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Psicopatologia da Memória, Atenção 
e Inteligência 

Memória 
 

Definição 
 
A Memória consiste na capacidade de fixar e evocar informação, o que nos permite 

ficar e evocar o que se vivenciou, e consequentemente reconhecer.  
A memória permite-nos ter Identidade Pessoal, orientarmo-nos no mundo e 

sociedade, tendo uma vida autónoma. 
 

Dimensões da Memória 
 
Podemos distinguir diversas Dimensões da Memória: 
- Reconhecimento e Identidade Pessoal, a memória constitui por si só o principal 

núcleo de identidade do ser humano; 
- Fixação e Aprendizagem, a memória permite-nos captar novas informações, o que 

com isso leva à aprendizagem; 
- Componente Afectivo, a memória permite-nos atribuir sentido e significado aos 

momentos e experiências. Sabe-se que as memórias com valor sentimental ficam retidas com 
maior facilidade e intensidade; 

- Conteúdo, neste campo podemos distinguir a memória em diversos grupos 
consoante o seu conteúdo: 

 - Memória Explícita, sendo factual, episódica e objectiva, que se caracteriza-se 
por ser igual para todos os que presenciaram determinada situação. Este tipo de memória 
localiza-se no Sistema Límbico ao nível do Córtex Cerebral; 

 - Memória Implícita, corresponde a uma componente subjectivo associado a 
cada momento e experiência, sendo um processo automático. Esta memória localiza-se no 
Lobo Pré-Frontal e Área Mesotemporal do Córtex Cerebral; 

 
A Memória Explícita pode ser treinada de modo a fixar-se determinados conteúdos 

com maior facilidade, no entanto, apesar de não poder ser treinada, a Memória Implícita 
facilita o processo de armazenamento na Memória Explícita.  

 

Tipo de Memória 
 
Podemos distinguir diversos tipos de memória consoante o tempo a que ela se refere: 
- Memória Imediata, refere-se a acontecimento até há 20 minutos, permite-nos 

memorizar informação para uso imediato; 
- Memória Recente, compreende um período de horas a dias; 
- Memória Remota, compreende eventos que ocorreram há semanas ou anos, com 

particular enfoque nos acontecimentos autobiográficos. Este tipo de memória encontra-se 
afectada em menor grau nos doentes com Demência, dai lembrarem-se com mais facilidade 
do que aconteceu no dia do seu casamento do que no dia anterior; 
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É importante ainda clarificar outros conceitos: 
- Intuição, consiste na capacidade de alguns indivíduos de antecipar situações, sendo 

um processo complexo, pré-cognitivo, e que não está directamente relacionado com a 
memória. Este mecanismo instintivo depende da Amígdala, um dos componentes do Sistema 
Límbico; 

- Dejà vu, corresponde a uma forma encriptada que fica retida, não sendo nós capazes 
de a evocar, no entanto quando nos deparamos com um estímulo idêntico temos a sensação 
de já o ter presenciado, não conseguindo no entanto recordá-lo; 

 

Patologias da Memória 
 
Podemos distinguir diversas alterações da memória, podendo ir desde alterações na 

quantidade a alterações na qualidade. No que toca a diminuição da memória podemos ter: 
- Amnésia, incapacidade total de fixar, armazenar ou evocar informação; 
- Hipomnésia, diminuição da capacidade de fixar, armazenar e evocar informação; 
- Amnésia Lacunar, amnésia que só atinge determinados segmentos da memória, 

podendo ser classificada como Anterógrada, para acontecimentos após o acontecimento, ou 
Retrógrada, para acontecimentos antes do episódio; 

 
Estas alterações da memória podem ter diversas etiologias: 
- Orgânica, referindo-se a alterações a nível cerebral que motivam uma alteração da 

memória; 
- Somática, tendo como etiologia um processo ao nível do corpo, que não o cérebro, e 

que terá consequências ao nível da memória; 
- Psicogénica, ocorre devido a estados emocionais e perturbações dissociativas que 

dificultam a capacidade de recordar acontecimentos habitualmente com conotação negativa 
para o doente. 

 
No caso de existir um aumento da capacidade de armazenar ou evocar memória 

estamos perante uma Hipermnésia, ou seja, existe um aumento patológico na capacidade de 
recordar, sendo a memória demasiado rica em pormenores, o que pode ocorrer em situações 
de grande tensão emocional. Pode ainda ocorrer devido a determinados fármacos, como é o 
caso das Anfetaminas, no entanto este efeito apenas se mantém durante o efeito da 
substância. Existem ainda casos de Oligofrenias associadas a hipermnésias, no entanto são 
específicas e limitadas a determinadas actividades. 

 
Podem existir ainda alterações da memória ao nível da sua qualidade, designando-se 

genericamente por Paramnésias, podendo ser: 
- Falsas Memórias, podendo ser introduzidas através de hipnose clínica, por sugestão 

ou perguntas repetidas, passando desta forma a integrar a memória como sendo verdadeira; 
- Pseudologia, indivíduos que criam histórias mirabolantes, fantásticas sobre si 

mesmos, acreditando realmente nesses factos fictícios; 
- Confabulações, consistem em descrições convictas de acontecimentos passados que 

não aconteceram, surgem por necessidade de preencher lacunas mnésicas. Este tipo de 
alteração surge com frequências nos casos de demência; 

- Falsos Reconhecimentos, corresponde ao reconhecer de situações e pessoas 
estranhas como sendo familiares ou não reconhecer pessoas e situações familiares. 
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Síndrome Demencial 
 
Esta síndrome é a principal patologia da memória, sobretudo a memória imediata e 

recente, afectando mais o reconhecer de objectos, pessoas, lugares, conceitos e 
acontecimentos. Pode afectar ainda a inteligência, a orientação no espaço e no tempo, a 
capacidade de abstracção, o juízo crítico, a reactividade afectiva e a identidade. Pode existir 
desorientação alopsíquica e autopsíquica, bem como apraxias, ou seja, perda da memória da 
sequência de gestos necessários para realizar uma determinada actividade. 

 
Podemos distinguir diversas formas de demência: 
- Doença de Alzheimer, surgindo habitualmente após os 50 anos e corresponde a 56% 

de todas as demências; 
- Demências Vasculares, caracterizam-se por um início agudo, com evolução por 

patamares, sem carácter progressivo; 
- Demência de Corpos de Levy, associadas aos Síndromes Parkinsónicos; 
- Demência Fronto-Temporal, sendo caracterizada por alterações da personalidade e 

da capacidade de execução; 
- Doença de Creutzfeldt-Jacob; 
- Demência provocada pelo HIV; 
 
Existe ainda um conjunto de Demências Tratáveis, das quais salientamos: 
- Défice de Vitamina B3; 
- Défice de Vitamina B12 e Ácido Fólico; 
- Hipotiroidismo; 
- Epilepsia Mal-Controlada; 
- Lúpus Eritematoso Sistémico. 
 
Por fim, é importante referir o Deficit Cognitivo Ligeiro, que se caracteriza por um 

esquecimento benigno associado à idade, com pequenas alterações da memória, diminuição 
da atenção e concentração, dificuldades na aprendizagem, recurso a perifasias e ligeira fadiga 
mental, sobretudo na leitura.  

 

Atenção e Concentração 
 

Definição 
 
A Atenção é a orientação da consciência, a qual representa a totalidade da vida 

psíquica de uma pessoa num determinado momento, em direcção a algo que se experiência. 
 
A Concentração é a persistência ou manutenção da atenção, no tempo, perante 

determinada experiência. 
 
Estas duas capacidades são indispensáveis ao bom funcionamento da memória, pois 

na sua ausência, não existe capacidade de fixação. 
 

Captação da Atenção 
 
A captação da atenção é importante quer no contexto de captar a atenção do 

indivíduo para um determinado estímulo, quer na vertente da necessidade do indivíduo de 
captar a atenção dos outros para si mesmo.  
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Os estímulos visuais, nomeadamente o contraste, a cor ou o movimento, captam 
melhor a nossa atenção. 

O humor contribui de igual forma para aumentar a capacidade de captar a atenção, 
quer pelo facto de as pessoas com melhor humor serem mais atractivas, quer pelo facto de o 
nosso humor influenciar a nossa capacidade de concentração. 

Por outro lado, as situações de ambiguidades despertam-nos sentimentos de 
necessidade de conhecer melhor esse fenómeno, o que pode ser um factor que capte a nossa 
atenção.  

 

Tipos de Atenção 
 
Podemos distinguir diversos tipos de atenção: 
- Atenção Activa, depende da vontade do próprio, exigindo um esforço no sentido de 

orientar a nossa actividade psíquica para determinada actividade num dado momento; 
- Atenção Passiva, depende da tendência natural da actividade psíquica orientar-se 

para solicitações sensoriais e sensitivas, sem que nisso intervenha um propósito consciente. 
Este tipo de atenção permite-nos conduzir, estando atento ao ambiente e estímulos, estando 
em simultâneo a pensar sobre determinado assunto.  

 
Numa situação extrema de atenção passiva encontra-se a Fascinação, sendo típico nas 

crianças, ficando estas alheias do restante ambiente que as rodeia. Este fenómeno pode 
ocorrer nos adultos, no entanto surge como consequência da tentativa de compreender 
determinada situação, sendo um estado reflectivo. No caso da criança a Fascinação é total, 
pois não reflecte sobre o que está a ver, enquanto no adulto isto não acontece. 

 

Patologias da Atenção 
 
Podem ocorrer alterações na Atenção, salientando: 
- Distractibilidade, consiste num deficit de atenção, sendo a forma mais comum de 

alteração da atenção, chegando a impedir que exista concentração. Esta situação pode ocorrer 
devido a um aumento e fixação em estímulos irrelevantes – hiperprosexia -, na redução da 
fixação em determinados estímulos – hipoprosexia – ou na ausência de fixação – aprosexia. 
Este sintoma encontra-se presente no Sindrome Deficitário da Atenção, frequente em 
crianças, e cuja terapêutica consiste em Anfetaminas; 

- Estreitamento, ocorre focalização da atenção num só estímulo, esquecendo os 
restantes, o que prejudica a atenção geral do indivíduo. Pode ocorrer nas Depressões ou nos 
Síndromes Obsessivos. 

 
Por outro lado podem existir oscilações na atenção, ou erros sensoriais, o que pode 

ocorrer nas seguintes situações: 
- Estados Hipnagógicos, correspondendo ao momento de passagem entre a vigília e o 

sono; 
- Estados Hipnopômpicos, estado que ocorrer entre a passagem do sono à vigília; 
- Tensão Psicológica, em situações de ameaça pode existir um aumento da 

concentração e da atenção; 
- Cansaço, desencadeia uma diminuição da atenção e da concentração; 
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Inteligência 
 

Definição 
 
A Inteligência resulta da aptidão correcta para aquisição ou aprendizagem de 

conhecimentos adequados para uma actividade intencional planificada. Consiste de resolução 
de novos problemas, concretos ou abstractos. Para a resolução de problemas abstractos, é 
necessária conjectura mental e capacidade de abstracção.  

 
A capacidade de relacionar conhecimentos inclui dois processos: 
- Feedback, ou seja, se no processo cognitivo o individuo se apercebe que está no 

caminho errado volta para trás; 
- Feedforward, se no processo cognitivo o individuo se apercebe que está no caminho 

correcto continua a pesquisar. 
 
No processo de aprendizagem, que visa a inteligência, deve existir uma escolha, ou 

filtragem, de conhecimento relevantes para a resolução de determinada tarefa. Por outro 
lado, para que uma determinada actividade intencional seja planificada é necessário integrar a 
nossa co-responsabilização na mesma, para que a execução da mesma seja correcta. Esta 
acção encontra-se na dependência do Lobo Pré-Frontal. 

 

Sabedoria e Esperteza 
 
A Sabedoria corresponde à capacidade de gerir conhecimentos de modo abstracto 

para responder a problemas novos e colocar novas questões. Por outro lado a Esperteza 
resulta da capacidade intuitiva de resolução de problemas no momento. 

 

Inteligência Cristalizada e Inteligência Fluida 
 
A Inteligência Cristalizada é típica das pessoas mais velhas e experientes, baseando-se 

em ideias e conhecimentos estáveis, imutáveis, ou seja, cristalizados. Este tipo de inteligência 
torna-se útil na resolução de problemas bem conhecidos, uma vez que a experiencia permite 
uma rápida resolução do mesmo. A Inteligência Fluida é vantajosa na resolução de problemas 
novos, sendo característica dos jovens, o que lhes permite captar novos conhecimentos com 
maior facilidade. 

 

Patologias da Inteligência 
 
As alterações na inteligência existem quando as funções intelectuais superiores estão 

comprometidas, podendo ser: 
- Congénitas, estando perante as Oligofrenias, as quais se manifestam por atraso ou 

deficiência mental. Estas podem ser Intra-Uterina, devido a infecção como a rubéola, ou 
devido a Eclâmpsia. Podem ainda ser adquiridas no Período Peri-Natal, devido a Meningite, 
Sarampo ou Traumatismo. Por fim, a causa pode ser Psicossocial, ou seja, devido a ausência de 
estímulos, privação afectiva e isolamento social. Em casos mais raros pode a etiologia ser 
Genética; 

- Adquiridas, estando perante uma Demência, podendo ser devido a lesões cerebrais 
adquiridas após ter terminado o desenvolvimento normal da inteligência. 
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Psicopatologia da Percepção, 
Linguagem e Pensamento 

Percepção 
 
A Percepção é o conhecimento do mundo, do meio ambiente e do próprio meio 

somático a partir dos dados sensoriais, ou seja, dos órgãos dos sentidos. Podemos desta forma 
distinguir a Representação, com um carácter subjectivo, com origem interna e dependente da 
vontade, da Percepção, que tem um carácter objectivo, com origem externa e independente 
da vontade.  

Podemos igualmente distinguir as Sensações das Percepções, sendo que as primeiras 
resultam da atribuição de um significado às segundas.  

 

Perturbações da Percepção 
 
As Perturbações da Percepção podem ser divididas em dois grupos, Distorções da 

Percepção e Falsas Percepções.  
 
Distorções da Percepção 
 
Estas Distorções da Percepção, em que existe uma percepção do estimulo real, mas 

este é interpretado de forma incorrecta, podem ser sub-divididas tendo em conta qual o 
parâmetro que se encontra alterado: 

- Intensidade, pode existir um aumento da intensidade – hiperestesias -, ou uma 
diminuição da intensidade – hipoestesias. Estas situações podem ocorrer em estados de 
sonolência, influência de substâncias alucinogéneas, estados confusionais ou psicoses; 

- Alteração do Tamanho, podem ser denominadas Dismegalópsias, podendo a o 
objecto ser percebido como maior – macropsias – ou como menor – micropsias; 

- Alterações na Forma, também designadas Dismorfopsias, em que os objectos 
perdem a sua relação habitual; 

- Alterações na Qualidade, os estímulos são percebidos como sendo desagradáveis, 
podendo existir: 

 - Desrealização¸ em que existe um reconhecer da realidade onde se encontra, 
no entanto a existe a sensação de que algo está diferente, a pessoa sente-o de forma 
diferente; 

 - Despersonalização, existe uma sensação de irrealidade perante os outros, o 
próprio ou até mesmo partes de si, sendo que a pessoa se sente desligada. 

 
Falsas Percepções 
 
Ilusões 
 
Podem existir Ilusões, ou seja, os estímulos de um objecto são percepcionados e 

combinados com uma imagem mental de modo a produzir uma percepção falsa, diz-se que é 
uma percepção incorrecta de um estímulo externo. Existe por isso uma percepção normal, mas 
o estado emocional ou outras circunstâncias vão transformar esta percepção. Este tipo de 
alteração pode ocorrer em quatro circunstâncias: 

- Nível de Estimulação Sensorial Baixo; 
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- Atenção Não-Focada na Modalidade Sensorial; 
- Nível de Consciência Reduzido; 
- Estado Intenso de Emoção. 
 
Existem dois tipos particulares de Ilusões que importa referir: 
- Pareidolias, a pessoa cria imagens sobre percepções reais incompletas, existindo 

crítica, e como tal estas percepções não são tidas como reais; 
- Imagens Eidéticas, derivam da presença continuada de uma imagem após o objecto 

que originou estímulo ter sido retirado. É uma situação frequente com estímulo luminosos, 
não tendo por isso grande significado psicopatológico;   

 
Alucinações 
 
Por outro lado podem existir Alucinações, ou seja, percepção sem objecto que ocorre 

na mente, ou de um outro modo, é uma percepção experienciada na ausência de um estímulo 
externo no órgão sensorial correspondente. Ocorrem de imediato como na percepção 
verdadeira, só que provêm de dentro, embora o sujeito reaja como se fosse uma percepção 
verdadeira vinda de fora. As Alucinações são caracterizadas como uma percepção verdadeira: 

- Nitidez; 
- Localização no Espaço; 
- Intensidade; 
- Realidade. 
 
No seio das Alucinações podemos distinguir: 
- Alucinações Psico-Sensoriais ou Verdadeiras, que possuem todas as características 

acima referidas; 
- Alucinações Psíquicas ou Pseudoalucinações, que possuem as características da 

realidade, mas passam-se fora do espaço objectivo. Embora no espaço mental, não são 
confundidas com as representações mentais, podendo surgir numa área de transição; 

- Alucinoses, estas distinguem-se das anteriores porque existe uma crítica directa à 
alucinação. 

 
Sendo uma dependia sensorial podem existir Alucinações: 
- Auditivas; 
- Visuais; 
- Olfactivas; 
- Gustativas; 
- Tácteis. 
 
No que toca às Alucinações Auditivas, sendo as mais frequentes, estas podem ser: 
- Elementares, correspondendo a ruídos; 
- Parcialmente Organizadas, formando padrões de música ou melodias; 
- Completamente Organizadas, correspondendo a vozes. Estas vozes podem ser 

imperativas, comentarem ou falarem entre si, e ainda, corresponderem a sonorização do 
pensamento; 

 
Nas Alucinações Visuais, podemos ter: 
- Elementares, corresponde a flashes ou pontos luminosos; 
- Parcialmente Organizadas, formando padrões, rectas, formas ou contornos; 
- Completamente Organizadas, correspondem à visualização de pessoas. No caso 

destas alucinações podemos ter algumas formas particulares: 
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 - Gulliverianas, vendo tudo num mundo gigante; 
 - Lilliputianas, vendo tudo em miniatura; 
 - Zoopsias, correspondendo a pequenos insectos; 
 - Autoscópsias, sendo raras, a pessoas vê-se a si própria, não sendo uma 

imagem em espelho. 
 
As Alucinações Oflactivas são muito raras, correspondendo habitualmente a patologia 

orgânica, ou no caso particular das Depressões Graves, em que pode existir a sensação 
constante de cheiro a podre oriundo do próprio. 

 
As Alucinações Gustativas são de difícil interpretação, surgindo na base de distorções 

da percepções na maior parte dos casos.  
 
Nas Alucinações Somáticas ou Tácteis podemos ter: 
- Tácteis, em que existem alterações ao nível do tacto; 
- Cenestésicas ou Viscerais, sensações profundas dos órgãos internos ou de alteração 

da posição dos mesmos; 
- Cinestésicas, relacionadas com movimento dos músculos e articulações; 
 
Por fim, podem existir alguns tipos especiais de alucinações, dos quais destacamos: 
- Alucinações Funcionais, apenas presentes na presença de um estímulo específico; 
- Alucinações Reflexas ou Sinestesia, uma determinada estímulo sensorial origina uma 

sensação de outro sentido; 
- Alucinações Extra-Campicas, surgem fora do campo visual; 
- Alucinações Autoscópicas, ou seja, a pessoa visualiza-se a si própria, mas não como 

na imagem em espelho. 
 

Linguagem 
 
A Linguagem é um método, puramente humano e não instintivo, para comunicar 

ideias, emoções e desejos através de um sistema de símbolos produzidos voluntariamente. O 
Pensamento encontra-se na dependência da Linguagem, e como tal, ele apenas pode ser 
avaliado através do que o doente nos diz. 

 

Perturbações da Linguagem 
 
As Perturbações da Linguagem podem ser divididas em: 
- Perturbações Orgânicas, também denominada Afasias, podendo ser de compreensão 

ou motoras; 
- Perturbações Funcionais, em que não existe uma lesão orgânica claramente 

identificável: 
 - Gagez, corresponde a uma alteração no ritmo e fluidez do discurso; 
 - Lentificação, pode surgir em contextos de Depressão; 
 - Logorreia, corresponde a um discurso incoercível e interminável, surge em 

estados Maníacos e Esquizofrenia; 
 - Verbigeração, repetição de palavras imperceptíveis e mal organizadas, pode 

surgir em algumas Esquizofrénicos; 
  - Ecolalia, consiste na repetição das palavras, sílabas ou parte de frases; 
  - Mutismo, completa ausência de discurso, podendo surgir na Depressão e na 
Esquizofrenia; 
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  - Neologismo, construção de novas palavras que não seguem as regras 
habituais da linguagem e são dificilmente compreensíveis. 
 

Pensamento 
 
O Pensamento consiste em prever, antecipar os acontecimentos significativos do 

mundo, em particular os nossos encontros com as coisas de que necessitamos para sobreviver. 
Pensar é construir modelos da realidade e simular o seu funcionamento.  

 

Classificação do Pensamento 
 
Podemos distinguir: 
- Pensamento Racional, pensamento que segue uma lógica; 
- Pensamento Imaginativo, raciocínio que não tem necessariamente que estar todo 

ele baseado na realidade, onde a pessoa cria um mundo controlando todos os 
acontecimentos, não perdendo o contacto com a realidade; 

- Pensamento Fantasista ou Autista, é uma forma extrema do Pensamento 
Imaginativo em que existe perda do contacto com a realidade e se gera uma lógica que apenas 
faz sentido para o próprio. 

 

Perturbações do Pensamento 
 
Podemos classificar as Perturbações do Pensamento quando à sua Forma, Posse e 

Controlo, e Conteúdo.  
 
Perturbações da Forma 
 
Assim sendo iremos ter: 
- Pensamento Inibido, em que o doente sente o 

pensamento lento, hesitante, ineficiente, pouco variado e 
pouco em quantidade; 

- Pensamento Circunstanciado, incapacidade de 
distinguir o essencial do supérfluo, sendo incluídos inúmeros 
detalhes inúteis; 

- Pensamento Digressivo, o indivíduo muda 
frequentemente de tema, mas consegue atingir o objectivo, 
porque retoma ao tema inicial; 

- Pensamento Tangencial, pensamento semelhante ao 
circunstanciado, mas em que o raciocínio não atinge o 
objectivo;  

- Fuga de Ideias, o pensamento muda constantemente 
de objectivos havendo frequentemente associações por 

consonância, o doente não atinge a finalidade e objectivo do 
discurso; 

- Pressão do Discurso, os pensamentos são rápidos, 
abundantes e variados; 

- Preservação do Pensamento, existe uma 
persistência e repetição inapropriada de determinada 
sequência de pensamento; 

- Bloqueio do Pensamento, há uma interrupção brusca do pensamento, a mente fica 
bruscamente sem pensamentos;  

Fig. 1 - Pensamento Cirscuntanciado 

Fig. 2 - Pensamento Digressivo 

Fig. 3 - Pensamento Tangencial 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 16 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

- Afrouxamento das Associações, falha de conexão 
entre uma sequência de pensamentos; 

- Pensamento Incoerente, o pensamento perde a 
coesão por erros associativos. As frases mantêm a sua estrutura 
mas não há uma sequência lógica;  

- Pensamento Desagregado, existe uma grande 
desorganização do pensamento. Há uma destruturação 
gramatical das frases com erros sintácticos; 

 
Perturbações da Posse 
 
Pode existir Ideia Obsessiva, ou seja, uma ideia persistente associada a um sentimento 

penoso de grande ansiedade, dado o carácter forçado, parasita, repetido e incoercível. O 
doente esforça-se em vão por a expulsar, porque tem consciência do seu cunho intensivo, 
invasor, perdurável e do seu frequente conteúdo absurdo e sem motivo. Esta ideia leva 
habitualmente a marcada ansiedade, podendo o doente experimentar sentimentos de 
vergonha ou culpa. As Compulsões são comportamentos repetitivos estereotipados e 
aparentemente propositados que a pessoa se sente compelida a fazer, embora resista 
reconhecendo que são irracionais.  

