso 

 

 Valença (2005) aponta que, mesmo que alguns estudos comprovem a 

cronicidade do transtorno de pânico, o prognóstico é variável. De acordo com 

Valença (2005, p.146) “[...] alguns estudos têm mostrado que, após 5 anos de 

seguimento, apenas 10 a 12% dos pacientes estão completamente 

recuperados (isto é, sem sintomas e sem tratamento)”. 

 Valença (2005), afirma que, pelo transtorno de pânico ter outros 

transtornos como comorbidades, seu prognóstico à longo prazo está 

relativamente mais associado a outros transtornos. 
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 De acordo com Noyes et. al. (1990) apud Valença (2005), a agorafobia 

grave é uma forma de prejudicar pacientes com transtorno de pânico, pois seus 

sintomas são mais graves, existindo uma incapacitação social maior, além de 

prolongar a duração do transtorno de pânico. 

 De acordo com Valença (2005, p.150-151), “A idade de início do TP tem 

sido considerada um marcador importante [...] sobre o prognóstico desse 

transtorno”.  

 Segundo Sheikh e Swales (1998) apud Valença (2005), através de um 

estudo feito nos Estados Unidos, pôde ser observado que pacientes mais 

novos apresentavam mais comportamentos fóbicos, sintomas mais graves em 

meio às crises, do que em indivíduos com mais idade que também tinham o 

transtorno de pânico. 

 Ballenger (1991) apud Valença (2005) afirmam que: 

[...] após um tratamento inicial, 23,6% dos pacientes 
apresentavam sintomas subclínicos, 26, 8% sintomas persistentes 
moderados e 18,6 % sintomas persistentes graves. Apesar do 
tratamento, muitos pacientes descreveram sintomas residuais. Por 
outro lado, em pacientes que não receberam tratamento adequado, a 
progressão do TP poderia levar a um estado residual (p.151). 

 

Segundo os autores citados acima, pacientes quando recebem um 

tratamento adequado, ainda têm resquícios de sintomas, pelo fato, do 

transtorno de pânico ser uma doença crônica e recorrente, porém aqueles que 

não recebem o tratamento correto o prosseguimento da doença pode levar o 

paciente a permanecer num estado residual, onde os sintomas continuam 

acentuados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O transtorno de pânico apesar de ser uma doença antiga ainda nos dias 

atuais, tem seu diagnóstico retardado. E são por diversos motivos, alguns 

destes motivos seria por ter seus sintomas físicos muito parecidos com outras 

doenças e o outro motivo seria o despreparo de alguns profissionais em  

prontos-socorros. 

Durante essa pesquisa bibliográfica o que pôde ser observado é a falta 

de informação que existe entre profissionais e até mesmo entre a população 

sobre o transtorno de pânico. Muitos pacientes desconhecem sua própria 

doença e isso acaba resultando em sofrimentos psíquicos elevados. 

O paciente com esse transtorno tem um desgaste físico e emocional 

muito grande, além das muitas perdas, sejam elas: econômicas, sociais, etc. E 

quanto maior a demora pra receber o diagnóstico correto maior também será a 

demora pra se receber o tratamento adequado. 

O profissional de psicologia na vida do paciente com transtorno de 

pânico é de suma importância, é ele quem vai ajudá-lo a contornar a situação 

no momento de crise. É este profissional que irá ajudá-lo a confrontar todo o 

medo, fobias e insegurança que o pânico ocasiona, além de ajudá-lo a se 

inserir  novamente  no meio social. 

A família do paciente também tem grande relevância no processo de 

tratamento, muitos pacientes se sentem fragilizados e desorientados 

justamente por não receberem o apoio familiar, pois muita das vezes as crises 

do paciente é vista como “frescura”. 

Familiares e amigos podem ajudá-lo a reforçar que as crises são 

passageiras, e que ele não irá morrer. Pacientes com pânico têm muitos 
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pensamentos catastróficos. No momento das crises é mais recomendável que 

o paciente deite, respire lentamente e tente afastar os pensamentos ruins. 

O transtorno de pânico embora seja crônico, o paciente pode levar uma 

vida absolutamente normal, porém é importante receber o tratamento 

adequado e evitar: cafeína, estresse, álcool e outras drogas, pois são fatores 

psico-estimulantes desse transtorno. 

O que faz toda diferença no prognóstico do paciente com transtorno de 

pânico são os diagnóstico e tratamentos. 
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