 
Por outro lado temos a Alienação do Pensamento, ou seja a ideia de que o 

pensamento está a ser controlado, podendo distinguir: 
- Imposição do Pensamento, o doente acha que as suas ideias são impostas por algo 

exterior; 
- Influenciamento, o doente acha que as suas ideias são influenciadas pelo exterior; 
- Roubo do Pensamento, o doente tem o sentimento de que se apoderam do 

pensamento, de que lho roubam; 
- Controlo do Pensamento, aqui há um domínio total do pensamento pelo exterior, o 

doente apenas penso o que os outros permitem; 
- Difusão do Pensamento, existe a convicção de que o seu pensamento é difundido à 

medida que é criado; 
 
Perturbações do Conteúdo 
 
Nas Perturbações do Conteúdo existem três tipos diferentes de ideias que podem 

surgir: 
- Ideia Prevalente, a ideia encontra-se sempre presente independentemente do que se 

esteja a fazer, mas que se consegue afastar com esforço; 
- Ideia Sobrevalorizada, existe uma crença isolada, preocupante e fortemente 

implantada, que domina a vida da pessoa e pode afectar as suas acções, mas que é passível de 
crítica; 

- Ideia Delirante, é uma ideia idiossincrática, errada, geralmente falsa, que não faz 
parte da cultura do doente, que é vivida com convicção absoluta e que não cede ao raciocínio 
ou à argumentação lógica; 

 
No que toca ao Delírio podemos distinguir dois tipos: 
- Delírio Primário, o que não resulta de qualquer experiencia anterior, nem de uma 

elaboração psicológica prévia, ou seja, não há qualquer acontecimento psicopatológico prévio. 
É um tipo de delírio raro, frequentemente associado à Esquizofrenia, podendo ser: 

Fig. 4 - Fuga de Ideias 
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- Humor Delirante, sensação de que algo, ou tudo, mudou, sentimentos de 
estranheza, sensação de que algo está para acontecer, mas sem ser ainda capaz de o 
definir; 

- Percepção Delirante, em que se atribui um significado falso, novo e 
completamente injustificado a uma percepção normal; 

- Intuição Delirante, corresponde à revelação, podendo ser uma interpretação 
delirante de uma memória ou evento actual; 
- Delírio Secundário, surge como resultado de uma elaboração psicológica prévia ou 

eventualmente em função do humor ou da situação. Isto é os delírios surgem no seguimento 
de uma alucinação, humor alterado ou outro delírio, sendo frequente nas Psicoses e algumas 
Depressões Graves. Os temas destes Delírios podem ser; 

 - Auto-Relacionado, ideia de que os objectos, eventos ou acção de outras 
pessoas têm especial significado para o próprio; 

 - Perseguição, ideia de que pessoas ou organizações estão a tentar fazer mal 
ao doente, difamá-lo ou torná-lo maluco; 

 - Grandeza, ideia de ser possuidor de poderes e qualidades superiores; 
 - Ciúme, podem levar a comportamentos agressivos perigosos para a pessoa 

que o doente crê ser infiel; 
 - Culpa, o doente sente que cometeu um erro irreparável, vergonhoso e 

merece todos os castigos, embora para as pessoas saudáveis seja um erro sem importância de 
maior; 

 - Erotomaníaco, o indivíduo crê que é amada por alguém com quem nunca 
falou e que é inacessível; 

 - Hipocondríaco, falsas crenças sobre doenças; 
 - Niilista, ideia delirante de negação, como a crença de que está vazio e os seus 

órgãos se desfizeram; 
 - Ruína, inclui crenças de que tudo está a chegar ao fim, em relação à 

profissão, ao mundo, aos rendimentos, à alimentação, etc. 
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Psicopatologia da Afectividade 

Conceitos 
 
Inicialmente, de modo a tornar mais claro os temas apresentados de seguida iremos 

definir alguns conceitos: 
- Afectividade, constitui a vida emocional total do indivíduo, ou seja, é o atributo 

psíquico que dá valor e representa a realidade. É a afectividade que valoriza tudo o que existe 
nas nossas vidas, bem como os acontecimentos passados e as perspectivas futuras; 

- Afecto, sentimento subjectivo que acompanha uma ideia, podendo ser positivo, ou 
negativo; 

- Emoção, afecto brusco e agudo, desencadeado pela percepção, com marcada 
correlação somática; 

- Humor, estado emocional basal, constituindo uma tonalidade afectiva, sendo 
diferente de pessoa para pessoa. Este estado basal pode sofrer variações mínimas, 
consideradas normais; 

- Humor Depressivo, caracterizado por desânimo, tristeza, tonalidade negativa 
persistente e dor moral; 

- Humor Elevado, Eufórico e Elacção, estado de ânimo elevado, sentimento exagerado 
de bem-estar; 

- Humor Eutímico, estado de ânimo normal; 
- Humor Disfórico, estado de ânimo desagradável, com predomínio de sensação de 

mal-estar e irritabilidade; 
- Humor Ansioso, estado desagradável de nervosismo, inquietação, vivência subjectiva 

de medo; 
 

Psicopatologia da Expressão dos Afectos  
 
Existem alterações ao nível da expressividade com que cada indivíduo demonstra os 

seus afectos, podendo algumas destas formas ser patológica: 
- Anedonia, ausência de prazer na realização de actos ou em experimentar vivências 

que deveriam despertar afectos positivos; 
- Anestesia ou Indiferença Afectiva, perda ou redução da capacidade da resposta 

afectiva e da reacção emocional aos estímulos. Redução ou ausência de manifestação dos 
sentimentos; 

- Inibição Afectiva, impossibilidade de expressão dos afectos, emoções ou 
sentimentos; 

- Rigidez ou Monotonia Afectiva, prevalência de uma única expressão da afectividade, 
independente da qualidade do estímulo, há uma perda da capacidade de modulação dos 
afectos. Deve distinguir-se da monotonia afectiva conscientemente determinada, que se 
designa por Impassibilidade; 

- Ambivalência Afectiva, co-existência simultânea de afectos de sinal contrário em 
relação a um objecto, conteúdo vivencial ou representação mental. Esta vivência de 
simultaneidade de afectos contraditórios é muitas vezes penosa para a pessoa; 

- Labilidade Afectiva, rápidas mudanças do estado de ânimo. Pode corresponder a 
oscilações frequentes, rápidas e de curta duração dos estados emocionais. Os afectos mudam 
de forma brusca e imotivada. O carácter rápido da oscilação permite distingui-la da 
Hiperemotividade; 
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- Incontinência Afectiva, falta de controlo dos afectos. Há uma desproporção entre a 
intensidade dos estímulos e a correspondente resposta emocional, observando-se um exagero 
e perda de controlo desta última; 

- Paratimia, inadequação afectiva. As emoções não se ajustam de um modo natural ao 
conteúdo do vivenciar, explicitado pelo débito das palavras e pelo pensamento. Os estados 
afectivos são contraditórios ou paradoxais em relação ao conteúdo das emoções. 

 

Síndrome Depressivo 
 
Para que estejamos perante uma Sindrome Depressivo tem de existir Tristeza 

Patológica, ou seja, uma tristeza que pode surgir sem um estímulo desencadeante, com uma 
reacção desproporcionada face ao estímulo apresentado, a qual irá condicionar o rendimento 
do indivíduo e com marcados sintomas somáticos associados.  

Para que consideremos que este síndrome esteja presente devemos ter todo um 
conjunto de sintomas, salientando-se: 

- Anedonia, ou seja, ausência de prazer nas actividades que anteriormente lhe 
despertavam esta sensação; 

- Pessimismo e Desespero; 
- Auto-Desvalorização; 
- Sentimento de Culpa, em casos extremos este sintoma pode manifestar-se sob a 

forma Delírios de Culpa; 
- Inibição ou Agitação Psicomotora, o que se caracteriza por alterações ao nível do 

discurso e pensamento, mas igualmente nas actividade diárias. Nos indivíduos com mais de 65 
anos é frequente a presença de Agitação Psicomotora; 

- Sensação de Cansaço; 
- Perturbação do Sono, sendo mais frequente a Insónia, como características 

intermédia ou mais característica a insónia terminal. Podem ainda surgir casos de Hipersónia, 
mais presentes no adolescente; 

- Alterações do Peso, podendo ir desde uma intensa anorexia com perda de peso até 
comportamentos de voracidade alimentar e aumento de peso; 

- Diminuição da Líbido; 
- Ideação Suicida, devendo sempre ser pesquisada em todos os indivíduos com sinais 

depressivos, uma vez que diminui o risco de concretizar a ideia suicida; 
- Sintomas Psicóticos, sendo os mais comuns Delírios, em particular de culpa, niilistas 

ou persecutórios, bem como de Alucinações, destacando-se as alucinações auditivas; 
 

Sindrome Maníaco 
 
A elevação do humor segue um percurso que vai desde a Elação Normal, passando por 

Euforia, Hipomania e finalmente atingindo a Mania. O Sindrome Maníaco é menos frequente, 
mas igualmente importante, uma vez que pode levar a limitação do funcionamento global do 
indivíduo, e ainda porque pode surgir como consequência da terapêutica para um Síndrome 
Depressivo. Este Sindrome Maníaco é caracterizado por: 

- Humor Eufórico, ou seja, caracterizado por um ânimo elevado, com um sentimento 
de exagerado bem-estar e pela elação; 

- Auto-Confiança Exagerada; 
- Desinibição e Ausência de Juízo Crítico; 
- Gastos Excessivos; 
- Desinibição Sexual com Aumento da Líbido; 
- Projectos Irrealistas; 
- Ideias Delirantes de Grandiosidade; 
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- Hiperactividade; 
- Insónia, neste caso a insónia surge por uma constante necessidade de actividade e 

por um excesso de energia; 
- Pensamento Acelerado, podendo existir Fuga de Ideias, tendo um discurso rápido e 

copioso, com ideias que ocorrem numa sucessão rápida.  
 
Um Sindrome Maníaco pode surgir em diversas situações, das quais salientamos: 
- Doença Bipolar; 
- Doentes Medicados com Antidepressivos; 
- Doentes Medicados com Corticoides; 
 

Hipomania 
 
A Hipomania é uma elevação do humor, mas ao contrário da Mania, não tem 

interferência significativa no funcionamento social e não há necessidade de hospitalização. A 
Hipomania diz-se ego-sintónica, tendo uma duração em média de dois dias.  

 
Podemos descrever duas faces na Hipomania: 
- Sunny¸ manifesta-se pelo facto de a pessoa dormir menos, estar mais vigil e enérgica, 

ter maior auto-confiança, ter maior motivação para o trabalho, aumentar a sua actividade 
social e física, ter mais planos e ideias, estar menos triste e inibida, mais faladora do que o 
habitual, estar com um extremo bom humor e até mesmo eufórica, assim como ter um 
pensamento mais acelerado; 

- Dark, maior tendência para viajar e ter uma condução imprudente, para fazer 
negócios ou investimentos disparatados, estar mais irritável e impaciente, ter menos 
capacidade de manter a atenção, ter maior interesse sexual e ter mais comportamentos 
sexuais de risco, aumentar o consumo de café, tabaco e bebidas alcoólicas.  

 

Perturbações da Afectividade 
 
 

 
Fig. 5 - Esquema de Perturbações da Afectividade: (1) - Perturbação de Ajustamento; (2) - Perturbação Distímica; 
(3) - Episódio Depressivo Major no contexto de Distímia (Depressão Dupla); (4) - Episódio Depressivo Major; (5) - 
Perturbação Depressiva Major Recorrente; 

 
Para uma melhor compreensão deste tema na globalidade devemos compreender: 
- Humor Eutímico, caracterizado por um estado de ânimo normal, abrangendo as 

pequenas oscilações não patológicas, provocados por factores desencadeantes, com uma 
reacção proporcional ao estímulo; 
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- Perturbação de Ajustamento, surge na maior parte dos casos na primeira fase da 
vida, sendo mais frequente até aos 20 anos. Caracteriza-se pela existência de um 
desencadeante que leva a uma depressão, em regra, pouco intensa e de curta duração; 

- Perturbação Distímica, consiste numa depressão moderada, com um humor alterado 
por um longo período de tempo, superior a 2 anos. Pode existir durante este quadro 
depressivo um Episódio Depressivo Major, passando neste caso a ser referida como Depressão 
Dupla; 

- Episódio Depressivo Major, é uma síndrome depressiva intensa, mais comum na 
idade adulta e que gera incapacidade na sua actividade do quotidiano. O tratamento deve ser 
precoce e devemos ter em conta a possibilidade de ideação suicida. Podem ainda existir 
sintomas psicóticos, o que nos indica um quadro de maior gravidade; 

- Perturbação Depressiva Major Recorrente, após o retomar do seu estado normal, o 
indivíduo pode permanecer por algum tempo com humor eutímico, no entanto pode sofrer 
novo episódio depressivo major. É necessário que existam pelo menos dois episódios 
depressivos major, com um período de remissão entre estes, com uma duração de pelo menos 
2 meses; 

- Doença Bipolar, abrange episódios depressivos major e, pelo menos, um episódio 
maníaco ou hipomaníaco. No entanto é considerado Bipolar todo o individuo que tenham 
desenvolvido pelo menos um Episódio Maníaco. Existem dois tipos de Doença Bipolar: 

 - Doença Bipolar Tipo I, existe pelo menos um episódio maníaco, podendo ou 
não existir sintomas depressivos; 

 - Doença Bipolar Tipo II, existe pelo menos um episódio hipomaníaco, com ou 
sem sintomas depressivos. 
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Depressão 

O Síndrome Depressivo pode ser caracterizado globalmente pela Tríade de Beck: 
- Visão Negativa do Próprio; 
- Visão Negativa do Mundo; 
- Visão Negativa do Futuro; 
 

Episódio Depressivo Major 
 
Características do Episódio 
 
A característica essencial de um Episódio Depressivo Major é um período mínimo de 2 

semanas, durante as quais há um humor deprimido ou perda de interesse ou prazer por quase 
todas as actividades. Em crianças e adolescentes, o humor pode ser irritável ao invés de triste. 

O indivíduo também deve experimentar pelo menos quatro dos seguintes sintomas: 
- Alterações no apetite ou peso; 
- Alterações do sono e actividade psicomotora; 
- Diminuição da energia;  
- Sentimentos de desvalorização ou culpa;  
- Dificuldades para pensar, concentrar-se ou tomar decisões; 
- Pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de 

suicídio. 
 
A fim de contabilizar para um Episódio Depressivo Major, a presença de um sintoma 

deve ser recente ou então ter claramente agravado, em comparação com o estado pré-
episódico da pessoa. Os sintomas devem persistir na maior parte do dia, praticamente todos 
os dias, por pelo menos 2 semanas consecutivas. 

 
O episódio deve ser acompanhado por sofrimento ou limitação clinicamente 

significativa no funcionamento social, profissional ou outras áreas importantes da vida do 
indivíduo. Para alguns indivíduos com episódios mais leves, o funcionamento pode parecer 
normal, mas exige um esforço acentuadamente aumentado. 

O humor num Episódio Depressivo Major frequentemente é descrito pela pessoa como 
deprimido, triste, desesperado ou desencorajado. Em alguns casos, a tristeza pode ser 
inicialmente negada, mas subsequentemente pode ser revelada pela entrevista (ex. 
assinalando que o indivíduo parece prestes a chorar). 

Em alguns indivíduos que se queixam de se sentirem indiferentes ou ansiosos, a 
presença de um humor deprimido pode ser inferida a partir da expressão facial e do modo de 
estar. Alguns indivíduos salientam queixas somáticas (ex. dores ou lesões corporais) ao invés 
de sentimentos de tristeza. 

Muitos referem ou demonstram irritabilidade aumentada (ex. raiva persistente, uma 
tendência para responder a eventos com ataques de ira ou culpando outros, ou um 
sentimento exagerado de frustração por questões menores). 

 
Em crianças e adolescentes, pode desenvolver-se um humor irritável ou rabugento, ao 

invés de um humor triste ou abatido. Esta apresentação deve ser diferenciada de um padrão 
de criança mimada, que se irrita quando é frustrada. 
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A perda de interesse ou prazer quase sempre está presente, pelo menos em algum 
grau. Os indivíduos podem relatar menor interesse por passatempos, ou a falta de prazer com 
qualquer actividade anteriormente considerada agradável, designando-se anedonia. 

Os membros da família frequentemente referem isolamento social ou negligência de 
actividades agradáveis. Em alguns indivíduos, há uma redução significativa nos níveis 
anteriores de interesse ou desejo sexual. 

 
O apetite geralmente está reduzido, sendo que muitos indivíduos sentem que 

precisam de fazer um esforço para comer. Quando as alterações no apetite são graves, pode 
haver uma perda ou ganho significativos de peso, ou, em crianças, pode notar-se uma 
dificuldade em fazer os ganhos de peso esperados.  

 
A perturbação do sono mais comummente associada com um Episódio Depressivo 

Major é a insónia, tipicamente intermediária, isto é, despertar durante a noite, com 
dificuldade para voltar a dormir, ou terminal, isto é, despertar muito cedo, com incapacidade 
de conciliar o sono novamente. A insónia inicial, isto é, dificuldade para adormecer, também 
pode ocorrer. Com menor frequência, os indivíduos apresentam sonolência excessiva – 
hipersónia -, na forma de episódios prolongados de sono nocturno ou de sono durante o dia.  

 
As alterações psicomotoras incluem agitação ou lentificação psicomotora, sendo mais 

frequente a agitação psicomotora nos indivíduos mais idosos. A agitação ou lentificação 
psicomotor devem ser suficientemente graves para serem observáveis por outros, não 
representando meros sentimentos subjectivos. 

 
A diminuição da energia, cansaço e fadiga são comuns. O indivíduo pode relatar fadiga 

persistente sem esforço físico, e mesmo as tarefas mais leves parecem exigir um esforço 
substancial. Pode haver diminuição na eficiência para realizar tarefas. 

 
O sentimento de desvalorização ou culpa associado com um Episódio Depressivo 

Major pode incluir avaliações negativas e irrealistas do próprio valor, preocupações cheias de 
culpa ou remorsos acerca de pequenos fracassos do passado. Estes indivíduos frequentemente 
interpretam mal eventos triviais ou neutros do quotidiano como evidências de defeitos 
pessoais e têm um senso exagerado de responsabilidade pelas adversidades. 

O sentimento de desvalorização ou culpa pode assumir proporções delirantes. A auto-
recriminação por estar doente e por não conseguir cumprir com as responsabilidades 
profissionais ou interpessoais em consequência da depressão é muito comum e, a menos que 
seja delirante, não é considerada suficiente para satisfazer a este critério. 

 
Muitos indivíduos relatam alterações na capacidade de pensar, concentrar-se ou 

tomar decisões. Essas pessoas podem mostrar-se facilmente distraídas ou queixar-se de 
dificuldades de memória. Os indivíduos com actividades académicas ou profissionais 
intelectualmente exigentes com frequência são incapazes de funcionar adequadamente, 
mesmo quando têm problemas leves de concentração.  

Em crianças, uma queda abrupta no rendimento escolar pode reflectir uma fraca 
concentração. Em indivíduos idosos com um Episódio Depressivo Major, as dificuldades de 
memória podem ser a queixa principal e ser confundidas com os sinais iniciais de uma 
demência - pseudodemência. 

Quando o Episódio Depressivo Major é tratado com sucesso, os problemas de 
memória frequentemente apresentam recuperação completa. Em alguns indivíduos, 
entretanto, particularmente pessoas idosas, um Episódio Depressivo Major pode às vezes ser a 
apresentação inicial de uma demência irreversível. 
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Frequentemente, pode haver pensamentos sobre morte, ideação suicida ou tentativas 

de suicídio. Esses pensamentos variam desde uma crença de que seria melhor estar morto, até 
pensamentos transitórios porém recorrentes sobre cometer suicídio ou planos específicos 
para se matar. A frequência, intensidade e letalidade desses pensamentos podem ser bastante 
variáveis. Os indivíduos com ideias menos marcadas de suicido podem referir pensamentos 
transitórios e recorrentes. As pessoas com ideias muito presentes de suicidio podem ter 
adquirido materiais para serem usados na tentativa no suicídio e podem ter estabelecido um 
local e momento em que estarão isolados dos outros, de modo a poderem completar o 
suicídio. Embora esses comportamentos estejam associados estatisticamente com tentativas 
de suicídio e possam ser úteis para a identificação de um grupo de alto risco, muitos estudos 
mostram que não é possível predizer com precisão se ou quando determinado indivíduo com 
depressão tentará o suicídio. 

As motivações para o suicídio podem incluir um desejo de desistir diante de obstáculos 
percebidos como insuperáveis ou um intenso desejo de terminar com um estado emocional 
excruciantemente doloroso percebido pela pessoa como interminável. 

 
Um diagnóstico de Episódio Depressivo Major não é feito se os sintomas satisfazem os 

critérios para um Episódio Misto. Um Episódio Misto é caracterizado pela ocorrência de 
sintomas de um Episódio Maníaco e de um Episódio Depressivo Major, quase todos os dias por 
pelo menos uma semana. 

 
O grau de incapacidade associado com um Episódio Depressivo Major varia, mas 

mesmo nos casos leves deve haver um sofrimento clinicamente significativo ou alguma 
interferência no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes. Se a 
limitação é grande, a pessoa pode perder a capacidade de funcionar social ou 
profissionalmente. Em casos extremos, pode haver incapacidade de exercer os mínimos 
cuidados pessoais ou de manter uma higiene pessoal mínima. 

 
Uma vez que os Episódios Depressivos Maiores podem ter um início gradual, uma 

revisão das informações clínicas focalizada na pior parte do episódio actual tem maiores 
hipóteses de detectar a presença de sintomas. A avaliação dos sintomas de um Episódio 
Depressivo Major é especialmente difícil quando eles ocorrem em um indivíduo que também 
apresenta uma condição médica geral. 

 
Fig. 6 - Síndrome Depressivo 
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Por definição, um Episódio Depressivo Major não se deve aos efeitos fisiológicos 
directos de uma droga de abuso, aos efeitos colaterais de medicamentos ou tratamentos ou à 
exposição a uma toxina. Da mesma forma, o episódio não é devido aos efeitos fisiológicos 
directos de uma condição médica geral. Além disso, se os sintomas começam 2 meses após a 
perda de um ente querido e não persistem além desses 2 meses, eles geralmente são 
considerados decorrência do Luto, a menos que estejam associados com acentuada limitação 
funcional ou incluam preocupação mórbida com desvalorização, ideação suicida, sintomas 
psicóticos ou lentificação psicomotor. 

 

 

Características e Perturbações Associadas 

 
Os indivíduos com um Episódio Depressivo Major frequentemente apresentam 

propensão ao choro, irritabilidade, remorso obsessivo, ansiedade, fobias, preocupação com a 
saúde física e queixas de dores. 

Durante um Episódio Depressivo Major, alguns indivíduos têm Ataques de Pânico que 
ocorrem segundo um padrão que satisfaz os critérios para Patologia de Pânico. Em crianças, 
pode ocorrer ansiedade de separação. Alguns indivíduos observam dificuldade nos 
relacionamentos íntimos, diminuição das interacções sociais satisfatórias ou dificuldades no 
funcionamento sexual. Pode haver problemas conjugais, profissionais ou académicos, Abuso 
de Álcool ou outras Substâncias, ou maior utilização de serviços médicos. 

 
A consequência mais séria de um Episódio Depressivo Major é a tentativa de suicídio 

ou o suicídio. O risco de suicídio é especialmente alto para indivíduos com aspectos psicóticos, 
uma história de tentativas anteriores de suicídio, história familiar de suicídios ou uso 
concomitante de substâncias. Também pode haver um índice superior de morte prematura 
por condições médicas gerais. 

 
Os Episódios Depressivos Major frequentemente se seguem a stressores psicossociais. 

O parto pode precipitar um Episódio Depressivo Major, e neste caso anota-se o especificador 
com Início no Pós-Parto. 

 
Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Género 

 
A cultura pode influenciar a experiência e comunicação dos sintomas depressivos. O 

subdiagnóstico ou o diagnóstico incorrecto podem ser reduzidos por uma maior atenção à 
especificidade étnica e cultural das queixas apresentadas num Episódio Depressivo Major. 

 
Estas apresentações combinam características das Patologias Depressiva, de 

Ansiedade e Somatoforme. O julgamento acerca da seriedade da experiência ou da expressão 
de disforia também varia entre as culturas Experiências culturalmente distintas devem ser 
distinguidas das alucinações ou delírios que podem fazer parte de um Episódio Depressivo 
Major, com Aspectos Psicóticos. Também é imperativo que o médico não ignore 
rotineiramente um sintoma apenas porque este é visto como normal para determinada 
cultura. 

 
Os sintomas básicos de um Episódio Depressivo Major são os mesmos para crianças e 

adolescentes, embora existam dados sugerindo que a predominância de sintomas 
característicos pode mudar com a idade. Determinados sintomas tais como queixas somáticas, 
irritabilidade e isolamento social são particularmente comuns em crianças, enquanto a 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 26 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

lentificação psicomotor, hipersónia e delírios são menos comuns na pré-puberdade do que na 
adolescência e idade adulta.  

Em crianças pré-púberes, os Episódios Depressivos Major ocorrem mais 
frequentemente em conjunção com outras patologias mentais, especialmente Perturbações 
de Déficit de Atenção e do Comportamento Disruptivo e Patologias de Ansiedade, do que 
isoladamente. Em adolescentes, os Episódios Depressivos Major frequentemente estão 
associados com Patologias do Comportamento Disruptivo, Patologias de Déficit de Atenção, 
Patologias Relacionados a Substâncias e Patologias Alimentares.  

Nos adultos idosos, pode haver um predomínio particular de sintomas cognitivos. 
 
Uma porção significativa das mulheres relata um agravamento dos sintomas de um 

Episódio Depressivo Major alguns dias antes do início da menstruação. Estudos indicam que 
episódios depressivos ocorrem com frequência duas vezes maior em mulheres do que em 
homens. 

 

Evolução 
 

Os sintomas de um Episódio Depressivo Major geralmente desenvolvem-se ao longo 
de dias ou semanas. Um período prodrómico que pode incluir sintomas de ansiedade e leves 
sintomas depressivos pode durar de semanas a meses antes do início de um Episódio 
Depressivo Major completo. 

A duração de um Episódio Depressivo Major também é variável. Um episódio não-
tratado tipicamente dura 6 meses ou mais, não importando a idade de início. Na maioria dos 
casos, existe a remissão completa dos sintomas, retornando o funcionamento ao nível pré-
mórbido normal. 

 
Numa porção significativa dos casos, talvez 20 a 30%, alguns sintomas depressivos, 

insuficientes para o pleno atendimento aos critérios para um Episódio Depressivo Major, 
podem persistir por meses a anos e estar associados com alguma incapacitação ou sofrimento, 
neste caso pode-se anotar o especificador em Remissão Parcial. 

A remissão parcial após um Episódio Depressivo Major parece ser preditiva de um 
padrão similar após episódios subsequentes. Em alguns indivíduos, 5 a 10%, todos os critérios 
para um Episódio Depressivo Major ainda são satisfeitos após 2 anos ou mais, neste caso pode 
anotar-se o especificador Crónico. 

 
Podemos considerar como factores de risco para cronicidade: 
- Longa Duração do Episódio; 
- Gravidade do Episódio Actual; 
- Idade de Início superior a 65 anos; 
- Patologia Física ou Mental Concomitante; 
- Abuso de Sedativos, Álcool ou Fármacos Depressivogénios; 
- Perturbações da Personalidade; 
- Situações Conflituais Persistentes; 
 

Diagnóstico Diferencial 

 
Um Episódio Depressivo Major deve ser distinguido de uma Patologia do Humor 

devido a uma Condição Médica Geral.  
 
Em pessoas idosas, frequentemente é difícil determinar se os sintomas cognitivos são 

melhor explicados por uma demência ou por um Episódio Depressivo Major. Uma completa 
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avaliação médica e uma determinação do início da perturbação, sequência temporal dos 
sintomas depressivos e cognitivos, curso da doença e resposta ao tratamento são úteis para 
esta determinação. 

O estado pré-episódico do indivíduo pode ajudar a diferenciar entre um Episódio 
Depressivo Major e uma demência. Nesta, existe geralmente uma história pré-episódica de 
declínio das funções cognitivas, ao passo que o indivíduo com um Episódio Depressivo Major 
está muito mais propenso a ter um estado pré-mórbido relativamente normal e um abrupto 
declínio cognitivo associado à depressão. 

 
Os Episódios Depressivos Major com humor irritável proeminente podem ser difíceis 

de distinguir de Episódios Maníacos com humor irritável ou de Episódios Mistos. Esta distinção 
requer uma criteriosa avaliação da presença de sintomas maníacos. Caso sejam satisfeitos os 
critérios tanto para Episódio Maníaco quanto para Episódio Depressivo Major, quase todos os 
dias, por um período mínimo de 1 semana, isto constitui um Episódio Misto. 

 
A distractibilidade e a baixa tolerância à frustração podem ocorrer tanto no Patologia 

de Déficit de Atenção/Hiperactividade quanto na Patologia Depressivo Major. Caso sejam 
satisfeitos os critérios para ambos, o Patologia de Déficit de Atenção/Hiperactividade deve ser 
diagnosticado, além da Patologia do Humor. Entretanto, o médico deve ter cautela para não 
superdiagnosticar um Episódio Depressivo Major nas crianças com Patologia de Déficit de 
Atenção/Hiperactividade, cuja perturbação do humor se caracteriza mais por irritabilidade do 
que por tristeza ou perda do interesse. 

 
 

Após a perda de um ente querido, mesmo que os sintomas depressivos tenham 
duração e número suficientes para satisfazerem os critérios para um Episódio Depressivo 
Major, eles devem ser atribuídos ao Luto, ao invés de Episódio Depressivo Major, a menos que 
persistam por mais de 2 meses ou incluam prejuízo funcional acentuado, preocupação pré-
episódica com desvalorização, ideação suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor. 
 

Finalmente, períodos de tristeza são aspectos inerentes à experiência humana. Esses 
períodos não devem ser diagnosticados como Episódio Depressivo Major, a menos que sejam 
satisfeitos os critérios de gravidade, duração e sofrimento ou incapacidade clinicamente 
significativos. 

 

Terapêutica 
 
No caso de um Episódio Depressivo Major temos como opção, quer no caso de 

episódio agudo, quer crónico: 
- Antidepressivos Tricíclicos, são os fármacos com elevada eficácia, mas igualmente 

com elevados efeitos adversos. São menos eficazes nas depressões graves e atípicas. Os 
principais fármacos são: 

 - Clomipramina; 
 - Imipramina; 
- Inibidores Selectivos da Recaptação da Seretonina (SSRI), são tão eficazes quanto os 

anteriores, no entanto apresentam menos efeitos adversos. São mais eficazes no tratamento 
da Depressão associada a Perturbações Obsessivo-Compulsivas, com excepção da 
Clomipramina. Os fármacos desta classe são: 

 - Paroxetina; 
 - Fluoxetina; 
 - Fluvoxamina; 
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 - Sertralina; 
 - Escitalopram; 
- Inibidores da MAO, são utilizados nos casos de Depressão resistente aos 

Antidepressivos Tricíclios e SSRI. Como fármaco modelo desta classe temos a Moclobemida; 
- Inibidores Selectivos da Recaptação da Noradrenalina e Seretonina, são uma classe 

mais recente, destacando-se como fármaco modelo a Venlafaxina. Podem ser utilizados nos 
casos de depressão associada a Perturbações da Ansiedade; 

 
Podemos ainda utilizar outras fármacos menos conhecidos neste contexto, como é o 

caso de: 
- NASA, aumentam directamente as quantidades de Serotonina e Noradrenalina, 

sendo idênticos aos Antidepressivos Tricíclios. Salienta-se como fármacos desta classe a 
Mirtazepina; 

- Inibidor da Recaptação da Noradrenalina e Dopamina, sendo ainda um antagonista 
dos receptores da nicotina. Como fármaco desta classe temos o Bupropion. 

 
Devemos associar à terapêutica farmacológica, no caso da depressão crónica ou 

resistente, a Psicoterapia: 
- Terapia Cognitiva; 
- Terapia Interpessoal; 
- Terapia de Grupo; 
- Grupos de Auto-Ajuda; 
- Treino de Competência Sociais; 
 
Nestes casos deve optar-se por terapêuticas combinadas, tendo em conta os principais 

campos afectados nos indivíduos com depressão. 
 

 
Fig. 7 - Fases na Terapêutica da Depressão 

 

Critérios para Episódio Depressivo Major 

 
A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo 

período de 2 semanas e representam uma alteração a partir do funcionamento anterior; pelo 
menos um dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer. 
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Nota: Não incluir sintomas nitidamente devidos a uma condição médica geral ou 

alucinações ou delírios incongruentes com o humor. 
 
(1) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato 

subjectivo (ex. sente-se triste ou vazio) ou observação feita por outros (ex. chora muito). 
 
Nota: Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável. 
 
(2) Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as 

actividades na maior parte do dia, quase todos os dias (indicado por relato subjectivo ou 
observação feita por outros). 

(3) Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (ex. mais de 5% do peso 
corporal em 1 mês), ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. 

 
Nota: Em crianças, considerar falha em apresentar os ganhos de peso esperados. 
 
(4) Insónia ou hipersónia quase todos os dias. 
(5) Agitação ou lentificação psicomotora quase todos os dias (observáveis por outros, 

não meramente sensações subjectivas de inquietação ou de estar mais lento). 
(6) Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 
(7) Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser 

delirante), quase todos os dias (não meramente auto-recriminação ou culpa por estar doente). 
(8) Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os 

dias (por relato subjectivo ou observação feita por outros. 
(9) Pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação suicida 

recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer 
suicídio. 

B. Os sintomas não satisfazem os critérios para um Episódio Misto. 
C. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou incapacidade no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 
D. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos directos de uma substância (ex. 

droga de abuso ou medicamento) ou de uma condição médica geral (ex. hipotiroidismo). 
E. Os sintomas não são melhor explicados por Luto, ou seja, após a perda de um ente 

querido, os sintomas persistem por mais de 2 meses ou são caracterizados por acentuado 
prejuízo funcional, preocupação mórbida com desvalorização, ideação suicida, sintomas 
psicóticos ou retardo psicomotor. 

 
Episódio Depressivo Minor 
 
As características são em tudo idênticas às do Episódio Depressivo Major, no entanto 

estes têm uma intensidade menor, e como uma menor repercussão ao nível do funcionamento 
global do indivíduo. Por outro lado não existe Ideação Suicida, nem Anedonia, bem como estão 
excluídas as Manifestações Psicóticas.  

 

Depressão no Adolescente 
 
As características são iguais às do adulto, existindo igualmente uma maior prevalência 

no sexo feminino (8,8 %) em comparação com o sexo masculino (6,9 %). Existe um grande 
número de casos em que se pode encontrar associada a sintomas depressivos uma 
Perturbação da Ansiedade.  
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As principais manifestações fazem-se sentir ao nível do rendimento escolar, existindo 
uma maior tendência para problemas com abuso de álcool e substâncias, bem como 
irritabilidade, comportamentos auto-destrutivos e anti-sociais. Podem igualmente surgir como 
queixas principais sintomas somáticos, dos quais salientamos cefaleias, epigastralgias e 
diminuição do apetite.  

No que toca a alterações do sono, aqui torna-se importante a hipersónia, sendo 
bastante mais frequente do que no adulto.  

 

Perturbação Distímica 
 
A característica essencial da Perturbação Distímica é um humor cronicamente 

deprimido que ocorre na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 2 anos. Os 
indivíduos com Perturbação Distímica descrevem o seu humor como triste. Em crianças, o 
humor pode ser irritável ao invés de deprimido, e a duração mínima exigida é de apenas 1 ano. 

Durante os períodos de humor deprimido, pelo menos dois dos seguintes sintomas 
adicionais estão presentes:  

- Apetite diminuído ou hiperfagia; 
- Insónia ou hipersónia; 
- Baixa energia ou fadiga; 
- Baixa auto-estima; 
- Fraca concentração ou dificuldade em tomar decisões; 
- Sentimentos de desespero. 
 
Os indivíduos podem notar a presença proeminente de baixo interesse e de 

autocrítica, frequentemente vendo-se a si mesmos como desinteressantes ou incapazes. Como 
estes sintomas tornaram-se uma parte tão presente na experiência quotidiana do indivíduo, 
eles em geral não são referidos, a menos que directamente investigados pelo entrevistador. 

 
Durante o período de 2 anos, 1 ano para crianças ou adolescentes, qualquer intervalo 

livre de sintomas não dura mais do que 2 meses. O diagnóstico de Perturbação Distímica pode 
ser feito apenas se no período inicial de 2 anos de sintomas distímicos não houve Episódios 
Depressivos Maiores. 

Se os sintomas depressivos crónicos incluem um Episódio Depressivo Maior durante os 
2 anos iniciais, então o diagnóstico é de Perturbação Depressiva Major, Crónico, ou 
Perturbação Depressiva Maior, em Remissão Parcial. Após os 2 anos iniciais de Perturbação 
Distímica, Episódios Depressivos Major podem sobrepor-se à Perturbação Distímica. Nesses 
casos, denominados de Dupla Depressão, diagnostica-se tanto Episódio Depressivo Major 
quanto Perturbação Distímica. Após o retorno ao nível distímico básico, isto é, não mais são 
satisfeitos os critérios para Episódio Depressivo Major, mas os sintomas distímicos persistem, 
apenas a Perturbação Distímica é diagnosticada. 

 
O diagnóstico de Perturbação Distímica não é feito se o indivíduo já apresentou um 

Episódio Maníaco, um Episódio Misto ou um Episódio Hipomaníaco, ou se os critérios já foram 
satisfeitos para Perturbação Ciclotímica.  A Perturbação Distímica também não é diagnosticada 
se a perturbação se deve aos efeitos fisiológicos directos de uma substância ou de uma 
condição médica geral. Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou 
incapacidade no funcionamento social, ocupacional, ou académico, ou em outras áreas 
importantes da vida do indivíduo.  
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Doença Bipolar 

A Doença Bipolar caracteriza-se pela presença de pelo menos um Episódio Maníaco ou 
Hipomaníaco, podemos tendo em conta o padrão de alternância entre estes episódios definir: 

- Doença Bipolar Tipo I, caracteriza-se por um episódio maníaco, ou mais, com 
presença ou ausência de episódios depressivos major; 

- Doença Bipolar Tipo II, ocorrência de um ou mais episódios depressivos, 
acompanhados de pelo menos um episódio hipomaníaco;  

- Doença Bipolar Tipo II1/2, episódios de hipomania de curta duração, caracterizados 
pela presença de temperamento ciclotímico. Predomina o lado Dark da hipomania, com 
elevada instabilidade; 

- Doença Bipolar Tipo III e III1/2, a hipomania é evidente pela primeira vez com 
terapêutica antidepressiva, sendo geralmente breve e com baixo índice de recorrência. 

 

 
 

Fig. 8 - Esquema dos Tipos de Doença Bipolar 

 
Doença Bipolar Tipo I 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Doença Bipolar I é uma evolução caracterizada pela 

ocorrência de um ou mais Episódios Maníacos ou Episódios Mistos. Com frequência, os 
indivíduos também tiveram um ou mais Episódios Depressivos Major. 

Além disso, os episódios não são melhor explicados por Perturbação Esquizoafetiva 
nem estão sobrepostos a Esquizofrenia, Perturbação Esquizofreniforme, Perturbação Delirante 
ou Perturbação Psicótica. 

 
A recorrência é indicada por uma mudança na polaridade do episódio ou por um 

intervalo entre os episódios de pelo menos 2 meses sem sintomas maníacos. Uma mudança na 
polaridade é definida como uma evolução na qual um Episódio Depressivo Major evolui para 
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um Episódio Maníaco ou um Episódio Misto ou no qual um Episódio Maníaco ou um Episódio 
Misto evoluem para um Episódio Depressivo Major. 

Em contrapartida, um Episódio Hipomaníaco que evolui para um Episódio Maníaco ou 
Episódio Misto, ou um Episódio Maníaco que evolui para um Episódio Misto (e vice-versa), é 
considerado apenas como um episódio único. 

 

Características e Perturbações Associados 
 
O suicídio ocorre em 10 a 15% dos indivíduos com Perturbação Bipolar I. Abuso de 

crianças, abuso do cônjuge ou outro comportamento violento pode ocorrer durante Episódios 
Maníacos graves ou com aspectos psicóticos. 

 
Outros problemas associados incluem absentismo escolar, reprovação, fracasso 

profissional, divórcio ou comportamento anti-social episódico. Outras perturbações associadas 
incluem Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Perturbação de Déficit de 
Atenção/Hiperactividade, Perturbação de Pânico, Fobia Social e Perturbações Relacionadas 
com Substâncias. 

 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Género 
 
Não existem relatos de uma incidência diferencial de Perturbação o Bipolar I com base 

na raça ou etnia. Existem algumas evidências de que os médicos podem tender a 
superdiagnosticar Esquizofrenia, ao invés de Perturbação Bipolar, em alguns grupos étnicos e 
em indivíduos mais jovens. 

Aproximadamente 10 a 15% dos adolescentes com Episódios Depressivos Major 
recorrentes evoluem para uma Perturbação Bipolar I. Episódios Mistos parecem ser mais 
prováveis em adolescentes e adultos jovens do que em adultos mais velhos. 

 
Estudos epidemiológicos recentes nos Estados Unidos indicam que a Perturbação 

Bipolar I é quase tão comum em homens quanto em mulheres, diferentemente da 
Perturbação Depressiva Major, que é mais comum em mulheres. O género parece estar 
relacionado à ordem de aparecimento dos Episódios Maníaco e Depressivo Major.  

O primeiro episódio em homens tende mais a ser um Episódio Maníaco. O primeiro 
episódio em mulheres tende mais a ser um Episódio Depressivo Maior. As mulheres com 
Perturbação Bipolar I têm um risco aumentado para o desenvolvimento de episódios 
subsequentes, em geral psicóticos, no período pós-parto imediato. Algumas mulheres têm seu 
primeiro episódio durante este período. 

 

Prevalência 
 
A prevalência da Perturbação Bipolar I durante a vida em amostras comunitárias tem 

variado de 0,4 a 1,6%. 
 

Evolução 
 
A Perturbação Bipolar I é uma perturbação recorrente — mais de 90% dos indivíduos 

que têm um Episódio Maníaco Único terão futuros episódios. 
Aproximadamente 60 a 70% dos Episódios Maníacos frequentemente precedem ou se 

seguem a Episódios Depressivos Major num padrão característico para a pessoa em questão.  
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O número de episódios durante a vida tende a ser superior para a Perturbação Bipolar 
I, em comparação com a Perturbação Depressiva Major Recorrente. Estudos da evolução da 
Perturbação Bipolar I antes do tratamento de manutenção com lítio sugerem que, em média, 
quatro episódios ocorrem em 10 anos. 

 
O intervalo entre os episódios tende a diminuir com a idade. Existem algumas 

evidências de que alterações no ciclo de sono/vigília tais como as que ocorrem durante as 
mudanças de fuso horário ou privação do sono, podem precipitar ou exacerbar um Episódio 
Maníaco, Misto ou Hipomaníaco. 

 
Aproximadamente 5 a 15% dos indivíduos com Perturbação Bipolar I têm múltiplos, 

quatro ou mais, episódios de humor (Episódio Depressivo Maior, Maníaco, Misto ou 
Hipomaníaco), que ocorrem dentro de um determinado ano. Se este padrão está presente, ele 
é anotado pelo especificador com Variação Rápida. Um padrão de variação rápida está 
associado com um pior prognóstico. 

 
Embora a maioria dos indivíduos com Perturbação Bipolar I retorne a um nível 

plenamente funcional entre os episódios, alguns, 20 a 30%, continuam a apresentar 
instabilidade do humor e dificuldades interpessoais ou ocupacionais. Sintomas psicóticos 
podem desenvolver-se dentro de dias ou semanas num Episódio Maníaco ou Episódio Misto 
anteriormente não-psicótico. 

Quando um indivíduo tem Episódios Maníacos com aspectos psicóticos, os Episódios 
Maníacos subsequentes tendem mais a ter aspectos psicóticos. A recuperação incompleta 
entre os episódios é mais comum quando o episódio actual é acompanhado por aspectos 
psicóticos incongruentes com o humor. 

 

Padrão Familiar 
 
Os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com Perturbação Bipolar I têm 

índices elevados de Perturbação Bipolar I (4 a 24%), Perturbação Bipolar II (1 a 5%) e 
Perturbação Depressiva Major (3 a 24%). Estudos de gémeos e de adopções oferecem fortes 
evidências de uma influência genética para a Perturbação Bipolar I. 

 

Diagnóstico Diferencial 
 
A Perturbação Bipolar I é diferenciada da Perturbação Depressiva Major e Perturbação  

Distímica pela história de pelo menos um Episódio Maníaco ou Episódio Misto durante a vida. 
A Perturbação Bipolar I é diferenciada da Perturbação Bipolar II pela presença de um ou mais 
Episódios Maníacos ou Episódios Mistos. Quando um indivíduo anteriormente diagnosticado 
com Perturbação Bipolar II desenvolve um Episódio Maníaco ou Episódio Misto, o diagnóstico 
é mudado para Perturbação  Bipolar I. 

 
Na Perturbação Ciclotímica, existem numerosos períodos de sintomas hipomaníacos 

que não satisfazem os critérios para um Episódio Maníaco e períodos de sintomas depressivos 
que não satisfazem os critérios sintomáticos ou de duração para Episódio Depressivo Maior. 

A Perturbação Bipolar I é diferenciada da Perturbação Ciclotímica pela presença de um 
ou mais Episódios Maníacos ou Mistos. Se um Episódio Maníaco ou Episódio Misto ocorre após 
os 2 primeiros anos de Perturbação Ciclotímica, então a Perturbação Ciclotímica e Perturbação 
Bipolar I podem ser diagnosticadas em conjunto. 
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Critérios Diagnósticos  
 
A. Presença de apenas um Episódio Maníaco e ausência de qualquer Episódio 

Depressivo Maior no passado. 
 
Nota: A recorrência é definida como uma mudança na polaridade a partir da depressão 

ou um intervalo de pelo menos 2 meses sem sintomas maníacos. 
 
B. O Episódio Maníaco não é melhor explicado por Perturbação Esquizoafetivo nem 

está sobreposto a Esquizofrenia, Perturbação Esquizofreniforme, Perturbação Delirante ou 
Perturbação Psicótico sem outra Especificação. 

 

Doença Bipolar Tipo II 
 

Características do Episódio 
 
A característica essencial da Perturbação Bipolar II é uma evolução marcada pela 

ocorrência de um ou mais Episódios Depressivos Major, acompanhados por pelo menos um 
Episódio Hipomaníaco. 

 
Os Episódios Hipomaníacos não devem ser confundidos com os vários dias de eutímia 

que podem seguir-se à remissão de um Episódio Depressivo Major. A presença de um Episódio 
Maníaco ou Episódio Misto exclui o diagnóstico de Perturbação Bipolar II. 

 
Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou incapacidade no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Em 
alguns casos, os Episódios Hipomaníacos em si não causam incapacidade; no entanto, esta 
pode decorrer dos Episódios Depressivos Major ou de um padrão crónico de episódios 
imprevisíveis de humor e de um funcionamento interpessoal ou ocupacional flutuante e 
inconstante. 

 
Os indivíduos com Perturbação Bipolar II podem não ver os Episódios Hipomaníacos 

como patológicos, embora outras pessoas possam sentir-se perturbadas pelo comportamento 
errático do indivíduo. Muitas vezes, particularmente quando no meio de um Episódio 
Depressivo Major, os indivíduos não se recordam dos períodos de hipomania se não forem 
lembrados por amigos íntimos ou parentes. 

As informações oferecidas por outras pessoas frequentemente são críticas para o 
estabelecimento do diagnóstico de Doença Bipolar II. 

 

Características Específicas ao Género 
 
A Perturbação Bipolar II pode ser mais comum em mulheres do que em homens. As 

mulheres com Perturbação Bipolar II podem estar em risco aumentado para o 
desenvolvimento de episódios subsequentes no período pós-parto imediato. 

 

Prevalência 
 
Estudos comunitários sugerem uma prevalência da Perturbação Bipolar II durante a 

vida de aproximadamente 0,5%. 
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Evolução 
 
Aproximadamente 60 a 70% dos Episódios Hipomaníacos na Perturbação Bipolar II 

ocorrem imediatamente antes ou após um Episódio Depressivo Major. Os Episódios 
Hipomaníacos frequentemente precedem ou se seguem aos Episódios Depressivos Major num 
padrão característico para cada pessoa determinada. 

O número de episódios durante a vida, tanto Hipomaníacos quanto Depressivos Major, 
tende a ser superior para a Perturbação Bipolar II, em comparação com a Perturbação 
Depressiva Major, Recorrente. O intervalo entre os episódios tende a diminuir com a idade. 

Aproximadamente 5 a 15% dos indivíduos com Perturbação Bipolar II têm múltiplos, 
quatro ou mais, episódios de humor que ocorrem dentro de um mesmo ano. Se este padrão 
está presente, ele é anotado pelo especificador com Variação Rápida. Um padrão de variação 
rápida está associado com um pior prognóstico. 

 
Embora a maioria dos indivíduos com Perturbação Bipolar II retorne a um nível 

plenamente funcional entre os episódios, aproximadamente 15% continuam apresentando 
humor instável e dificuldades interpessoais ou ocupacionais. Não ocorrem sintomas psicóticos 
nos Episódios Hipomaníacos, e estes parecem ser menos frequentes nos Episódios Depressivos 
Major da Perturbação Bipolar II do que nos da Perturbação Bipolar I. 

 
Algumas evidências são consistentes com a noção de que alterações acentuadas no 

ciclo de sono/vigília, tais como as que ocorrem durante mudanças de fuso horário ou privação 
do sono, podem precipitar ou exacerbar Episódios Hipomaníacos ou Episódios Depressivos 
Major. Caso um Episódio Maníaco ou um Episódio Misto se desenvolva no curso de uma 
Perturbação Bipolar II, o diagnóstico é mudado para Doença Bipolar I. Em 5 anos, cerca de 5 a 
15% dos indivíduos com Perturbação Bipolar II desenvolvem um Episódio Maníaco. 

 

Padrão Familiar 
 
Alguns estudos indicam que os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos 

com Perturbação Bipolar II têm índices elevados de Perturbação Bipolar II, Perturbação Bipolar 
I e Perturbação Depressiva Major, em comparação com a população geral. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Presença (ou história) de um ou mais Episódios Depressivos Maiores 
B. Presença (ou história) de pelo menos um Episódio Hipomaníaco 
C. Jamais houve um Episódio Maníaco ou um Episódio Misto 
D. Os sintomas de humor nos Critérios A e B não são melhor explicados por 

Perturbação Esquizoafetivo nem estão sobrepostos a Esquizofrenia, Perturbação 
Esquizofreniforme, Perturbação Delirante ou Perturbação Psicótica Sem Outra 
Especificação.  

E. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 
funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do 
indivíduo.  
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Terapêutica da Doença Bipolar 
 
A Terapêutica Farmacológica de primeira linha no indivíduo com Doença Bipolar deve 

seguir o seguinte esquema: 
- Lítio, é o fármaco de primeira linha. Tão eficaz no tratamento da mania aguda como 

os Antipsicóticos, mas com um início de acção mais lento. Os sintomas depressivos e 
psicóticos, bem como na Perturbação Ciclotímica existe uma baixa resposta ao Lítio;  

- Antipsicóticos, podemos distinguir: 
 - Haloperidol; 
 - Clopromazina; 
 - Olazapina; 
 - Risperidona; 
- Benzodiazepinas, são geralmente utilizados como adjuvantes da Terapêutica com 

Lítio e Antipsicóticos, sendo particularmente úteis na rápida estabilização da fase de Mania e 
nas alterações do sono. Devem ser utilizados por um período o mais curto possível, de modo a 
prevenir a tolerância e dependência; 

 
 
A Terapêutica Electoconvulsiva, é eficaz em 80%, nos casos resistentes à terapêutica 

ou com episódios maníacos que acarretam riscos de vida. A frequência deve ser superior 
quando administrada nos Episódios de Mania do que durante os Períodos de Depressão. 

 
Poderemos depois ter necessidade de utilizar fármacos de segunda linha: 
- Carbamazepina e Oxcarbazepina, ambos tão eficazes como os Antipsicóticos, mas 

com eficácia inferior à do Lítio. Sendo útil nos indivíduos resistentes ao Lítio que tenham 
Disforia e Perturbação Ciclotímica; 

- Valproato de Sódio, utilizado na Disforia e Perturbação Ciclotímica, sendo 
caracterizado por uma acção mais rápida do que os restantes estabilizados do humor. 

 
Pode existir associação entre Lítio e Carbamazepina nos casos em que mais nenhum 

fármaco se mostre eficaz em monoterapia. 
 

Perturbação Ciclotímica 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação Ciclotímica é uma perturbação crónica e 

flutuante do humor, envolvendo numerosos períodos de sintomas hipomaníacos e numerosos 
períodos de sintomas depressivos. 

Os sintomas hipomaníacos têm número, gravidade, abrangência ou duração 
insuficientes para a satisfação de todos os critérios para um Episódio Maníaco, e os sintomas 
depressivos têm número, gravidade, abrangência ou duração insuficientes para a satisfação de 
todos os critérios para um Episódio Depressivo Major. Durante o período de 2 anos, 1 ano para 
crianças e adolescentes, quaisquer intervalos livres de sintomas não duram mais de 2 meses. 

O diagnóstico de Perturbação Ciclotímica é feito apenas se o período inicial de 2 anos 
de sintomas ciclotímicos está livre de Episódios Depressivos Major, Maníacos e Mistos. 

 Após o período inicial de 2 anos de Perturbação Ciclotímica, Episódios Maníacos ou 
Mistos podem se sobrepor à Perturbação Ciclotímica, diagnosticando-se, neste caso, tanto 
Perturbação Ciclotímica quanto Perturbação Bipolar I. Da mesma forma, após o período inicial 
de 2 anos de Perturbação Ciclotímica, Episódios Depressivos Major podem se sobrepor à 
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Perturbação Ciclotímica, diagnosticando-se, neste caso, tanto Perturbação Ciclotímica quanto 
Perturbação Bipolar II. 

 
Embora algumas pessoas possam funcionar particularmente bem durante alguns dos 

períodos de hipomania, deve haver, de modo geral, um sofrimento clinicamente significativo 
ou incapacidade no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes, em 
consequência da perturbação do humor. A incapacidade pode desenvolver-se como resultado 
de períodos prolongados de alterações cíclicas e frequentemente imprevisíveis de humor. 
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Ansiedade 

A Ansiedade é uma inquietação, uma apreensão em relação a algo. Portanto, todos 
nós experimentamos ansiedade diversas vezes ao longo da vida. Esta Ansiedade é normal, 
sendo focalizada no exterior, adaptativa e permitindo uma melhor resposta perante uma 
ameaça.  

 
A Ansiedade Patológica manifesta-se de forma mais intensa, frequente e duradoura, 

em que o indivíduo desloca a preocupação para o seu interior, sendo acompanhada de mais 
manifestações físicas. A Ansiedade é considerada patológica quando é disruptiva para o 
funcionamento pessoal, interpessoal, laboral, entre outras. Esta ansiedade pode não estar 
associada a um factor desencadeante enquanto a ansiedade normal se encontra adequada à 
realidade.  

Regra geral um aumento da ansiedade traduz-
se num aumento da performance até determinado 
nível, sendo por isso um comportamento adaptativo.  

 
O indivíduo desenvolve estratégias ou 

mecanismos de defesa para lidar com situações de 
perigo ou ameaça, que podem ir desde a projecção, 
negação, regressão, ou a formas mais complexas, 
como a sublimação ou a racionalização.  
 

Manifestações da Ansiedade 
 
A Ansiedade manifesta-se através de Sintomas Somáticos e de Sintomas Psicológicos. 

Assim sendo temos: 
- Sintomas Somáticos: 

- Desassossego; 
- Desmaio; 
- Anorexia; 
- Diarreia; 
- Enfartamento; 
- Parestesias; 
- Hiperreflexia; 
- Hipertensão; 
- Midríase; 

 
- Palpitações; 
- Poliquiúria; 
- Urgência Miccional; 
- Sudação; 
- Secura das Mucosas; 
- Taquicardia; 
- Tonturas; 
- Tremores; 
- Insónia Inicial; 

 
- Sintomas Psicológicos: 

- Inquietação; 
- Tensão ou Medo; 
- Angústia ou Pânico; 
- Alterações das Funções Cognitivas; 
- Despersonalização e Desrealização. 

 
Por outro lado perante uma situação de stress podemos ter dois tipos de 

comportamentos: 
- Inibição; 
- Agitação; 

Fig. 9 - Relação entre Performance (Y) e 
Ansiedade (X) 
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Perturbações da Ansiedade 
 
As Perturbações da Ansiedade são uma das situações psiquiátricas mais prevalentes, 

possuindo marcada morbilidade, e marcada utilização dos cuidados de saúde. No caso de ser 
uma Perturbação Crónica encontra-se associada a um Risco Cardiovascular aumentado, o que 
na presença de Terapêuticas adequadas não se considera justificável.  

 
Podemos estar perante uma Perturbação da Ansiedade Contínua, ou seja, Perturbação 

Generalizada da Ansiedade. 
Por outro lado podemos encontrar formas episódicas, Ataques de Pânico, Fobias e 

Agorafobia. Estas formas ocorrem no contexto de diversas outras perturbações, os conjuntos 
de critérios para Ataque de Pânico e para Agorafobia são referidos inicialmente: 

- Ataque de Pânico é representado por um período distinto no qual há o início súbito 
de intensa apreensão, temor ou terror, frequentemente associados com sentimentos de 
catástrofe iminente. Durante esses ataques, estão presentes sintomas somáticos tais como 
falta de ar, palpitações, dor ou desconforto torácico, sensação de sufocamento e medo de 
enlouquecer ou de perder o controlo; 

- Agorafobia é a ansiedade ou fobia a locais ou situações das quais poderia ser difícil 
ou embaraçoso escapar ou nas quais o auxílio poderia não estar disponível, no caso de ter um 
Ataque de Pânico ou sintomas tipo pânico. 

 
A Fobia Específica caracteriza-se por ansiedade clinicamente significativa provocada 

pela exposição a um objecto ou situação específicos e temidos, frequentemente levando ao 
comportamento de fuga. 

 
A Fobia Social caracteriza-se por ansiedade clinicamente significativa provocada pela 

exposição a certos tipos de situações sociais ou de desempenho, frequentemente levando ao 
comportamento de fuga. 

 
A Perturbação de Stress Agudo caracteriza-se por sintomas similares àqueles da 

Perturbação de Stress Pós-Traumático, ocorrendo logo após um evento extremamente 
traumático. 

 
A Perturbação de Ansiedade Generalizada caracteriza-se por pelo menos 6 meses de 

ansiedade e preocupação excessivas e persistentes. 
 

 
Fig. 10 - Esquematização das Perturbações da Ansiedade 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 40 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

Perturbação de Ansiedade Generalizada 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação de Ansiedade Generalizada é uma ansiedade 

ou preocupação excessiva, ocorrendo na maioria dos dias por um período de pelo menos 6 
meses, acerca de diversos eventos ou actividades. O indivíduo considera difícil controlar a 
preocupação. A ansiedade e a preocupação são acompanhadas de pelo menos três sintomas 
adicionais, de uma lista que inclui: 

- Inquietação; 
- Fatigabilidade; 
- Dificuldade em concentrar-se; 
- Irritabilidade; 
- Tensão muscular; 
- Perturbação do sono.  
 
No caso das crianças apenas um sintoma adicional é exigido em crianças. 
 
O foco da ansiedade e preocupação não está confinado a aspectos de um outro 

patologia do Eixo I, como ter um Ataque de Pânico, sentir-se embaraço em público (Fobia 
Social), ser contaminado (Perturbação  Obsessivo-Compulsiva), estar afastado de casa ou de 
parentes próximos (Perturbação de Ansiedade de Separação), ganhar peso (Anorexia Nervosa), 
ter múltiplas queixas físicas (Perturbação de Somatização) ou ter uma doença grave 
(Hipocondria), e a ansiedade e preocupação não ocorrem exclusivamente durante a 
Perturbação de Stress Pós-Traumático. 

 
Embora os indivíduos com Perturbação de Ansiedade Generalizada nem sempre sejam 

capazes de identificar as suas preocupações como excessivas, relatam sofrimento subjectivo 
devido à constante preocupação, têm dificuldade em controlar a preocupação, ou 
experimentam limitações no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas 
importantes. 

 
A intensidade, duração ou frequência da ansiedade ou preocupação são claramente 

desproporcionais à real probabilidade ou impacto do evento temido. A pessoa considera difícil 
evitar que as preocupações interfiram na atenção a tarefas que precisam ser realizadas e têm 
dificuldade em parar de se preocupar. 

Os adultos com Perturbação de Ansiedade Generalizada frequentemente se 
preocupam com circunstâncias quotidianas e rotineiras, tais como possíveis responsabilidades 
no emprego, finanças, saúde de membros da família, infortúnio acometendo os filhos ou 
questões menores, tais como tarefas domésticas, consertos no automóvel ou atrasos a 
compromissos. 

As crianças com Perturbação de Ansiedade Generalizada tendem a exibir preocupação 
excessiva com sua competência ou a qualidade de seu desempenho. Durante a evolução da 
perturbação, o foco da preocupação pode mudar de uma preocupação para outra. 

 

Características e Perturbações Associados 
 
Pode haver tremores, espasmos e dores musculares, nervosismo ou irritabilidade, 

associados à tensão muscular. Muitos indivíduos com Perturbação de Ansiedade Generalizada 
também experimentam sintomas somáticos e uma resposta exagerada. Sintomas depressivos 
também são comuns. 
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A Perturbação de Ansiedade Generalizada co-ocorre com muita frequência com 

Perturbações do Humor, com outras Perturbações de Ansiedade e com Perturbações 
Relacionadas com Substâncias. Outras condições associadas ao stress (ex. síndrome do cólon 
irritável, cefaleias) frequentemente acompanham a Perturbação de Ansiedade Generalizada. 

 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Género 
 
Existe uma considerável variação cultural na expressão da ansiedade (ex. em algumas 

culturas, a ansiedade é expressada predominantemente por sintomas somáticos, em outras, 
por sintomas cognitivos). É importante considerar o contexto cultural ao determinar se as 
preocupações com determinadas situações são excessivas. 

 
Em crianças e adolescentes com Perturbação de Ansiedade Generalizada, a ansiedade 

e preocupação frequentemente envolvem a qualidade de seu desempenho na escola ou em 
eventos desportivos, mesmo quando seu desempenho não está sendo avaliado por outros. 
Pode haver preocupação excessiva com a pontualidade. Elas também podem preocupar-se 
com eventos catastróficos tais como terramotos ou guerra nuclear. 

As crianças com esta perturbação podem ser excessivamente conformistas, 
perfeccionistas e inseguras, apresentando uma tendência a refazer tarefas em razão de 
excessiva insatisfação com um desempenho menos que perfeito. Elas demonstram excessivo 
zelo na busca de aprovação e exigem constantes garantias sobre seu desempenho e outras 
preocupações. 

 
Em contextos médicos, a perturbação é diagnosticado com uma frequência um pouco 

maior em mulheres do que em homens, cerca de 55-60% dos indivíduos que se apresentam 
com a patologia são mulheres. Em estudos epidemiológicos, a proporção entre os sexos é de 
aproximadamente dois terços de mulheres. 

 

Prevalência 
 
Numa amostra comunitária, a prevalência num 1 ano para a Perturbação de Ansiedade 

Generalizada foi de aproximadamente 3%, e a taxa de prevalência durante a vida, de 5%. Nas 
clínicas para Perturbação de Ansiedade, aproximadamente 12% dos indivíduos apresentam 
Perturbação de Ansiedade Generalizada. 

 

Evolução 
 
Muitos indivíduos com Perturbação de Ansiedade Generalizada afirmam que sentiram 

ansiedade e nervosismo durante toda a vida. Embora mais de metade daqueles que se 
apresentam para tratamento relatem um início na infância ou adolescência, o início após os 20 
anos não é incomum. O curso é crónico mas flutuante, e frequentemente piora durante 
períodos de stress. 

 

Padrão Familiar 
 
A ansiedade como traço tem uma associação familiar. Achados inconsistentes foram 

relatados, com relação aos padrões para Perturbação de Ansiedade Generalizada dentro de 
famílias, não tendo sido encontrada uma agregação familiar específica na maioria dos relatos. 
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Diagnóstico Diferencial 
 
Diversas características distinguem a preocupação excessiva da Perturbação de 

Ansiedade Generalizada dos pensamentos obsessivos da Perturbação Obsessivo-Compulsiva. 
Os pensamentos obsessivos não representam meras preocupações excessivas com 

problemas quotidianos ou da vida real, mas são intrusões ego-distónicas que frequentemente 
assumem a forma de anseios, impulsos e imagens, em acréscimo aos pensamentos. 
Finalmente, a maior parte das obsessões se acompanha de compulsões que reduzem a 
ansiedade associada com as obsessões. 

 
A ansiedade está invariavelmente presente na Perturbação de Stress Pós-Traumático. 

A Perturbação de Ansiedade Generalizada não é diagnosticada se a ansiedade ocorre 
exclusivamente durante o curso da Perturbação de Stress Pós-Traumático. A ansiedade 
também pode estar presente na Perturbação de Ajustamento, mas esta categoria residual 
deve ser usada apenas quando os critérios não são satisfeitos para qualquer outra Perturbação 
de Ansiedade. 

Além disso, a ansiedade na Perturbação de Ajustamento ocorre em resposta a um 
stressor da vida e não persiste por mais de 6 meses após o término do stressor ou de suas 
consequências. A ansiedade generalizada é uma característica comummente associada às 
Perturbações do Humor e Perturbações Psicóticos, não devendo ser diagnosticada em 
separado se ocorrer exclusivamente durante o curso dessas condições. 

 
Diversas características diferenciam a Perturbação de Ansiedade Generalizada da 

ansiedade não-patológica. Em primeiro lugar, as preocupações associadas com a Perturbação 
de Ansiedade Generalizada são difíceis de controlar e tipicamente interferem de modo 
significativo no funcionamento, enquanto as preocupações da vida quotidiana são percebidas 
como mais controláveis e podem ser adiadas até mais tarde. Em segundo lugar, as 
preocupações associadas com a Perturbação de Ansiedade Generalizada são mais invasivas, 
pronunciadas, aflitivas e duradouras e frequentemente ocorrem sem desencadeantes. 

Quanto mais numerosas forem as circunstâncias de vida com as quais a pessoa se 
preocupa excessivamente, mais provável é o diagnóstico. Em terceiro lugar, as preocupações 
quotidianas estão muito menos propensas a serem acompanhadas de sintomas físicos, embora 
isto seja menos verdadeiro para crianças. 

 

Terapêutica da Perturbação da Ansiedade Generalizada 
 
Neste caso devemos optar por diversas intervenções que vão desde: 
- Relação Médico-Doente, sendo bastante nos casos mais ligeiros, sendo estabelecida 

com base na confiança médico-doente; 
- Psicoterapia Comportamental e Cognitivo-Comportamental, são as terapêuticas que 

se demonstram mais eficazes nas formas mais graves; 
- Terapêutica Farmacológica: 
 - Benzodiazepinas, sendo muito úteis no tratamento a curto prazo, num 

máximo de 3 semanas, nos períodos de descompensação, com uma resposta muito rápida e 
eficaz; 

 - Buspironas, sendo eficazes para níveis baixos de ansiedade, mas com um 
efeito mais retardado; 

 - Antidepressivos, são uma boa alternativa, no entanto o seu início de acção 
não é imediato; 

 - Pregabalina, consiste num anti-epiléptico com pontencialidade de ansiolítico. 
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Após uma Terapêutica adequada o Prognóstico é variável: 
- 30% sofrem Recuperação Completa; 
- 40% permanecem com Sintomas Ligeiros; 
- 20% permanecem com Sintomas Moderados; 
- 10% não referem qualquer melhoria. 
 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria 

dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou actividades (tais como 
desempenho escolar ou profissional). 

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação.  
C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes seis 

sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses). 
Apenas um item é exigido para crianças: 

(1) Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 
(2) Fatigabilidade 
(3) Dificuldade em concentrar-se ou sensações de "branco" na mente 
(4) Irritabilidade 
(5) Tensão muscular 
(6) Perturbação do sono (dificuldades em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto)  
 
D. O foco da ansiedade ou preocupação não está confinado a aspectos de um 

patologia do Eixo I; ex. a ansiedade ou preocupação não se refere a ter um Ataque de Pânico 
(como na Perturbação de Pânico), ser embaraçado em público (como na Fobia Social), ser 
contaminado (como na Perturbação Obsessivo-Compulsivo), ficar afastado de casa ou de 
parentes próximos (como na Perturbação de Ansiedade de Separação), ganhar peso (como na 
Anorexia Nervosa), ter múltiplas queixas físicas (como na Perturbação de Somatização) ou ter 
uma doença grave (como na Hipocondria), e a ansiedade ou preocupação não ocorre 
exclusivamente durante a Perturbação de Stress Pós-Traumático. 

E. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente 
significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas 
importantes da vida do indivíduo.  

F. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos directos de uma substância (droga 
de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (ex. hipertiroidismo) nem ocorre 
exclusivamente durante uma Perturbação do Humor, Perturbação Psicótico ou Perturbação 
Invasiva do Desenvolvimento.  

 

Agarofobia 
 

Características 
 
A característica essencial da Agorafobia é uma ansiedade relacionada com estar em 

locais ou situações das quais escapar poderia ser difícil ou embaraçoso, ou nas quais o auxílio 
pode não estar disponível na eventualidade de ter um Ataque de Pânico ou sintomas tipo 
pânico. 

A ansiedade tipicamente leva à fuga global de uma variedade de situações, que podem 
incluir: estar sozinho fora de casa ou estar sozinho em casa; estar em meio a uma multidão; 
viajar de automóvel, autocarro ou avião, ou estar em uma ponte ou elevador. 
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Alguns indivíduos são capazes de se expor às situações temidas, mas enfrentam essas 
experiências com considerável temor. Frequentemente, um indivíduo é capaz de enfrentar 
uma situação temida quando acompanhado por alguém de confiança. 

A fuga destas situações pode prejudicar a capacidade do indivíduo de ir ao trabalho ou 
realizar actividades quotidianas. A ansiedade ou fuga fóbica não é melhor explicada por um 
outra perturbação mental. 

 
O diagnóstico diferencial para distinguir entre Agorafobia e Fobia Social, Fobia 

Específica e Perturbação de Ansiedade de Separação grave pode ser difícil, uma vez que todas 
essas condições caracterizam-se pela fuga de situações específicas. 

 

Critérios para Agorafobia 
 
A Agorofobia não é classificada independentemente, estando por isso em associação a 

outras Patologias. 
 
A. Ansiedade acerca de estar em locais ou situações de onde possa ser difícil (ou 

embaraçoso) escapar ou onde o auxílio pode não estar disponível, na eventualidade de ter um 
Ataque de Pânico inesperado ou predisposto pela situação, ou sintomas tipo pânico. Os 
temores agorafóbicos tipicamente envolvem agrupamentos característicos de situações, que 
incluem: estar fora de casa desacompanhado; estar em meio a uma multidão ou permanecer 
em uma fila; estar em uma ponte; viajar de autocarro, comboio ou automóvel.  

 
Nota: Considerar o diagnóstico de Fobia Específica, se a esquiva se limita apenas a uma 

ou algumas situações específicas, ou de Fobia Social, se a esquiva se limita a situações sociais. 
 
B. As situações são evitadas (ex. viagens são restringidas) ou suportadas com 

acentuado sofrimento ou com ansiedade acerca de ter um Ataque de Pânico ou sintomas tipo 
pânico, ou exigem companhia. 

C. A ansiedade ou esquiva agorafóbica não é melhor explicada por um outra patologia 
mental, como Fobia Social (ex. a esquiva se limita a situações sociais pelo medo do embaraço), 
Fobia Específica (ex. a esquiva se limita a uma única situação, como elevadores), Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva (ex. esquiva à sujeira, em alguém com uma obsessão de contaminação), 
Perturbação de Stress Pós-Traumático (ex. esquiva de estímulos associados com um stressor 
severo) ou Perturbação de Ansiedade de Separação (ex. esquiva a afastar-se do lar ou de 
parentes). 

 

 

Ataque de Pânico 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação de Pânico é a presença de Ataques de Pânico 

recorrentes e inesperados, seguidos por pelo menos 1 mês de preocupação persistente acerca 
de ter um outro Ataque de Pânico, preocupação acerca das possíveis implicações ou 
consequências dos Ataques de Pânico, ou uma alteração comportamental significativa 
relacionada aos ataques. 

Os Ataques de Pânico não se devem aos efeitos fisiológicos directos de uma substância  
ou de uma condição médica geral. 
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Um Ataque de Pânico inesperado, espontâneo, não evocado, é definido como aquele 
que não está associado a um activador situacional. Pelo menos dois Ataques de Pânico 
inesperados são necessários para o diagnóstico, mas a maioria dos indivíduos tem um número 
consideravelmente maior de ataques. 

Os indivíduos com Perturbação de Pânico com frequência também têm Ataques de 
Pânico predispostos por situações. Ataques ligados a situações podem ocorrer, mas são menos 
comuns. 

A frequência e a gravidade dos Ataques de Pânico variam amplamente.  
Os ataques com sintomas limitados, isto é, ataques idênticos a Ataques de Pânico 

completos, excepto pelo fato de que o medo e ansiedade súbitos são acompanhados por 
menos de 4 dos 13 sintomas adicionais, são muito comuns em indivíduos com Perturbação o 
de Pânico. 

 
Embora a distinção entre Ataques de Pânico completos e ataques com sintomas 

limitados seja um tanto arbitrária, os Ataques de Pânico completos estão associados com 
maior morbilidade. A maior parte dos indivíduos que têm ataques com sintomas limitados teve 
Ataques de Pânico completos em algum momento durante a evolução da sua perturbação. 

 
Os indivíduos com Perturbação de Pânico apresentam, caracteristicamente, 

preocupações acerca das implicações ou consequências dos Ataques de Pânico. Alguns temem 
que os ataques indiquem a presença de uma doença não diagnosticada e ameaçadora à vida. 

Apesar de repetidos exames e garantias médicas, eles podem permanecer temerosos e 
não se convencer de que não têm uma doença ameaçadora à vida. Os ataques são percebidos 
como uma indicação de que estão a enlouquecer ou perdendo o controlo, ou de que são 
emocionalmente fracos. Alguns indivíduos com Ataques de Pânico recorrentes mudam 
significativamente seu comportamento em resposta aos ataques, mas negam o medo de 
terem um outro ataque ou preocupações acerca das consequências de seus Ataques de 
Pânico. 

 As preocupações acerca do próximo ataque ou suas implicações frequentemente 
estão associadas com o desenvolvimento de um comportamento de fuga que pode satisfazer 
os critérios para Agorafobia, diagnosticando-se, neste caso, uma Perturbação de Pânico Com 
Agorafobia. 

 
Características e Transtornos Associados 
 
Além da preocupação com os Ataques de Pânico e suas implicações, muitos indivíduos 

com Perturbação de Pânico também relatam sentimentos constantes ou intermitentes de 
ansiedade não focalizada sobre qualquer situação ou evento específico. 

Outros tornam-se excessivamente apreensivos acerca do resultado de actividades e 
experiências rotineiras, particularmente aquelas relacionadas à saúde ou separação de 
pessoas queridas.  

Estes indivíduos também toleram menos os efeitos colaterais de medicamentos e em 
geral precisam de contínua tranquilização, a fim de tomarem os medicamentos. Em indivíduos 
cuja Perturbação de Pânico não foi tratada ou foi diagnosticada incorrectamente, a crença de 
terem uma doença ameaçadora à vida não detectada pode levar a uma ansiedade debilitante 
e crónica e a excessivas consultas médicas.  

Este padrão pode ser perturbador tanto do ponto de vista emocional quanto 
financeiro. Em alguns casos, a perda ou fim de relacionamentos interpessoais importantes 
estão associados com o início ou exacerbação da Perturbação de Pânico. A desmoralização é 
uma consequência comum, com muitos indivíduos sentindo-se desencorajados, 
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envergonhados e infelizes acerca das dificuldades em levar avante suas rotinas habituais. Eles 
frequentemente atribuem o seu problema a uma falta de força ou de carácter. 

Esta desmoralização pode generalizar-se para áreas além dos problemas específicos 
relacionados ao pânico. Os indivíduos podem ausentar-se com frequência do trabalho ou da 
escola, para ir em busca de médicos e serviços de urgência, o que pode levar ao desemprego 
ou abandono da escola. 

 
A Perturbação Depressivo Major ocorre com frequência (50-65%) em indivíduos com 

Perturbação de Pânico. Em aproximadamente um terço das pessoas com ambos as 
perturbações, a depressão precede o início da Perturbação de Pânico. Nos dois terços 
restantes, a depressão ocorre ao mesmo tempo ou após o início da Perturbação de Pânico. 

Um subconjunto de indivíduos, alguns dos quais podem desenvolver como 
consequência uma Perturbação Relacionado a Substância, tratam a sua ansiedade com álcool 
ou medicamentos. 

A co-morbidade com outras Perturbações de Ansiedade também é comum, 
especialmente em contextos médicos e em indivíduos com Agorafobia mais grave. A Fobia 
Social tem sido relatada em 15-30% dos indivíduos com Perturbação de Pânico, Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva em 8-10%, e Fobia Específica em 10-20%, bem como Perturbação  de 
Ansiedade Generalizada, em 25%.  

 

Prevalência 
 

Estudos epidemiológicos no mundo inteiro indicam consistentemente que a 
prevalência da Perturbação de Pânico durante toda a vida, com ou sem Agorafobia, situa-se 
entre 1,5 e 3,5%. As taxas de prevalência anual estão entre 1 e 2%.  

Cerca de um terço até metade dos indivíduos diagnosticados com Perturbação de 
Pânico em amostras comunitárias também têm Agorafobia, embora uma taxa muito superior 
de Agorafobia seja encontrada em amostras clínicas. 

 
Evolução 
 
A idade de início para a Perturbação de Pânico varia muito, mas está mais tipicamente 

entre o final da adolescência e faixa dos 30 anos. Pode haver uma distribuição bi-modal, com 
um pico ao final da adolescência e um segundo pico, menor, na metade da casa dos 30 anos. 

Um pequeno número de casos começa na infância, e o início após os 45 anos é 
incomum, mas pode ocorrer. Descrições retrospectivas de indivíduos vistos em contextos 
médicos sugerem que o curso habitual é crónico, porém flutuante. Alguns indivíduos podem 
ter surtos episódicos com anos de remissão neste intervalo, e outros podem ter uma 
sintomatologia severa contínua.  

 
Embora a Agorafobia possa desenvolver-se a qualquer momento, o seu início 

geralmente situa-se dentro do primeiro ano da ocorrência de Ataques de Pânico recorrentes. 
O curso da Agorafobia e seu relacionamento com o curso dos Ataques de Pânico são variáveis. 
Em alguns casos, uma diminuição ou remissão dos Ataques de Pânico pode ser seguida de 
perto por uma diminuição correspondente na fuga e ansiedade agorafóbicas. 

Em outros, a Agorafobia pode tornar-se crónica, não importando a presença ou 
ausência de Ataques de Pânico. Alguns indivíduos afirmam serem capazes de reduzir a 
frequência dos Ataques de Pânico, evitando certas situações. Estudos naturalistas de 
seguimento de indivíduos tratados em contextos terciários sugerem que, em 6-10 anos pós-
tratamento, cerca de 30% dos indivíduos estão bem, 40-50% melhoraram mas ainda estão 
sintomáticos e os restantes 20-30% têm sintomas iguais ou ligeiramente piores. 
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Padrão Familiar 
 
Os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com Perturbação de Pânico têm 

uma hipótese quatro a sete vezes maior de desenvolverem Perturbação de Pânico. Entretanto, 
em contextos médicos, observa-se que metade a três quartos dos indivíduos com Perturbação 
de Pânico não possuem um parente biológico em primeiro grau afectado. 

Estudos com gémeos indicam uma contribuição genética para o desenvolvimento da 
Perturbação de Pânico. 

 

Diagnóstico Diferencial 
 
Características tais como início após os 45 anos de idade ou presença de sintomas 

atípicos durante um Ataque de Pânico sugerem que uma condição médica geral ou uma 
substância podem ser causa dos sintomas de Ataques de Pânico. 

 
Como foi discutido anteriormente, existem três tipos de Ataques de Pânico: 

inesperados, ligados a situações e predispostos por situações. A presença de Ataques de 
Pânico recorrentes e inesperados inicialmente ou mais tarde no curso é exigida para o 
diagnóstico de Perturbação de Pânico. 

Em contraste, os Ataques de Pânico que ocorrem no contexto de outras Perturbações  
de Ansiedade são ligados a situações ou predispostos por situações. 

O foco da ansiedade também ajuda a diferenciar a Perturbação de Pânico com 
Agorafobia de outras perturbações caracterizadas por comportamentos de fuga. A fuga 
agorafóbica está associada com o medo de ter um Ataque de Pânico, enquanto a fuga em 
outras perturbações está associada com situações específicas. 

A diferenciação entre Fobia Específica, Tipo Situacional, e Perturbação de Pânico Com 
Agorafobia pode ser particularmente difícil, porque ambas as perturbações podem incluir 
Ataques de Pânico e fuga de tipos similares de situações. 

 
Prototipicamente, a Perturbação de Pânico com Agorafobia caracteriza-se por iniciar 

pelo aparecimento de Ataques de Pânico inesperados e subsequente fuga de múltiplas 
situações consideradas activadoras dos Ataques de Pânico; já a Fobia Específica Tipo 
Situacional, caracteriza-se pela fuga de situações na ausência de Ataques de Pânico 
recorrentes e inesperados. Algumas apresentações caem entre estes dois protótipos e exigem 
discernimento médico na selecção do diagnóstico mais apropriado. 

  
Quatro Factores podem ser úteis para este julgamento:  
- Foco do medo,; 
- Tipo e Número de Ataques de Pânico; 
- Número de situações evitadas; 
- Nível de ansiedade intercorrente. 
 
Por exemplo, um indivíduo que anteriormente não temia nem evitava elevadores tem 

um Ataque de Pânico num elevador e começa a ter medo de ir ao trabalho, em vista da 
necessidade de apanhar o elevador para seu escritório, que fica no 24º andar. 

Se este indivíduo depois passa a ter Ataques de Pânico apenas em elevadores, então 
um diagnóstico de Fobia Específica pode ser apropriado. Se, entretanto, o indivíduo 
experimenta Ataques de Pânico inesperados em outras situações e começa a evitar ou a 
suportar com pavor outras situações por medo de ter um Ataque de Pânico, então esta 
situação indica um diagnóstico de Perturbação de Pânico com Agorafobia. 
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Além disso, a presença de uma apreensão global acerca de ter um Ataque de Pânico, 
mesmo sem previsão de exposição a uma situação fóbica, também apoia um diagnóstico de 
Perturbação de Pânico com Agorafobia. Se o indivíduo tem Ataques de Pânico adicionais 
inesperados em outras situações, mas não desenvolve adicionalmente uma fuga ou tolerância 
apavorada a elas, então o diagnóstico apropriado é de Perturbação de Pânico sem Agorafobia. 

Se o foco da fuga não está relacionado ao medo de ter um Ataque de Pânico, mas 
envolve alguma outra catástrofe, então um diagnóstico adicional de Fobia Específica pode ser 
considerado. 

Da mesma forma, a distinção entre Fobia Social e Perturbação de Pânico com 
Agorafobia pode ser difícil, especialmente quando existe fuga apenas de situações sociais. O 
foco do medo e o tipo dos Ataques de Pânico podem ser úteis para esta distinção. Por 
exemplo, um indivíduo que anteriormente não exibia medo de falar em público tem um 
Ataque de Pânico ao proferir uma palestra e começa a ter medo de falar em público. Se este 
indivíduo depois passa a ter Ataques de Pânico apenas em situações de desempenho social, 
então um diagnóstico de Fobia Social pode ser apropriado. Se, entretanto, o indivíduo 
continua experimentando Ataques de Pânico inesperados em outras situações, então um 
diagnóstico de Perturbação de Pânico com Agorafobia é indicado. 

Os indivíduos com Fobia Social temem o escrutínio e raramente sofrem um Ataque de 
Pânico quando estão sozinhos, ao passo que os indivíduos com Perturbação de Pânico com 
Agorafobia podem sentir-se mais ansiosos em situações em que devem permanecer sem uma 
companhia confiável. Além disso, Ataques de Pânico nocturnos que despertam o indivíduo são 
característicos da Perturbação de Pânico. 

 
Quando são satisfeitos os critérios tanto para Perturbação de Pânico quanto para 

outro Perturbação de Ansiedade ou Perturbação do Humor, ambas as perturbações  devem ser 
diagnosticados. Entretanto, se Ataques de Pânico inesperados ocorrem no contexto de uma 
outra perturbação, mas não são acompanhados, por 1 mês ou mais, de medo de ter ataques 
adicionais, preocupações associadas ou alteração comportamental, o diagnóstico adicional de 
Perturbação de Pânico não é feito. 

 
Uma vez que os indivíduos com Perturbação de Pânico podem medicar os seus 

sintomas, Perturbações Relacionadas com Substâncias não são incomuns. 
 

Terapêutica da Perturbação de Pânico 
 
Sendo uma patologia relativamente frequente é importante ter em conta que existe 

uma terapêutica com elevada eficácia, destacando: 
- Terapêutica Farmacológica: 
 - Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonia, tem um inicio lento, 

devendo o tempo de terapêutica ser de pelo menos um ano; 
 - Benzodiazeponas, devem ser dada no inicio, em associação com os ISRS, uma 

vez que têm uma acção rápida e elevada eficácia; 
- Psicoterapia Cognitivo-Comportamental; 
 
Ambas as terapêuticas possuem eficácia, no entanto não se encontra provado que a 

sua associação seja benéfica, apenas deve ser realizada terapêutica farmacológica e 
psicoterapia em indivíduos com Perturbação de Pânico e outras perturbação da Ansiedade.  

 
O Prognóstico é muito favorável, sendo que: 
- 30 a 40% dos indivíduos ficam livres de sintomas; 
- 50% apresentam sintomas ligeiros; 
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- 10 a 20 % permanecem com sintomas significativos; 
 
Existe por isso, cerca de 80 a 90 % dos indivíduos, que possuem uma resposta 

satisfatória à terapêutica, no entanto os casos em que existem outras co-mobilidades pioram 
significativamente o prognóstico, mesmo com uma terapêutica adequada.  

 
 

Critérios Diagnósticos - Perturbação de Pânico Sem Agorafobia 
 
A. (1) ou (2): 
(1) Ataques de Pânico recorrentes e inesperados 
(2) Pelo menos um dos ataques foi seguido por 1 mês (ou mais) de uma (ou mais) das 

seguintes características: 
(a) Preocupação persistente acerca de ter ataques adicionais 
(b) Preocupação acerca das implicações do ataque ou suas consequências (ex. 

perder o controle, ter um ataque cardíaco, "ficar louco") 
(c) Uma alteração comportamental significativa relacionada aos ataques  

B. Ausência de Agorafobia  
C. Os Ataques de Pânico não se devem aos efeitos fisiológicos directos de uma 

substância (ex. droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (ex. 
hipertiroidismo). 

D. Os Ataques de Pânico não são melhor explicados por outra perturbação mental, 
como Fobia Social (ex. ocorrendo quando da exposição a situações sociais temidas), 
Fobia Específica (ex. ocorrendo quando da exposição a uma situação fóbica específica), 
Perturbação Obsessivo-Compulsiva (ex. quando da exposição à sujeira, em alguém com uma 
obsessão de contaminação), Perturbação de Stress Pós-Traumático (ex. em resposta a 
estímulos associados a um stressor severo) ou Perturbação de Ansiedade de Separação (ex. em 
resposta a estar afastado do lar ou de parentes queridos).  

 

Critérios Diagnósticos - Perturbação de Pânico Com Agorafobia  
 
A. (1) e (2): 
(1) Ataques de Pânico recorrentes e inesperados. 
(2) Pelo menos um dos ataques foi seguido por 1 mês (ou mais) de uma (ou mais) das 

seguintes características: 
(a) Preocupação persistente acerca de ter ataques adicionais 
(b) Preocupação acerca das implicações do ataque ou suas consequências (ex. 

perder o controle, ter um ataque cardíaco, "ficar louco") 
(c) Uma alteração comportamental significativa relacionada aos ataques.  

B. Presença de Agorafobia  
C. Os Ataques de Pânico não se devem aos efeitos fisiológicos directos de uma 

substância (ex. droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (ex. 
hipertiroidismo).  

D. Os Ataques de Pânico não são melhor explicados por outra patologia mental, como 
Fobia Social (ex. ocorrendo quando da exposição a situações sociais temidas), 
Fobia Específica (ex. quando da exposição a uma situação fóbica específica), 
Perturbação Obsessivo-Compulsiva (quando da exposição à sujeira, em alguém com uma 
obsessão de contaminação), Perturbação de Stress Pós-Traumático (ex. em resposta a 
estímulos associados a um stressor severo) ou Perturbação de Ansiedade de Separação (ex. em 
resposta a estar afastado do lar ou de parentes queridos).  
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Perturbações Obsessivo-Compulsivas 

 

Características Diagnósticas 
 
As características essenciais da Perturbação Obsessivo-Compulsiva são obsessões ou 

compulsões recorrentes suficientemente graves para consumirem tempo, isto é, consomem 
mais de uma hora por dia, ou causar sofrimento acentuado ou incapacidade significativa. 

 
O indivíduo deve em algum ponto durante a evolução da perturbação, reconhecer que 

as obsessões ou compulsões são excessivas ou irracionais. Na presença de outra perturbação 
do Eixo I, o conteúdo das obsessões ou compulsões não se restringe a ele. A perturbação não 
se deve aos efeitos fisiológicos directos de uma substância de uma condição médica geral. 

 
As Obsessões são ideias, pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, que são 

vivenciados como intrusivos e inadequados e causam acentuada ansiedade ou sofrimento. A 
qualidade intrusiva e inadequada das obsessões é chamada de ego-distónica. O termo refere-
se ao sentimento do indivíduo de que o conteúdo da obsessão é estranho, não está dentro de 
seu próprio controlo nem é a espécie de pensamento que ele esperaria ter. Entretanto, ele é 
capaz de reconhecer que as obsessões são produto de sua própria mente e não impostas a 
partir do exterior. 

As obsessões mais comuns são pensamentos repetidos acerca de contaminação, 
dúvidas repetidas, uma necessidade de organizar as coisas em determinada ordem, impulsos 
agressivos  e imagens sexuais. 

 
Os pensamentos, impulsos ou imagens não são meras preocupações excessivas acerca 

de problemas da vida real e não tendem a estar relacionados a um problema da vida real. 
 
O indivíduo com obsessões em geral tenta ignorar ou suprimir esses pensamentos ou 

impulsos ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou acção, isto é, uma Compulsão. 
Um indivíduo com dúvidas acerca de ter desligado o gás do fogão, por exemplo, procura 
neutralizá-las verificando repetidamente para assegurar-se de que o fogão está desligado. 

As Compulsões são comportamentos repetitivos (ex. lavar as mãos, ordenar, verificar) 
ou actos mentais (ex. orar, contar, repetir palavras em silêncio) cujo objectivo é prevenir ou 
reduzir a ansiedade ou sofrimento, ao invés de oferecer prazer ou gratificação. Na maioria dos 
casos, a pessoa sente-se compelida a executar a compulsão para reduzir o sofrimento que 
acompanha uma obsessão ou para evitar algum evento ou situação temidos.  

Em alguns casos, os indivíduos realizam actos rígidos ou estereotipados de acordo com 
regras idiossincraticamente elaboradas, sem serem capazes de indicar por que os estão 
executando. Por definição, as compulsões ou são claramente excessivas, ou não têm conexão 
realista com o que visam a neutralizar ou evitar. As compulsões mais comuns envolvem lavar e 
limpar, contar, verificar, solicitar ou exigir garantias, repetir acções e colocar objectos em 
ordem. 

 
Por definição, os adultos com Perturbação Obsessivo-Compulsiva reconhecem que as 

obsessões ou compulsões são excessivas ou irracionais. Esta exigência não se aplica a crianças, 
pois falta-hes consciência cognitiva suficiente para tal discernimento. Entretanto, mesmo em 
adultos, existe uma ampla faixa de insight quanto à racionalidade das obsessões e compulsões. 
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Alguns indivíduos não têm certeza quanto à racionalidade de suas obsessões ou compulsões, 
podendo o insight de um determinado indivíduo variar em diferentes momentos e situações. 

Nos momentos em que o indivíduo reconhece que as obsessões e compulsões são 
irrealistas, ele pode desejar ou tentar resistir a elas. Ao fazê-lo, pode ter a sensação de 
crescente ansiedade ou tensão, frequentemente aliviadas cedendo à compulsão. No curso da 
perturbação, após repetidos fracassos em resistir às obsessões ou compulsões, o indivíduo 
pode ceder a elas, não mais experimentar um desejo de resistir e incorporá-las nas suas 
rotinas diárias. 

As obsessões ou compulsões devem causar acentuado sofrimento, consumir tempo, 
mais de 1 hora por dia, ou interferir significativamente na rotina normal, funcionamento 
ocupacional, actividades sociais habituais ou relacionamentos do indivíduo. As obsessões ou 
compulsões podem substituir um comportamento útil e gratificante e perturbar em muito o 
funcionamento geral. 

Uma vez que intrusões obsessivas podem provocar distracção, elas frequentemente 
resultam em desempenho ineficiente em tarefas cognitivas que exigem concentração, tais 
como leitura situações que provocam obsessões ou compulsões. Esta fuga pode tornar-se 
extensiva e restringir severamente o funcionamento geral. 

 

Características e Perturbações Associados 
 
Frequentemente, existe fuga de situações que envolvam o conteúdo das obsessões, 

tais como sujidade ou contaminação. Por exemplo, uma pessoa com obsessões envolvendo 
sujidade pode evitar casas de banho públicas ou cumprimentar estranhos. 

Preocupações hipocondríacas são comuns, com repetidas consultas a médicos em 
busca de garantias. Culpa, um sentimento patológico de responsabilidade e perturbações do 
sono podem estar presentes. Pode haver uso excessivo de álcool ou medicamentos sedativos, 
hipnóticos ou ansiolíticos. 

A execução das compulsões pode tornar-se uma importante actividade na vida da 
pessoa, levando a sérias deficiências no relacionamento conjugal, ocupacional ou social. A fuga 
generalizada pode confinar o indivíduo ao lar. 

 
A Perturbação Obsessivo-Compulsiva pode estar associada com Perturbação 

Depressiva Major, outras Perturbações de Ansiedade, Perturbações Alimentares e 
Perturbações da Personalidade Obsessivo-Compulsiva. Existe uma alta incidência de 
Perturbação Obsessivo-Compulsiva em indivíduos com Síndrome de Tourette, com estimativas 
variando de 33 a 50 %. 

A incidência de Sindrome de Tourette na Perturbação Obsessivo-Compulsiva é menor, 
com estimativas variando entre 5 e 7%. Vinte a 30% dos indivíduos com Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva relatam tiques actuais ou passados. 

 

 
Características Específicas à Cultura, à Idade e ao 

Género 
 
O comportamento ritual prescrito pela cultura não indica, em si mesmo, uma 

Perturbação Obsessivo-Compulsivo, a menos que exceda as normas culturais, ocorra em 
momentos e locais considerados impróprios por outros indivíduos da mesma cultura e interfira 
no funcionamento social. Importantes transições vitais e o luto podem levar a uma 
intensificação do comportamento ritualístico, podendo parecer uma obsessão ao médico não 
familiarizado com o contexto cultural. 
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As apresentações da Perturbação Obsessivo-Compulsiva em crianças geralmente são 
similares àquelas da idade adulta. Lavagens, verificação e rituais de organização são 
particularmente comuns em crianças. As crianças em geral não solicitam ajuda, e os sintomas 
podem não ser ego-distónicos.  

Com maior frequência, o problema é identificado pelos pais, que levam a criança a 
tratamento. Declínios graduais no rendimento escolar, secundários à limitação da capacidade 
de concentração, têm sido relatados. Como os adultos, as crianças tendem mais a envolver-se 
em rituais em casa do que na frente de seus pares, de professores ou estranhos. 

 
Esta perturbação é igualmente comum nos dois sexos. 
 

Prevalência 
 
Embora a Perturbação Obsessivo-Compulsiva anteriormente fosse considerada 

relativamente rara na população geral, estudos comunitários mais recentes estimaram uma 
prevalência durante a vida de 2,5% e uma prevalência anual de 1,5-2,1%. 

 

Evolução 
 
Embora a Perturbação Obsessivo-Compulsiva em geral se inicie na adolescência ou 

começo da idade adulta, ela pode aparecer na infância. A idade modal de início é mais precoce 
para os homens, a saber, entre os 6 e os 15 anos para os homens e entre os 20 e os 29 anos 
para as mulheres. 

Com maior frequência, o início é gradual, mas um início agudo é observado em alguns 
casos. A maioria dos indivíduos tem um curso crónico de vaivém dos sintomas, com 
exacerbações possivelmente relacionadas ao stress. Cerca de 15% apresentam deterioração 
progressiva no funcionamento profissional e social. Cerca de 5% têm um curso episódico, com 
sintomas mínimos ou ausentes entre os episódios. 

 

Padrão Familiar 
 
A taxa de concordância para a Perturbação Obsessivo-Compulsiva é maior entre os 

gémeos monozigóticos do que nos dizigóticos. A taxa de Perturbação Obsessivo-Compulsiva é 
maior do que na população geral, nos parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com 
Perturbação Obsessivo-Compulsiva e em parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos 
com Síndrome de Tourette. 

 

Diagnóstico Diferencial 
 
Pensamentos, impulsos, imagens ou comportamentos recorrentes ou intrusivos 

podem ocorrer no contexto de muitos outras perturbações mentais. A Perturbação Obsessivo-
Compulsiva não é diagnosticada se o conteúdo dos pensamentos ou actividades está 
relacionado exclusivamente a um outra perturbação mental (ex. preocupação com a aparência 
na Perturbação Dismórfica Corporal, preocupação com um objecto ou situação temida na 
Fobia Específica ou Fobia Social. 

Um diagnóstico adicional de Perturbação Obsessivo-Compulsiva pode ser indicado se 
existem obsessões ou compulsões cujo conteúdo não está relacionado ao ou outra patologia 
mental. Num Episódio Depressivo Major, a preocupação persistente com circunstâncias 
potencialmente desagradáveis ou com possíveis acções alternativas é comum, sendo 
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considerada um aspecto congruente com a depressão, ao invés de uma obsessão. Um 
indivíduo deprimido que pensa constante sobre sua inutilidade, por exemplo, não seria 
considerado portador de obsessões, uma vez que esta preocupação não é ego-distónica. 

 
A Perturbação de Ansiedade Generalizada caracteriza-se por excessivas preocupações, 

mas tais preocupações distinguem-se das obsessões pelo facto de que a pessoa as vivencia 
como excessivas em relação às circunstâncias da vida real. Por exemplo, uma apreensão 
excessiva com a possibilidade de perder o emprego constituiria apenas uma preocupação, não 
uma obsessão. 

Em contrapartida, o conteúdo das obsessões tipicamente não envolve problemas da 
vida real, sendo elas percebidas pelo indivíduo como inadequadas. Se os pensamentos aflitivos 
e recorrentes estão relacionados exclusivamente a medos de vir a ter, ou à ideia de já ter uma 
doença grave, com base na interpretação errónea de sintomas somáticos, então se aplica o 
diagnóstico de Hipocondria, ao invés de Perturbação Obsessivo-Compulsiva. Entretanto, se a 
preocupação acerca de ter uma doença se acompanha de rituais, como abluções excessivas ou 
comportamento de verificação, relacionados a preocupações com uma doença ou sua 
transmissão a outras pessoas, então um diagnóstico adicional de Perturbação Obsessivo-
Compulsiva pode ser indicado. 

Se a principal preocupação é com contrair uma doença, não com ter uma doença, e 
não estão envolvidos quaisquer rituais, então uma Fobia Específica de doenças pode ser o 
diagnóstico mais apropriado. 

 
A capacidade dos indivíduos de reconhecerem que as obsessões ou compulsões são 

excessivas ou irracionais ocorre num continuum. Em alguns indivíduos com Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva o teste de realidade pode ter-se perdido, podendo a obsessão alcançar 
proporções delirantes (ex. o indivíduo crê ter causado a morte de outra pessoa por tê-la 
desejado). Nestes casos, a presença dos aspectos psicóticos pode ser indicada por um 
diagnóstico adicional de Perturbação Delirante ou Perturbação Psicótica. 

 
Os pensamentos delirantes e contínuos e os comportamentos estereotipados e 

bizarros que ocorrem na Esquizofrenia distinguem-se das obsessões e compulsões pelo facto 
de não serem ego-distónicos nem sujeitos ao teste de realidade. Entretanto, alguns indivíduos 
manifestam sintomas tanto de Perturbação Obsessivo-Compulsiva quanto de Esquizofrenia, 
podendo receber ambos os diagnósticos. 

 
Os tiques e movimentos estereotipados devem ser diferenciados das compulsões: 
- Tiques, são movimentos motores ou vocalizações súbitos, rápidos, recorrentes, não-

rítmicos e estereotipados (ex. piscar os olhos, mostrar a língua, pigarrear); 
- Movimento Estereotipado, é um comportamento motor repetitivo, aparentemente 

impulsivo e não-funcional (ex. bater a cabeça, balançar o corpo, morder a si mesmo). 
 
Contrastando com uma compulsão, os tiques e movimentos estereotipados são 

tipicamente menos complexos e não visam a neutralizar uma obsessão. Alguns indivíduos 
manifestam sintomas tanto de Perturbação Obsessivo-Compulsiva quanto de um Tique, 
especialmente Sindrome de Tourette, podendo ambos os diagnósticos serem indicados. 

 
Algumas actividades, tais como comer (ex. Perturbações Alimentares), comportamento 

sexual (ex. Parafilias), jogar (ex. Jogo Patológico) ou uso de substâncias (ex. Dependência ou 
Abuso de Álcool), quando praticadas em excesso, podem ser chamadas de "compulsivas". No 
entanto, essas actividades não são consideradas compulsões no sentido definido neste 
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contexto, uma vez que a pessoa em geral extrai prazer da actividade e pode ter desejo de 
resistir à sua execução apenas em razão de suas consequências indesejáveis. 

 
A Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva não se caracteriza pela 

presença de obsessões ou compulsões, sendo que, ao invés disso, envolve um padrão invasivo 
de preocupação com organização, perfeccionismo e controle e deve iniciar-se nos primeiros 
anos da idade adulta. Se um indivíduo manifesta sintomas tanto de Perturbação Obsessivo-
Compulsiva quanto de Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva, ambos os 
diagnósticos podem ser dados. 

As superstições e os comportamentos repetitivos de verificação são encontrados com 
frequência na vida quotidiana. Um diagnóstico de Perturbação Obsessivo-Compulsiva deve ser 
considerado apenas se houver um consumo de tempo considerável ou se decorrer daí uma 
incapacidade ou sofrimento clinicamente significativos. 

 

Terapêutica 
 
A Terapêutica das Fobias e Obsessões inclui duas abordagens: 
- Terapêutica Farmacológica, o uso de Ansiolítcos não se demonstra eficaz a longo 

prazo, apenas no tratamento de episódios agudos, como tal o mais indicado é o uso de 
Antidepressivos, em particular dos Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonina; 

- Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, sendo particularmente eficaz nas Fobias, e 
na adaptação ao quotidiano com a presença destas perturbações; 

 
No caso de não existir resposta a uma Terapêutica de 1º Linha, podemos optar por: 
- SSRI e Clomipramina; 
- SSRI e Neuroléptico; 
 
Em casos que não exista resposta à terapêutica, apesar de existir uma associação entre 

terapêutica farmacológica e psicoterapia, e no caso de existir risco de vida ou intenso 
sofrimento da parte do doente, pode ser proposta Cirurgia. 

 
Apesar de uma Terapêutica Adequada, as Perturbações Obsessivo-Compulsivas não 

têm um prognóstico muito favorável, podendo existir melhorias, mas a remissão completa é 
rara. No entanto existe uma melhoria significativa entre 35 a 70%. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Obsessões ou compulsões: 

- Obsessões, definidas por (1), (2), (3) e (4): 
(1) Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum 
momento durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e 
inadequados e causam acentuada ansiedade ou sofrimento; 
(2) Os pensamentos, impulsos ou imagens não são meras preocupações excessivas 
com problemas da vida real; 
(3) A pessoa tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou 
neutralizá-los com algum outro pensamento ou acção; 
(4) A pessoa reconhece que os pensamentos, impulsos ou imagens obsessivas são 
produto de sua própria mente (não impostos a partir de fora, como na inserção de 
pensamentos);  
- Compulsões, definidas por (1) e (2): 
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(1) Comportamentos repetitivos (ex. lavar as mãos, organizar, verificar) ou actos 
mentais (ex. orar, contar ou repetir palavras em silêncio) que a pessoa se sente 
compelida a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que 
devem ser rigidamente aplicadas; 
(2) Os comportamentos ou actos mentais visam a prevenir ou reduzir o sofrimento 
ou evitar algum evento ou situação temida; entretanto, esses comportamentos ou 
actos mentais não têm uma conexão realista com o que visam a neutralizar ou 
evitar ou são claramente excessivos; 
 

B. Em algum ponto durante o curso da perturbação, o indivíduo reconheceu que as 
obsessões ou compulsões são excessivas ou irracionais. 
 
Nota: Isso não se aplica a crianças. 
 

C. As obsessões ou compulsões causam acentuado sofrimento, consomem tempo 
(tomam mais de 1 hora por dia) ou interferem significativamente na rotina, 
funcionamento ocupacional (ou acadêmico), atividades ou relacionamentos sociais 
habituais do indivíduo. 

D. Se um outra patologia do Eixo I está presente, o conteúdo das obsessões ou 
compulsões não está restrito a ele (ex. preocupação com alimentos na presença de 
uma Perturbação Alimentar; puxar os cabelos na presença de Tricotilomania; 
preocupação com a aparência na presença de Perturbação Dismórfico Corporal; 
preocupação com drogas na presença de uma Perturbação por Uso de Substância; 
preocupação com ter uma doença grave na presença de Hipocondria; preocupação 
com anseios ou fantasias sexuais na presença de uma Parafilia; ruminações de 
culpa na presença de uma Perturbação Depressiva Major). 

E. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos directos de uma substância (ex. 
droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral.  
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Perturbações da Personalidade 

A Personalidade é a tonalidade dos traços emocionais e comportamentais que 
caracterizam a pessoa na sua vida quotidiana, sob condições normais. A Personalidade é 
constituída por três vertentes, sendo que a biológica influencia a psicológica, que por sua vez 
determina a comportamental.  

A Personalidade é definida como um conjunto de traços, os quais são inflexíveis, e por 
isso não mudam. Em algumas situações estes traços podem encontrar-se hipertrofiados, 
podendo ser adaptativos e positivos, contudo se exagerados acarretam desconforto. É 
importante fazer uma distinção entre traço e estado, uma vez que o segundo consiste numa 
característica momentânea e com possibilidade de ser alterada. Para que seja realizado um 
diagnóstico de Perturbação da Personalidade é necessário que sejam identificados traços e 
não estados da personalidade.  

 
As Perturbações da Personalidade têm uma elevada importância, uma vez que: 
- Influenciam a Reacção a uma determinada Patologia; 
- Dificulta o Diagnóstico de outras Perturbações Psiquiátricas; 
- Respostas Distinta a Elementos Stressores; 
- Perigo para as outras pessoas; 
 
Nas Perturbações da Personalidade existe egosintonia, ou seja, o indivíduo identifica a 

sua personalidade como sendo do próprio não se apercebendo que algo está mal, por outro 
lado existe não adaptabilidade ao nível profissional e da sociedade. O diagnóstico definitivo de 
Perturbação da Personalidade apenas pode ser realizado quando o indivíduo atinge a idade 
adulta.  

Este capítulo começa com uma definição geral de Perturbação da Personalidade que se 
aplica a cada uma das dez Perturbações da Personalidade específicas.  

Uma Perturbação da Personalidade é um padrão persistente de vivência íntima ou 
comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é 
invasivo e inflexível, tem seu início na adolescência ou começo da idade adulta, é estável ao 
longo do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo. As perturbações da Personalidade são: 

- Perturbação da Personalidade Paranóide, é um padrão de desconfiança e suspeitas, 
de modo que os motivos dos outros são interpretados como malévolos; 

- Perturbação da Personalidade Esquizóide, é um padrão de distanciamento dos 
relacionamentos sociais, com uma faixa restrita de expressão emocional; 

- Perturbação da Personalidade Esquizotípica, é um padrão de desconforto agudo em 
relacionamentos íntimos, distorções cognitivas ou da percepção de comportamento 
excêntrico; 

- Perturbação da Personalidade Anti-Social, é um padrão de desconsideração e 
violação dos direitos dos outros; 

- Perturbação da Personalidade Borderline, é um padrão de instabilidade nos 
relacionamentos interpessoais, auto-imagem e afectos, bem como de acentuada 
impulsividade; 

- Perturbação da Personalidade Histriónica, é um padrão de excessiva emotividade e 
busca de atenção; 

- Perturbação da Personalidade Narcisista, é um padrão de grandiosidade, 
necessidade por admiração e falta de empatia; 

- Perturbação da Personalidade Evitante, é um padrão de inibição social, sentimentos 
de inadequação e hipersensibilidade a avaliações negativas; 
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- Perturbação da Personalidade Dependente, é um padrão de comportamento 
submisso e aderente, relacionado a uma necessidade excessiva de protecção e cuidados; 

- Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva, é um padrão de preocupação 
com organização, perfeccionismo e controle. 

 

Características Diagnósticas 
 
Os traços de personalidade são padrões persistentes no modo de perceber, relacionar-

se e pensar sobre o ambiente e sobre si mesmo, exibidos numa ampla faixa de contextos 
sociais e pessoais. 

Apenas quando são inflexíveis e mal-adaptativos e causam limitação funcional ou 
sofrimento subjectivo significativo, os traços de personalidade constituem Perturbações da 
Personalidade. 

A característica essencial da Perturbação da Personalidade é um padrão persistente de 
vivência íntima e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura 
do indivíduo e se manifesta em pelo menos duas das seguintes áreas:  

- Cognição; 
- Afectividade; 
- Funcionamento interpessoal; 
- Controlo dos impulsos. 
 
Este padrão persistente é inflexível e abrange uma ampla faixa de situações pessoais e 

sociais e provoca sofrimento clinicamente significativo ou incapacidade no funcionamento 
social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

O padrão é estável e de longa duração, podendo o seu início remontar pelo menos à 
adolescência ou começo da idade adulta. O padrão não é melhor explicado como uma 
manifestação ou consequência de outra perturbação mental, nem decorrente dos efeitos 
fisiológicos directos de uma substância ou de uma condição médica geral. 

 
O diagnóstico das Perturbações da Personalidade exige uma determinação dos 

padrões de funcionamento do indivíduo a longo prazo, e as características particulares da 
personalidade devem ser evidentes no início da idade adulta. 

Os traços de personalidade que definem essas perturbações também devem ser 
diferenciados de características que emergem em resposta a stressores situacionais específicos 
ou estados mentais mais transitórios. 

O médico deve avaliar a estabilidade dos traços de personalidade ao longo do tempo e 
em diferentes situações. Embora uma única entrevista com a pessoa às vezes seja suficiente 
para fazer o diagnóstico, habitualmente é necessário realizar várias entrevistas espaçadas ao 
longo do tempo. 

A avaliação pode ser complicada pelo facto de que as características que definem uma 
Perturbação da Personalidade podem não ser consideradas problemáticas pelo indivíduo, isto 
é, os traços são ego-sintónicos. Para superar esta dificuldade, pode ser útil obter informações 
suplementares de outros informantes. 

 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao 
Género 

 
Os juízos acerca do funcionamento da personalidade devem levar em conta a bagagem 

étnica, cultural e social do indivíduo. As Perturbações da Personalidade não devem ser 
confundidos com problemas associados à aculturação após a imigração ou à expressão de 
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hábitos, costumes ou valores religiosos e políticos professados pela cultura de origem do 
indivíduo. Especialmente na avaliação de uma pessoa de diferente origem étnica, é útil obter 
informações adicionais a partir de informantes familiarizados com a respectiva bagagem 
cultural. 

As categorias de Perturbação da Personalidade podem ser aplicadas a crianças ou 
adolescentes nos casos relativamente raros em que os traços particularmente mal-adaptativos 
do indivíduo parecem ser invasivos, persistentes e improvavelmente limitados a um 
determinado estágio evolutivo ou a um episódio de uma patologia do Eixo I. 

Cabe reconhecer que os traços de uma Perturbação da Personalidade que aparecem 
na infância frequentemente não persistem inalterados até a vida adulta. Para o diagnóstico de 
Perturbação da Personalidade num indivíduo com menos de 18 anos, as características devem 
ter estado presentes por no mínimo 1 ano. A única excepção é representada pela Perturbação 
da Personalidade Anti-Social, que não pode ser diagnosticado em indivíduos com menos de 18 
anos. 

Embora, por definição, uma Perturbação da Personalidade não deva ter início após os 
primórdios da idade adulta, os indivíduos podem não chegar à atenção clínica até uma fase 
relativamente tardia de suas vidas. Uma Perturbação da Personalidade pode ser exacerbada 
após a perda de pessoas de apoio significativas (ex. cônjuge) ou situações sociais 
anteriormente estabilizantes (ex. um emprego). Entretanto, o desenvolvimento de uma 
alteração da personalidade na idade adulta ou mais tarde recomenda uma completa avaliação 
para determinar a possível presença de uma Alteração da Personalidade devido a uma 
Condição Médica Geral ou de uma Perturbação Relacionado a Substância não reconhecidos.  

 
Certas Perturbações da Personalidade (ex. Perturbação da Personalidade Anti-Social) 

são diagnosticadas com maior frequência em homens. Outros (ex. Perturbação da 
Personalidade Borderline, Histriónica e Dependente) são diagnosticados com maior frequência 
em mulheres. Embora essas diferenças na prevalência provavelmente reflictam diferenças 
reais de género quanto à presença desses padrões, os médicos devem ter cautela para não 
superdiagnosticar ou subdiagnosticar certas Perturbações da Personalidade em mulheres ou 
em homens, em virtude de estereótipos sociais acerca dos papéis e comportamentos típicos 
para o género. 

 

Evolução 
 
As características de uma Perturbação da Personalidade geralmente se tornam 

reconhecíveis durante a adolescência ou começo da idade adulta. Por definição, uma 
Perturbação da Personalidade é um padrão persistente e relativamente estável ao longo do 
tempo, no modo de pensar, sentir e se comportar. 

Alguns tipos de Perturbação da Personalidade, notadamente, Perturbação da 
Personalidade Anti-Social e Perturbação da Personalidade Borderline, tendem a tornar-se 
menos evidentes ou a apresentar remissão com a idade, ao passo que o mesmo parece não 
ocorrer com alguns outros tipos, Perturbações da Personalidade Obsessivo-Compulsiva e 
Esquizotípica. 

 

Diagnóstico Diferencial 
 
Muitos dos critérios específicos para as Perturbações da Personalidade descrevem 

aspectos (ex. desconfiança, dependência ou insensibilidade) que também caracterizam 
episódios de perturbações mentais do Eixo I. Uma Perturbação da Personalidade deve ser 
diagnosticada apenas quando as características definidoras apareceram antes do início da 
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idade adulta, são típicas do funcionamento do indivíduo a longo prazo e não ocorrem 
exclusivamente durante um episódio de uma patologia do Eixo I. 

 
Pode ser particularmente difícil diferenciar entre as Perturbações da Personalidade e 

as perturbações do Eixo I (ex. Perturbação Distímico) que têm um início precoce e um curso 
crónico e relativamente estável. Algumas Perturbações da Personalidade podem ter uma 
relação com determinadas condições do Eixo I (ex. Perturbação da Personalidade Esquizotípica 
com Esquizofrenia; Perturbação da Personalidade Evitante com Fobia Social), com base em 
semelhanças fenomenológicas ou biológicas ou agregação familiar. 

 
Para as três Perturbações da Personalidade que podem ter relação com os 

Perturbações Psicóticas, isto é, Paranóide, Esquizóide e Esquizotípico, existe um critério de 
exclusão, afirmando que o padrão de comportamento não deve ter ocorrido exclusivamente 
durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do Humor com Aspectos Psicóticos ou um outra 
Perturbação Psicótico. Quando um indivíduo tem uma Perturbação Psicótico crónica do Eixo I 
(ex. Esquizofrenia) que foi precedido por uma Perturbação da Personalidade preexistente, a 
Perturbação da Personalidade deve também ser registada no Eixo II. 

 
O médico deve ter cautela ao diagnosticar Perturbações da Personalidade durante um 

episódio de Perturbação do Humor ou uma Perturbação de Ansiedade, porque essas condições 
podem ter aspectos sintomáticos transeccionais que imitam traços de personalidade, podendo 
dificultar a avaliação retrospectiva dos padrões de funcionamento a longo prazo do indivíduo. 

 
Quando alterações de personalidade emergem e persistem após a exposição de um 

indivíduo a um stress extremo, um diagnóstico de Perturbação de Stress Pós-Traumático deve 
ser considerado. 

 
Quando uma pessoa tem uma Perturbação Relacionada a Substâncias, é importante 

não fazer um diagnóstico de Perturbação da Personalidade com base unicamente em 
comportamentos resultantes de Intoxicação com Substância ou Abstinência de Substância ou 
associados com actividades a serviço da manutenção de uma dependência (ex. 
comportamento anti-social). 

 
As Perturbações da Personalidade devem ser diferenciados de traços de personalidade 

que não atingem o limiar para uma Perturbação da Personalidade. Os traços de personalidade 
são diagnosticados como Perturbação da Personalidade apenas quando são inflexíveis, mal-
adaptativos e persistentes e causam significativa incapacidade funcional ou sofrimento 
subjectivo. 

 

Critérios Diagnósticos para uma Perturbação da Personalidade 
 
A. Um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia 

acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Este padrão manifesta-se em duas 
(ou mais) das seguintes áreas: 

(1) Cognição (isto é, modo de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e 
eventos); 

(2) Afectividade (isto é, variação, intensidade, labilidade e adequação da resposta 
emocional); 

(3) Funcionamento interpessoal; 
(4) Controlo dos impulsos; 
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B. O padrão persistente é inflexível e abrange uma ampla faixa de situações pessoais e 
sociais.  

C. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 
funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

D. O padrão é estável e de longa duração, podendo seu início remontar à adolescência 
ou começo da idade adulta.  

E. O padrão persistente não é melhor explicado como uma manifestação ou 
consequência de outra perturbação mental.  

F. O padrão persistente não é decorrente dos efeitos fisiológicos directos de uma 
substância (ex. droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (ex. 
traumatismo craniano).  

 

Personalidade Anti-Social 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Anti-Social é um padrão 

invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começo da 
adolescência e continua na idade adulta. 

Este padrão também é conhecido como psicopatia, sociopatia ou perturbação da 
personalidade dissocial. Uma vez que a manipulação são aspectos centrais do Perturbação da 
Personalidade Anti-Social, pode ser de especial utilidade integrar as informações adquiridas 
pela avaliação clínica sistemática com informações colectadas a partir de fontes colaterais. 

Para receber este diagnóstico, o indivíduo deve ter pelo menos 18 anos e ter tido uma 
história de alguns sintomas de Perturbação da Conduta antes dos 15 anos. 

 
O Transtorno da Conduta envolve um padrão de comportamento repetitivo e 

persistente, no qual ocorre violação dos direitos básicos dos outros ou de normas ou regras 
sociais importantes e adequadas à idade. Os comportamentos específicos característicos do 
Transtorno da Conduta ajustam-se a uma de entre quatro categorias:  

- Agressão a pessoas e animais; 
- Destruição de propriedade; 
- Fraude ou furto; 
- Séria violação de regras. 
 
O padrão de comportamento anti-social persiste pela idade adulta. Os indivíduos com 

Perturbação da Personalidade Anti-Social não se conformam às normas pertinentes a um 
comportamento dentro de parâmetros legais. Eles podem realizar repetidos actos que 
constituem motivo de detenção, quer sejam presos ou não, tais como destruir propriedade 
alheia, importunar os outros, roubar ou dedicar-se à contravenção. 

As pessoas com esta perturbação desrespeitam os desejos, direitos ou sentimentos 
alheios. Frequentemente enganam ou manipulam os outros, a fim de obter vantagens pessoais 
ou prazer (ex. para obter dinheiro, sexo ou poder). Podem mentir repetidamente, usar nomes 
falsos, ludibriar ou fingir. Um padrão de impulsividade pode ser manifestado por um fracasso 
em planejar o futuro. 

As decisões são tomadas ao sabor do momento, de maneira impensada e sem 
considerar as consequências para si mesmo ou para outros, o que pode levar a mudanças 
súbitas de empregos, de residência ou de relacionamentos. Os indivíduos com Perturbação da 
Personalidade Anti-Social tendem a ser irritáveis ou agressivos e podem repetidamente entrar 
em lutas corporais ou cometer actos de agressão física, inclusive agressão do cônjuge ou dos 
filhos. 
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Os actos agressivos cometidos em defesa própria ou de outra pessoa não são 
considerados evidências para este requisito. Estes indivíduos também exibem um desrespeito 
imprudente pela segurança própria ou alheia, o que pode ser evidenciado pelo seu 
comportamento ao conduzir (ex. excesso de velocidade recorrente, dirigir intoxicado, 
acidentes múltiplos). Podem ter comportamentos sexuais ou de uso de substâncias com alto 
risco de consequências lesivas. Podem ainda negligenciar ou deixar de cuidar de um filho, de 
modo a colocá-lo em perigo. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Anti-Social também tendem a ser 

consistente e extremamente irresponsáveis. O comportamento laboral irresponsável pode ser 
indicado por períodos significativos de desemprego apesar de oportunidades disponíveis, ou 
pelo abandono de vários empregos sem um plano realista de conseguir outra colocação. Pode 
também haver um padrão de faltas repetidas ao trabalho, não explicadas por doença própria 
ou na família. 

 
A irresponsabilidade financeira é indicada por actos tais como inadimplência e deixar 

regularmente de prover o sustento dos filhos ou de outros dependentes. Os indivíduos com 
Perturbação da Personalidade Anti-Social demonstram pouco remorso pelas consequências 
dos seus actos. Eles podem mostrar-se indiferentes ou oferecer uma racionalização superficial 
para terem ferido, maltratado ou roubado alguém. 

Estes indivíduos podem as culpar suas vítimas por serem tolas, impotentes ou por 
terem o destino que merecem; podem minimizar as consequências danosas de suas acções, ou 
simplesmente demonstrar completa indiferença. Estes indivíduos em geral não procuram 
compensar ou emendar a sua conduta.  

 

Prevalência 
 
A prevalência geral da Perturbação da Personalidade Anti-Social em amostras 

comunitárias é de cerca de 3% em homens e 1% em mulheres. 
 
As estimativas de prevalência em contextos médicos têm variado de 3 a 30%, 

dependendo das características predominantes das populações amostradas. Taxas de 
prevalência ainda maiores estão associadas aos contextos de tratamento de abuso de 
substâncias e contextos forenses ou penitenciários. 

 

Evolução 
 
A Perturbação da Personalidade Anti-Social tem um curso crónico, mas pode tornar-se 

menos evidente ou apresentar remissão à medida que o indivíduo envelhece, particularmente 
por volta da quarta década de vida. 

Embora esta remissão apresente uma propensão a ser particularmente evidente com 
relação a envolver-se em comportamentos criminosos, é provável que haja uma diminuição no 
espectro total de comportamentos anti-sociais e uso de substâncias. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que ocorre 

desde os 15 anos, como indicado por pelo menos três dos seguintes critérios: 
(1) Fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a comportamentos legais, 

indicado pela execução repetida de actos que constituem motivo de detenção; 
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(2) Propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes falsos ou 
ludibriar os outros para obter vantagens pessoais ou prazer; 

(3) Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro; 
(4) Irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões 

físicas; 
(5) Desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia; 
(6) Irresponsabilidade consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um 

comportamento laboral consistente ou honrar obrigações financeiras; 
(7) Ausência de remorso, indicada por indiferença ou racionalização por ter ferido, 

maltratado ou roubado outra pessoa; 
B. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.  
C. Existem evidências de Transtorno da Conduta com início antes dos 15 anos de idade.  
D. A ocorrência do comportamento anti-social não se dá exclusivamente durante o 

curso de Esquizofrenia ou Episódio Maníaco.  

  
Personalidade Borderline 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Borderline é um padrão 

invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, auto-imagem e afectos, e 
acentuada impulsividade que começa no início da idade adulta e está presente numa 
variedade de contextos. 

Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Borderline fazem esforços frenéticos 
para evitarem um abandono real ou imaginado. A percepção da separação ou rejeição 
iminente ou a perda da estrutura externa podem ocasionar profundas alterações na auto-
imagem, afecto, cognição e comportamento. 

 
Estes indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais, experimentando 

intensos medos de abandono e raiva inadequada, mesmo diante de uma separação real de 
tempo limitado ou quando existem mudanças inevitáveis nos seus planos. Eles podem 
acreditar que este "abandono" implica que eles são "maus". Esse medo do abandono está 
relacionado a uma intolerância à solidão e a uma necessidade de ter outras pessoas consigo. 
Os seus esforços frenéticos para evitar o abandono podem incluir acções impulsivas tais como 
comportamentos de automutilação ou suicidas. 

 
Os indivíduos com Perturbação o da Personalidade Borderline têm um padrão de 

relacionamentos instáveis e intensos. Eles podem idealizar potenciais cuidadores ou amantes 
já no primeiro ou no segundo encontro, exigir que passem muito tempo juntos e compartilhar 
detalhes extremamente íntimos na fase inicial de um relacionamento. Pode haver, entretanto, 
uma rápida passagem da idealização para a desvalorização, por achar que a outra pessoa não 
se importa o suficiente, não dá o bastante, não está ali o suficiente. 

Estes indivíduos podem sentir empatia e carinho por outras pessoas, mas apenas com 
a expectativa de que a outra pessoa estará lá para também atender às suas próprias 
necessidades, quando exigido. Estes indivíduos estão inclinados a mudanças súbitas e 
dramáticas em suas opiniões sobre os outros, que podem ser vistos alternadamente como 
suportes benévolos ou como cruelmente punitivos. Tais mudanças frequentemente reflectem 
a desilusão com uma pessoa cujas qualidades de devotamento foram idealizadas ou cuja 
rejeição ou abandono são esperados. 
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Pode haver um distúrbio de identidade caracterizado por uma auto-imagem ou 
sentimento de self acentuado e persistentemente instável. Mudanças súbitas e dramáticas são 
observadas na auto-imagem, caracterizadas por objectivos, valores e aspirações profissionais 
em constante mudança. O indivíduo pode exibir súbitas mudanças de opiniões e planos acerca 
da carreira, identidade sexual, valores e tipos de amigos. Esses indivíduos podem mudar 
subitamente do papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador 
implacável de maus tratos passados. 

Embora geralmente possuam uma auto-imagem de malvados, os indivíduos com esta 
perturbação podem, por vezes, ter o sentimento de não existirem em absoluto. Tais 
experiências habitualmente ocorrem em situações nas quais o indivíduo sente a falta de um 
relacionamento significativo, carinho e apoio. Estes indivíduos podem apresentar pior 
desempenho em situações de trabalho ou escolares não estruturados. 

 
Os indivíduos com esta perturbação exibem impulsividade em pelo menos duas áreas 

potencialmente prejudiciais para si próprios. Podem jogar, fazer gastos irresponsáveis, comer 
em excesso, abusar de substâncias, praticar sexo inseguro ou conduzir de forma imprudente. 
As pessoas com Perturbação da Personalidade Borderline apresentam, de maneira recorrente, 
comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou comportamento automutilante. 

 
O suicídio ocorre em 8 a 10% desses indivíduos, e os actos de automutilação (ex. cortes 

ou queimaduras), ameaças e tentativas de suicídio são muito comuns. Tentativas recorrentes 
de suicídio são, frequentemente, a razão pela qual estes indivíduos buscam auxílio. Tais actos 
autodestrutivos geralmente são precipitados por ameaças de separação ou rejeição ou por 
expectativas de que assumam maiores responsabilidades. 

A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas e frequentemente 
traz alívio pela reafirmação da capacidade de sentir ou pela expiação do sentimento de ser 
mau. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Borderline podem apresentar 

instabilidade afectiva, devido a uma acentuada reactividade do humor (ex. disforia episódica 
intensa, irritabilidade ou ansiedade, em geral durando algumas horas e apenas raramente mais 
de alguns dias). O humor disfórico básico dos indivíduos com Perturbação da Personalidade 
Borderline muitas vezes é perturbado por períodos de raiva, pânico ou desespero e, 
raramente, é aliviado por períodos de bem-estar ou satisfação. Esses episódios podem reflectir 
a extrema reactividade do indivíduo a stress interpessoais. Os indivíduos com Perturbação da 
Personalidade Borderline podem ser incomodados por sentimentos crónicos de vazio. 

 
Facilmente entediados, podem estar sempre a procurar algo para fazer. Os indivíduos 

com esta perturbação frequentemente expressam raiva intensa e inadequada ou têm 
dificuldade para controlar sua raiva. Eles podem exibir extremo sarcasmo, persistente 
amargura ou explosões verbais. A raiva frequentemente vem à tona quando um cuidador ou 
amante é visto como negligente, omisso, indiferente ou prestes a abandoná-lo. Tais 
expressões de raiva frequentemente são seguidas de vergonha e culpa e contribuem para o 
sentimento de ser mau. 

Durante períodos de extremo stress, podem ocorrer ideação paranóide ou sintomas 
dissociativos transitórios (ex. despersonalização), mas estes em geral têm gravidade ou 
duração insuficiente para indicarem um diagnóstico adicional. 

Estes episódios ocorrem mais frequentemente em resposta a um abandono real ou 
imaginado. Os sintomas tendem a ser transitórios, durando minutos ou horas. O retorno real 
ou percebido do carinho da pessoa cuidadora pode ocasionar uma remissão dos sintomas. 
 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 64 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Género 
 
O padrão de comportamento visto na Perturbação da Personalidade Borderline foi 

identificado em diversos contextos, no mundo inteiro. Adolescentes e adultos jovens com 
problemas de identidade, especialmente quando acompanhados por uso de substâncias, 
podem exibir, temporariamente, comportamentos que podem ser confundidos com a 
Perturbação da Personalidade Borderline. 

Essas situações são caracterizadas por instabilidade emocional, dilemas existenciais, 
incertezas, escolhas que causam ansiedade, conflitos acerca da orientação sexual e pressões 
sociais no sentido de decidir-se por uma profissão. A Perturbação da Personalidade Borderline 
é diagnosticada predominantemente em mulheres (cerca de 75%). 

 

Prevalência 
 
A prevalência da Perturbação da Personalidade Borderline é estimada em cerca de 2% 

da população geral, cerca de 10% dos indivíduos vistos em ambulatório de consultas de saúde 
mental, e cerca de 20% dos pacientes psiquiátricos internados. A prevalência varia de 30 a 60% 
entre as populações clínicas com Perturbações da Personalidade. 

 

Evolução 
 
Existe uma variabilidade considerável no curso da Perturbação da Personalidade 

Borderline. O padrão mais comum é de instabilidade crónica no início da idade adulta, com 
episódios de sério descontrole afectivo e impulsivo e altos níveis de utilização de serviços de 
saúde mental. 

A incapacidade resultante da perturbação e o risco de suicídio são maiores nos anos 
iniciais da idade adulta e diminuem gradualmente com o avanço da idade. Durante a faixa dos 
30 e 40 anos, a maioria dos indivíduos com a perturbação adquire maior estabilidade em seus 
relacionamentos e funcionamento profissional. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
Um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, auto-imagem 

e afectos e acentuada impulsividade, que começa no início da idade adulta e está presente em 
uma variedade de contextos, como indicado por cinco (ou mais) dos seguintes critérios: 

(1) Esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado; 
 
Nota: Não incluir comportamento suicida ou automutilante. 
 
(2) Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado 

pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização; 
(3) Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e resistente da auto-imagem 

ou do sentimento de self; 
(4) Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria 

pessoa (ex. gastos financeiros, sexo, abuso de substâncias, direcção imprudente, comer 
compulsivamente); 

 
Nota: Não incluir comportamento suicida ou automutilante. 
 
(5) Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento 

automutilante; 
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(6) Instabilidade afectiva devido a uma acentuada reactividade do humor (ex. 
episódios de intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade geralmente durando algumas horas e 
apenas raramente mais de alguns dias); 

(7) Sentimentos crónicos de vazio; 
(8) Raiva inadequada e intensa ou dificuldade em controlar a raiva (ex. demonstrações 

frequentes de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes); 
(9) Ideação paranóide transitória e relacionada ao stress ou severos sintomas 

dissociativos.  

  
Personalidade Dependente 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Dependente é uma 

necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva a um comportamento submisso e 
aderente e ao medo da separação. 

Este padrão começa no início da idade adulta e está presente numa variedade de 
contextos. Os comportamentos dependentes e submissos visam a obter atenção e cuidados e 
surgem de uma percepção de si mesmo como incapaz de funcionar adequadamente sem o 
auxílio de outras pessoas. 

Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Dependente têm grande dificuldade 
em tomar decisões banais sem uma quantidade excessiva de conselhos e confirmação da parte 
dos outros. 

Estes indivíduos tendem a ser passivos e a permitir que outras pessoas, 
frequentemente uma única pessoa, tomem iniciativas e assumam a responsabilidade pela 
maioria das áreas importantes de suas vidas. Os adultos com esta perturbação tipicamente 
dependem de um dos pais ou do cônjuge para decidir onde devem viver, que tipo de trabalho 
devem ter e com que vizinhos devem fazer amizade. 

Os adolescentes com a perturbação podem permitir que seus pais decidam o que 
devem vestir, com quem devem sair, como devem passar seu tempo livre e para que faculdade 
devem ir. Esta necessidade de que os outros assumam a responsabilidade extrapola os pedidos 
de auxílio adequados à idade e à situação (ex. as necessidades específicas de crianças, pessoas 
idosas e pessoas deficientes). 

A Perturbação da Personalidade Dependente pode ocorrer em um indivíduo que 
possui uma séria condição médica geral ou deficiência, mas nestes casos a dificuldade em 
assumir responsabilidades deve ir além daquela que normalmente estaria associada a esta 
condição ou deficiência. 

 
Como temem perder o apoio ou aprovação, os indivíduos com Perturbação da 

Personalidade Dependente muitas vezes têm dificuldade em expressar discordância de outras 
pessoas, especialmente aquelas das quais dependem. Estes indivíduos sentem-se tão 
incapazes de funcionar sozinhos que preferem concordar com coisas que consideram erradas, 
a se arriscarem à perda da ajuda daqueles em quem buscam orientação. Eles não ficam 
zangados quando seria adequado com as pessoas cujo apoio e atenção necessitam, por medo 
de afastá-las. 

Se as preocupações do indivíduo relativas às consequências de expressar discordância 
são realistas (ex. temores realistas de retribuição de um cônjuge abusivo), o comportamento 
não deve ser considerado uma evidência de Perturbação da Personalidade Dependente. 

 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 66 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

Os indivíduos com esta perturbação têm dificuldade em iniciar projectos ou fazer 
coisas de maneira independente. Eles carecem de autoconfiança e acreditam que precisam de 
auxílio para iniciar e realizar suas tarefas. 

Eles esperam que os outros tomem a iniciativa, por acreditarem que, via de regra, os 
outros sabem fazer melhor. Estes indivíduos têm a convicção de serem incapazes de funcionar 
de modo independente e se apresentam como inaptos e carentes de constante auxílio. 
Entretanto, tendem a funcionar adequadamente quando recebem a garantia de que receberão 
supervisão e aprovação de outra pessoa. 

Eles podem ter medo de parecer ou de tornar-se mais competentes, por acreditar que 
isto levará ao abandono. Uma vez que confiam nos outros para a solução de seus problemas, 
frequentemente não aprendem as habilidades de uma vida independente, desta forma 
perpetuando a dependência. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Dependente podem ir a extremos 

para obterem carinho e apoio, chegando ao ponto de se oferecerem para realizar tarefas 
desagradáveis, se este comportamento for capaz de trazer-lhes os cuidados de que 
necessitam. Eles dispõem-se a fazer as vontades dos outros, mesmo que as exigências sejam 
irracionais. A sua necessidade de manter um vínculo emocional importante frequentemente 
resulta em relacionamentos desequilibrados ou distorcidos. 

Eles podem fazer sacrifícios extraordinários ou tolerar abuso verbal, físico ou sexual, 
cabe notar que este comportamento deve ser considerado evidência de Perturbação da 
Personalidade Dependente apenas quando for claramente estabelecido que o indivíduo não 
dispõem de outras opções. 

 
Os indivíduos com esta perturbação sentem desconforto ou desamparo quando estão 

sozinhos, pelo medo exagerado de serem incapazes de cuidar de si próprios. Eles podem 
permanecer junto de outras pessoas importantes nas suas vidas apenas para não ficar 
sozinhos, mesmo que não tenham interesse ou envolvimento no que está acontecendo. 

Quando um relacionamento significativo termina (ex. fim de um namoro; morte de um 
dos pais), os indivíduos com Perturbação da Personalidade Dependente podem sair 
urgentemente em busca de outro relacionamento que ofereça os cuidados e o apoio de que 
necessitam. A crença na sua incapacidade de funcionar na ausência de um relacionamento 
íntimo motiva estes indivíduos a se envolverem rápida e indiscriminadamente com outra 
pessoa.  

 
Os indivíduos com esta perturbação em geral preocupam-se com medos de que serão 

abandonados à própria sorte. Eles vêem-se como tão dependentes dos conselhos e ajuda de 
outra pessoa, que se preocupam com um abandono da parte desta, mesmo quando não há 
justificativa para esses temores. 

Para serem considerados evidências deste critério, os medos devem ser excessivos e 
irrealistas. Por exemplo, um homem idoso com cancro que se muda para a casa de um filho 
para obter auxílio apresenta um comportamento dependente adequado, dadas as suas 
circunstâncias de vida. 

 

Prevalência 
 
A Perturbação da Personalidade Dependente está entre as Perturbações da 

Personalidade mais frequentemente relatados em clínicas de saúde mental. 
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Critérios Diagnósticos 
 
Uma necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva a um comportamento 

submisso e aderente e a temores de separação, que começa no início da idade adulta e está 
presente em uma variedade de contextos, indicado por pelo menos cinco dos seguintes 
critérios: 

(1) Dificuldade em tomar decisões do dia-a-dia sem uma quantidade excessiva de 
conselhos e confirmação da parte de outras pessoas; 

(2) Necessidade de que os outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas 
de sua vida; 

(3) Dificuldade em expressar discordância de outros, pelo medo de perder o apoio ou 
aprovação. Nota: Não incluir temores realistas de retaliação; 

(4) Dificuldade em iniciar projectos ou fazer coisas por conta própria (em vista de uma 
falta de autoconfiança em seu julgamento ou capacidades, não por falta de motivação ou 
energia); 

(5) Vai a extremos para obter carinho e apoio de outros, a ponto de voluntariar-se para 
fazer coisas desagradáveis; 

(6) Sente desconforto ou desamparo quando só, em razão de temores exagerados de 
ser incapaz de cuidar de si próprio; 

(7) Busca urgentemente um novo relacionamento como fonte de carinho e amparo, 
quando um relacionamento íntimo é quebrado; 

(8) Preocupação irrealista com temores de ser abandonado à sua própria sorte.  
  

Personalidade Esquizóide 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Esquizóide é um padrão 

invasivo de distanciamento de relacionamentos sociais e uma faixa restrita de expressão 
emocional em contextos interpessoais. Este padrão começa no início da idade adulta e 
apresenta-se em variados contextos. 

Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Esquizóide parecem não possuir um 
desejo de intimidade, mostram-se indiferentes às oportunidades de desenvolver 
relacionamentos íntimos, e parecem não obter muita satisfação do facto de fazerem parte de 
uma família ou de outro grupo social. Eles preferem passar o seu tempo sozinhos a estarem 
com outras pessoas. Com frequência, parecem ser socialmente isolados ou solitários, quase 
sempre escolhendo actividades ou passatempos solitários que não envolvam a interacção com 
outras pessoas. Eles preferem tarefas mecânicas ou abstractas, tais como jogos matemáticos 
ou de computador. Podem ter pouco interesse em experiências sexuais com outra pessoa e 
têm prazer em poucas actividades. 

Existe, geralmente, uma experiência reduzida de prazer em experiências sensoriais, 
corporais ou interpessoais, tais como caminhar na praia ao pôr-do-sol ou fazer sexo. Estes 
indivíduos não têm amigos íntimos ou confidentes, excepto, possivelmente, algum parente em 
primeiro grau. 

Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Esquizóide frequentemente se 
mostram indiferentes à aprovação ou crítica e parecem não se importar com o que os outros 
possam pensar deles. Eles podem ignorar as subtilezas normais da interacção social e com 
frequência não respondem adequadamente aos indicadores sociais, de modo que parecem 
socialmente inaptos ou superficiais e absortos consigo mesmos. 

Eles geralmente exibem um exterior insípido, sem reactividade emocional visível, e 
raramente retribuem gestos ou expressões faciais, tais como sorrisos ou acenos. Afirmam que 
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raramente experimentam fortes emoções, tais como raiva e alegria, frequentemente exibem 
um afecto restrito e parecem frios e indiferentes. 

Entretanto, em circunstâncias muito incomuns nas quais estes indivíduos, pelo menos 
temporariamente, sentem-se mais à vontade para se revelarem, podem reconhecer 
sentimentos dolorosos, particularmente relacionados a interacções sociais. 

 
A Perturbação da Personalidade Esquizóide não deve ser diagnosticado se o padrão de 

comportamento ocorre exclusivamente durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do 
Humor com Aspectos Psicóticos, outra Perturbação Psicótica ou uma Perturbação Invasiva do 
Desenvolvimento, ou se é decorrente dos efeitos fisiológicos directos de uma condição 
neurológica (ex. epilepsia do lobo temporal) ou outra condição médica geral. 

 

Prevalência 
 
A Perturbação da Personalidade Esquizóide é rara em contextos médicos. 
 

Padrão Familiar 
 
A Perturbação da Personalidade Esquizóide pode ter uma prevalência maior entre os 

parentes de indivíduos com Esquizofrenia ou Perturbação da Personalidade Esquizotípica. 
 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Um padrão invasivo de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de 

expressão emocional em contextos interpessoais, que começa no início da idade adulta e está 
presente em uma variedade de contextos, como indicado por pelo menos quatro dos 
seguintes critérios: 

(1) Não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma 
família; 

(2) Quase sempre opta por actividades solitárias; 
(3) Manifesta pouco, se algum, interesse em ter experiências sexuais com outra 

pessoa; 
(4) Tem prazer em poucas actividades, se alguma; 
(5) Não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes em primeiro 

grau; 
(6) Mostra-se indiferente a elogios ou críticas de outros; 
(7) Demonstra frieza emocional, distanciamento ou afectividade embotada.  
B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do 

Humor com Aspectos Psicóticos, outra Perturbação Psicótica ou uma Perturbação Invasiva do 
Desenvolvimento, nem é decorrente dos efeitos fisiológicos directos de uma condição médica 
geral.  

 

Personalidade Esquizotípica 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Esquizotípica é um padrão 

invasivo de déficits sociais e interpessoais, marcado por agudo desconforto e reduzida 
capacidade para relacionamentos íntimos, além de distorções cognitivas ou perceptivas e 
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comportamento excêntrico. Este padrão começa no início da idade adulta e está presente em 
uma variedade de contextos. 

 
Os indivíduos com Perturbação o da Personalidade Esquizotípica muitas vezes têm 

ideias de referência, isto é, interpretações incorrectas de incidentes casuais e acontecimentos 
externos como se tivessem um significado particular e incomum, especificamente destinado a 
eles. Estas ideias devem ser diferenciadas dos delírios de referência, nos quais as crenças são 
mantidas com convicção delirante. Esses indivíduos podem ser supersticiosos ou preocupar-se 
com fenómenos paranormais que estão fora das normas de sua subcultura. Eles podem pensar 
que possuem poderes especiais de pressentir acontecimentos ou de ler os pensamentos de 
outras pessoas. Eles podem crer que possuem um controle mágico sobre os outros, o qual 
pode ser implementado directamente (ex. acreditar que o cônjuge está levando o cachorro 
para passear na rua porque ele pensou que isto deveria ser feito uma hora atrás) ou 
indirectamente, através do cumprimento de rituais mágicos (ex. passar por um determinado 
objecto três vezes, para evitar certa consequência funesta). 

Alterações da percepção podem estar presentes (ex. sentir a presença de outra pessoa 
ou ouvir uma voz murmurando seu nome). O seu discurso pode incluir construções 
idiossincráticas, sendo frequentemente desconexo, digressivo ou vago, porém sem um real 
descarrilamento ou incoerência. As respostas podem ser demasiadamente concretas ou 
abstractas, e as palavras ou conceitos ocasionalmente são aplicados de maneira incomum (ex. 
a pessoa pode afirmar que não estava "conversável" no trabalho). 

Os indivíduos com esta perturbação são frequentemente desconfiados, podendo ter 
ideação paranóide (ex. acreditar que os colegas de trabalho estão decididos a estragar sua 
reputação junto ao chefe). Eles geralmente não são capazes de lidar com toda a faixa de 
afectos e indicadores interpessoais necessários para relacionamentos bem-sucedidos, de 
modo que muitas vezes parecem interagir com os outros de maneira inadequada, rígida ou 
constrita. 

Estes indivíduos muitas vezes são considerados esquisitos ou excêntricos por causa dos 
maneirismos incomuns, pelo seu modo desleixado de vestir-se, no qual nada combina com 
nada, bem como por sua desatenção às convenções sociais habituais (ex. evitar o contacto 
visual, usar roupas manchadas de tinta e que não servem, ser incapaz de participar na 
conversa com os colegas). 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Esquizotípica vivenciam os 

relacionamentos interpessoais como problemáticos e sentem desconforto na interacção com 
outras pessoas. Embora possam expressar infelicidade acerca da sua falta de relacionamentos, 
o seu comportamento sugere pouco desejo de ter contactos íntimos. Como resultado, eles 
habitualmente têm poucos ou nenhum amigo íntimo ou confidente, excepto algum parente 
em primeiro grau. Eles sentem-se ansiosos em situações sociais, particularmente aquelas 
envolvendo estranhos. Estes indivíduos interagem com os outros quando precisam, mas 
preferem ficar sós, por acharem que são diferentes e simplesmente não se encaixam. 

A sua ansiedade social não cede com facilidade, mesmo quando passam mais tempo 
no contexto ou se familiarizam com as outras pessoas, porque a ansiedade tende a estar 
associada com suspeitas acerca das motivações dos outros. Por exemplo, ao comparecer a um 
jantar, o indivíduo com Perturbação da Personalidade Esquizotípica não relaxa com o passar 
do tempo, mas, ao contrário, pode tornar-se ainda mais tenso e desconfiado. 

 

Prevalência 
 
Há relatos de que a Perturbação da Personalidade Esquizotípica ocorre em 

aproximadamente 3% da população geral. 
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Evolução 
 
A Perturbação da Personalidade Esquizotípica tem um curso relativamente estável, 

sendo que apenas uma pequena parcela dos indivíduos desenvolve Esquizofrenia ou alguma 
outra Perturbação Psicótica. 

 

Padrão Familiar 
 
A Perturbação da Personalidade Esquizotípica parece agregar-se nas famílias e ter 

maior prevalência entre os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com 
Esquizofrenia do que na população geral.  

Também pode haver uma incidência discretamente maior de Esquizofrenia e outras 
Perturbações Psicóticas entre os parentes com Perturbação da Personalidade Esquizotípica. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Um padrão invasivo de déficits sociais e interpessoais, marcado por desconforto 

agudo e reduzida capacidade para relacionamentos íntimos, além de distorções cognitivas ou 
perceptivas e comportamento excêntrico, que começa no início da idade adulta e está 
presente em uma variedade de contextos, como indicado por pelo menos cinco dos seguintes 
critérios: 

(1) Ideias de referência (excluindo delírios de referência); 
(2) Crenças bizarras ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e são 

inconsistentes com as normas da subcultura do indivíduo (ex. superstições, crença em 
clarividência, telepatia ou "sexto sentido"; em crianças e adolescentes, fantasias e 
preocupações bizarras); 

(3) Experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões somáticas; 
(4) Pensamento e discurso bizarros (ex. vago, circunstancial, metafórico, 

demasiadamente elaborado ou estereotipado); 
(5) Desconfiança ou ideação paranóide; 
(6) Afecto inadequado ou constrito; 
(7) Aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico; 
(8) Não tem amigos íntimos ou confidentes, excepto parentes em primeiro grau; 
(9) Ansiedade social excessiva que não diminui com a familiaridade e tende a estar 

associada com temores paranóides, ao invés de julgamentos negativos acerca de si próprio; 
B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do 

Humor Com Aspectos Psicóticos, outra Perturbação Psicótica ou uma Perturbação Invasiva do 
Desenvolvimento.  

 

Personalidade Histriónica 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Histriónica consiste de um 

padrão invasivo de emocionalidade excessiva e comportamento de busca de atenção, que 
começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. 

Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Histriónica sentem-se 
desconfortáveis ou desconsiderados quando não são o centro das atenções. Frequentemente 
animados e dramáticos, tendem a chamar a atenção sobre si mesmos e podem, de início, 
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encantar as pessoas com quem travam conhecimento por seu entusiasmo, aparente franqueza 
ou capacidade de sedução. 

Tais qualidades, contudo, perdem sua força à medida que esses indivíduos 
continuamente exigem ser o centro das atenções. Quando não são o centro das atenções, 
podem fazer algo dramático (ex. inventar histórias, fazer uma cena) para chamar a atenção. 

Esta necessidade frequentemente manifesta-se no seu comportamento diante do 
médico (ex. adular, trazer presentes, oferecer descrições dramáticas de sintomas físicos e 
psicológicos que a cada consulta são substituídos por sintomas novos). 

 
A aparência e o comportamento dos indivíduos com esta perturbação com frequência 

são, de maneira inadequada, sexualmente provocantes ou sedutores. Este comportamento é 
dirigido não apenas às pessoas pelas quais o indivíduo demonstra um interesse sexual ou 
romântico, mas ocorre em uma ampla variedade de relacionamentos sociais, ocupacionais e 
profissionais, além do que seria adequado para o contexto social.  

A expressão emocional pode ser superficial e apresentar rápidas mudanças. Os 
indivíduos com esta perturbação usam consistentemente a sua aparência física para chamar a 
atenção. Eles empenham-se excessivamente em impressionar os outros com sua aparência e 
despendem tempo, energia e dinheiro excessivos para vestir-se e arranjar-se. Eles podem 
obter elogios pela sua aparência e aborrecer-se com facilidade e em demasia por algum 
comentário crítico acerca de como estão ou por uma fotografia na qual, em sua opinião, não 
saíram bem. 

 
Estes indivíduos têm um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de 

detalhes. Fortes convicções em geral são expressadas com talento dramático, porém com um 
embassamento vago e difuso, sem factos e detalhes corroborantes. Por exemplo, um indivíduo 
com Perturbação da Personalidade Histriónica pode comentar que determinado indivíduo é 
uma pessoa maravilhosa, porém ser incapaz de oferecer quaisquer exemplos específicos de 
boas qualidades que confirmem sua opinião. 

Os indivíduos com esta perturbação caracterizam-se por autodramatização, 
teatralidade e expressão emocional exagerada. Eles podem embaraçar amigos e conhecidos 
por uma excessiva exibição pública de emoções (ex. abraçar conhecidos casuais com um ardor 
exagerado, soluçar incontrolavelmente em ocasiões sentimentais de pouca importância, ou ter 
ataques de fúria).  

Entretanto, as suas emoções com frequência dão a impressão de serem ligadas e 
desligadas com demasiada rapidez para serem profundamente sentidas, o que pode levar a 
acusações de que estão fingindo. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Histriónica têm um alto grau de 

sugestionabilidade. As suas opiniões e sentimentos são facilmente influenciados pelos outros e 
por tendências do momento. Eles podem ser confiantes demais, especialmente em relação a 
fortes figuras de autoridade, a quem vêem como capazes de oferecer soluções mágicas para os 
seus problemas. Eles apresentam uma tendência a curvar-se a intuições ou adoptar convicções 
prontamente. 

 
Os indivíduos com esta perturbação muitas vezes consideram os relacionamentos mais 

íntimos do que são de facto, descrevendo praticamente qualquer pessoa recém-conhecida de 
forma excessivamente próxima, sendo os devaneios românticos comuns. 
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Prevalência 
 
Os poucos dados de estudos da população geral sugerem uma prevalência de cerca de 

2-3% para a Perturbação da Personalidade Histriónica. Taxas de cerca de 10 a 15% foram 
relatadas em contextos ambulatório e de internamento em saúde mental, ao utilizar uma 
avaliação estruturada. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
Um padrão invasivo de excessiva emocionalidade e busca de atenção, que começa no 

início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, como indicado por 
cinco (ou mais) dos seguintes critérios: 

(1) Sente desconforto em situações nas quais não é o centro das atenções; 
(2) A interacção com os outros frequentemente se caracteriza por um comportamento 

inadequado, sexualmente provocante ou sedutor; 
(3) Exibe mudança rápida e superficialidade na expressão das emoções; 
(4) Usa consistentemente a aparência física para chamar a atenção sobre si próprio; 
(5) Tem um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de detalhes; 
(6) Exibe autodramatização, teatralidade e expressão emocional exagerada; 
(7) É sugestionável, ou seja, é facilmente influenciado pelos outros ou pelas 

circunstâncias; 
(8) Considera os relacionamentos mais íntimos do que realmente são.  

  
Personalidade Narcisista 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Narcisista é um padrão 

invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que começa no início 
da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. 

 
Os indivíduos com esta perturbação têm um sentimento grandioso da sua própria 

importância. Eles rotineiramente sobrestimam as suas capacidades e exageram as suas 
realizações, frequentemente parecendo presunçosos ou arrogantes. Eles podem presumir que 
os outros atribuem o mesmo valor a seus esforços e surpreender-se quando não recebem o 
louvor que esperam e julgam merecer. Um menosprezo da contribuição dos outros 
frequentemente está implícito na apreciação exagerada das suas próprias realizações. 

Estas pessoas constantemente preocupam-se com fantasias de sucesso ilimitado, 
poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Elas podem pensar constante acerca de uma 
admiração e privilégios a que teriam direito e comparar-se a si mesmos com vantagem sobre 
pessoas famosas e privilegiadas. 

 
Um indivíduo com Perturbação da Personalidade Narcisista acredita-se superior, 

especial ou único e espera ser reconhecido pelos outros como tal. Ele pode achar que somente 
consegue ser compreendido e apenas deve associar-se com outras pessoas especiais ou de 
condição elevada, podendo atribuir qualidades de singularidade, perfeição ou talento àqueles 
a quem se associa. 

Os indivíduos com esta perturbação acreditam ter necessidades especiais, que estão 
além do entendimento das pessoas comuns. A sua própria auto-estima é amplificada pelo 
valor idealizado que atribuem àqueles a quem se associam. 
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Eles tendem a insistir em ser atendidos apenas pelos melhores ou em afiliar-se às 
melhores instituições, mas podem desvalorizar as credenciais daqueles que os desapontam. 

 
Os indivíduos com esta perturbação geralmente exigem admiração excessiva. A sua 

auto-estima é, quase que invariavelmente, muito frágil. Eles podem preocupar-se com o modo 
como se estão sair e no quanto são considerados pelos outros. Isto frequentemente assume a 
forma de uma necessidade de constante atenção e admiração. Eles podem esperar que sua 
chegada seja recepcionada com grande alarido e ficar perplexos pelo facto de os outros não 
cobiçarem tudo o que possuem. Eles podem procurar elogios constantemente, por vezes de 
maneira muito cativante. 

 
Um sentimento de intitulação manifesta-se na expectativa irracional destes indivíduos 

de receber tratamento especial. Eles esperam ser adulados e ficam desconcertados ou furiosos 
quando isto não ocorre. Eles podem, por exemplo, pensar que não precisam esperar na fila e 
que suas prioridades são tão importantes que os outros lhes deveriam mostrar deferência, e 
ficam irritados quando os outros deixam de auxiliar no seu trabalho, que para o próprio é tido 
como muito importante. Este sentimento de intitulação, combinado com uma falta de 
sensibilidade para com os desejos e necessidades alheias, pode resultar na exploração 
consciente ou involuntária dos outros. 

 
Estas pessoas esperam que lhes seja dado o que desejam ou julgam precisar, não 

importando o que isto possa significar para os outros. Por exemplo, estes indivíduos podem 
esperar grande dedicação da parte dos outros e sobrecarregá-los de trabalho sem levar em 
conta o impacto que isto possa ter sobre suas vidas. 

Eles tendem a formar amizades ou relacionamentos românticos somente se 
vislumbrarem a possibilidade de que a outra pessoa vá ao encontro de seus objectivos ou de 
outro modo aumente a sua auto-estima. Eles frequentemente furtam privilégios especiais e 
recursos extras, que julgam merecer por serem tão especiais. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Narcisista em geral carecem de 

empatia e têm dificuldade em reconhecer os desejos, experiências subjectivas e sentimentos 
dos outros. Eles podem presumir que os outros se preocupam integralmente com seu bem-
estar, e tendem a discutir suas próprias preocupações em detalhes inadequados e extensos, 
deixando de reconhecer que os outros também têm sentimentos e necessidades. 

Estes indivíduos frequentemente desprezam e se impacientam com outras pessoas 
que falam de seus próprios problemas e preocupações. Eles podem não perceber a mágoa 
causada por seus comentários. 

Quando reconhecem as necessidades, desejos ou sentimentos alheios, tendem a vê-
los como sinais de fraqueza ou vulnerabilidade. Aqueles que se relacionam com indivíduos 
com Perturbação da Personalidade Narcisista tipicamente descobrem neles uma frieza 
emocional e falta de interesse mútuo. 

Estes indivíduos frequentemente invejam os outros ou acreditam que os outros têm 
inveja deles. Eles podem guardar rancor pelos sucessos ou posses dos outros, achando que 
seriam mais merecedores destas realizações, admiração ou privilégios. Eles podem 
desvalorizar rudemente as contribuições dos outros, particularmente quando estes receberam 
reconhecimento ou elogios por suas realizações. Comportamentos arrogantes e insolentes 
caracterizam estes indivíduos. Eles frequentemente exibem atitudes snobes, desdenhosas ou 
condescendentes. Por exemplo, um indivíduo com esta perturbação pode queixar-se da 
incompetência de um empregado desajeitado ou concluir um exame médico avaliando o 
médico de modo condescendente. 

 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 74 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

Características Específicas à Idade e ao Género 
 
Os traços narcisistas podem ser particularmente comuns em adolescentes, não 

indicando, necessariamente, que o indivíduo terá uma Perturbação da Personalidade 
Narcisista. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Narcisista podem ter dificuldades 

especiais no ajustamento ao início das limitações físicas e ocupacionais inerentes ao processo 
de envelhecimento. Os homens perfazem 50 a 75% dos indivíduos com o diagnóstico de 
Perturbação da Personalidade Narcisista. 

 

Prevalência 
 
As estimativas da prevalência da Perturbação da Personalidade Narcisista variam de 2 

a 16% na população clínica e são de menos de 1% na população geral. 
 

Critérios Diagnósticos 
 
Um padrão invasivo de grandiosidade (em fantasia ou comportamento), necessidade 

de admiração e falta de empatia, que começa no início da idade adulta e está presente em 
uma variedade de contextos, indicado por pelo menos cinco dos seguintes critérios: 

(1) Sentimento grandioso da própria importância (ex. exagera realizações e talentos, 
espera ser reconhecido como superior sem realizações comensuráveis); 

(2) Preocupação com fantasias de ilimitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou 
amor ideal; 

(3) Crença de ser "especial" e único e de que somente pode ser compreendido ou deve 
associar-se a outras pessoas (ou instituições) especiais ou de condição elevada; 

(4) Exigência de admiração excessiva; 
(5) Sentimento de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um 

tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas expectativas 
(6) é explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir 
seus próprios objectivos; 

(7) Ausência de empatia: recusa em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e 
necessidades alheias; 

(8) Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja 
alheia; 

(9) Comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes.  

  
Personalidade Paranóide 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Paranóide é um padrão 

invasivo de desconfiança e suspeita quanto aos outros, de modo que seus motivos são 
interpretados como malévolos. 

Este padrão tem início no começo da idade adulta e está presente em uma variedade 
de contextos. 

 
Os indivíduos com a perturbação supõem que as outras pessoas os exploram, 

prejudicam ou enganam, ainda que não exista qualquer evidência apoiando esta ideia. Eles 
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suspeitam, com base em poucas ou nenhuma evidência, que os outros estão conspirando 
contra eles e que poderão atacá-los subitamente, a qualquer momento e sem qualquer razão. 

Estes indivíduos costumam acreditar que foram profunda e irreversivelmente 
prejudicados por outras pessoas, mesmo que para tal não existam evidências objectivas. Eles 
preocupam-se com dúvidas infundadas quanto à lealdade e confiabilidade de seus amigos ou 
colegas, cujas acções são minuciosamente examinadas em busca de evidências de intenções 
hostis. Qualquer desvio percebido na confiabilidade ou lealdade serve para apoiar as suas 
suposições básicas. Eles sentem-se tão perplexos quando um amigo ou colega lhes demonstra 
lealdade que não conseguem confiar ou acreditar. Quando enfrentam dificuldades, esperam 
ser atacados ou ignorados por amigos e colegas. 

Os indivíduos com esta perturbação recusam em ter confiança ou intimidade com 
outras pessoas, pelo medo de que as informações que compartilham sejam usadas contra eles. 
Eles podem recusar-se a responder a perguntas pessoais, afirmando que as informações são 
apenas suas e de mais ninguém. 

Eles lêem significados ocultos, humilhantes e ameaçadores em comentários ou 
observações benignas. Por exemplo, um indivíduo com esta perturbação pode interpretar um 
engano genuíno cometido por um balconista como uma tentativa deliberada de enganá-lo no 
troco, ou pode interpretar uma observação bem-humorada e casual feita por um colega de 
trabalho como um sério ataque a seu carácter. 

Elogios frequentemente são mal interpretados. Eles podem interpretar uma oferta de 
auxílio como uma crítica por não estarem fazendo o suficiente por conta própria. 

Os indivíduos com esta perturbação guardam rancores persistentes e recusam em 
perdoar os insultos, ofensas ou deslizes dos quais pensam ter sido vítimas. Pequenos deslizes 
causam grande hostilidade, e os sentimentos hostis persistem por muito tempo. Uma vez que 
estão constantemente vigilantes quanto às intenções nocivas dos outros, eles acham, muito 
frequentemente, que seu carácter ou reputação foram atacados ou que de alguma forma 
foram menosprezados. O seu contra-ataque é rápido e reagem com raiva aos insultos 
percebidos. Os indivíduos com esta perturbação podem ser patologicamente ciumentos, 
frequentemente suspeitando da fidelidade de seu cônjuge ou parceiro sexual, sem qualquer 
justificação adequada. 

Eles podem colectar evidências triviais e circunstanciais para apoiarem as suas crenças 
ciumentas. Desejam manter um completo controlo de relacionamentos íntimos para evitar 
traições, podendo constantemente questionar o paradeiro, as acções, intenções e fidelidade 
do cônjuge ou parceiro. 

 
A Perturbação da Personalidade Paranóide não deve ser diagnosticado se o padrão de 

comportamento ocorre exclusivamente durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do 
Humor com Aspectos Psicóticos, ou outra Perturbação Psicótica, ou se é decorrente de efeitos 
fisiológicos directos de uma condição neurológica (ex. epilepsia do lobo temporal) ou de outra 
condição médica geral. 

 

Prevalência 
 
A prevalência relatada da Perturbação da Personalidade Paranóide é de 0,5-2,5% na 

população geral, 10-30% em contextos de internamento psiquiátrico e 2-10% em ambulatórios 
de saúde mental. 
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Padrão Familiar 
 
Existem algumas evidências de maior prevalência da Perturbação da Personalidade 

Paranóide em parentes de indivíduos com Esquizofrenia crónica e de um relacionamento 
familiar mais específico com a Perturbação Delirante, Tipo Persecutório. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Um padrão de desconfiança e suspeitas invasivas em relação aos outros, de modo 

que seus motivos são interpretados como malévolos, que começa no início da idade adulta e 
se apresenta em uma variedade de contextos, como indicado por pelo menos quatro dos 
seguintes critérios: 

(1) Suspeita, sem fundamento suficiente, de estar sendo explorado, maltratado ou 
enganado pelos outros; 

(2) Preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade ou confiabilidade de 
amigos ou colegas; 

(3) Hesita em confiar nos outros por um medo infundado de que essas informações 
possam ser maldosamente usadas contra si; 

(4) Interpreta significados ocultos, de carácter humilhante ou ameaçador, em 
observações ou acontecimentos benignos; 

(5) Guarda rancores persistentes, ou seja, é implacável com insultos, injúrias ou 
deslizes; 

(6) Percebe ataques a seu carácter ou reputação que não são visíveis pelos outros e 
reage rapidamente com raiva ou contra-ataque; 

(7) Tem suspeitas recorrentes, sem justificativa, quanto à fidelidade do cônjuge ou 
parceiro sexual; 

B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de Esquizofrenia, Perturbação do 
Humor com Aspectos Psicóticos ou outra Perturbação Psicótica, nem é decorrente dos efeitos 
fisiológicos directos de uma condição médica geral.  

 

Personalidade Obsessivo-Compulsiva 
 
Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva é 

uma preocupação com organização, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, às custas 
da flexibilidade, abertura e eficiência. Este padrão começa no início da idade adulta e está 
presente em uma variedade de contextos. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva tentam 

manter um sentimento de controlo através de uma atenção extenuante a regras, detalhes 
triviais, procedimentos, listas, horários ou formalidades, chegando a perder o ponto mais 
importante da actividade. Eles são excessivamente cuidadosos e propensos à repetição, dando 
extraordinária atenção a detalhes e verificando repetidamente, em busca de possíveis erros. 

Estas pessoas não percebem que os outros tendem a ficar muito aborrecidos com os 
atrasos e inconveniências que resultam do seu comportamento. 

Por exemplo, quando extraviam uma lista de coisas a fazer, passam um período de 
tempo incomum procurando-a, ao invés de despenderem alguns momentos recriando-a de 
memória e seguirem com a realização das tarefas. O seu tempo é mal distribuído, sendo as 
tarefas mais importantes deixadas para a última hora. 
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O perfeccionismo e os altos padrões auto-impostos de desempenho causam disfunção 

e sofrimento significativos nesses indivíduos, que podem envolver-se tanto na tarefa de tornar 
cada detalhe de um projecto absolutamente perfeito, a ponto de jamais terminá-lo.  

Por exemplo, a redacção de um relatório é atrasada por numerosas revisões 
demoradas que jamais estão perfeitas. Prazos são ultrapassados, e os aspectos da vida do 
indivíduo que não são o foco de actividade actual podem ser deixados de lado. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva demonstram 

excessiva dedicação ao trabalho e à produtividade, chegando à exclusão de actividades de 
lazer e amizades. Este comportamento não é explicado por necessidades económicas.  

Eles frequentemente julgam que não têm tempo para tirar uma noite ou um fim-de-
semana de folga para sair ou simplesmente relaxar. Eles podem adiar indefinidamente uma 
actividade recreativa, como as férias, de modo que esta pode jamais ocorrer. Quando chegam 
a fazê-lo, sentem muito desconforto, a menos que tenham levado consigo algo em que 
trabalhar, de modo a não perderem tempo. Pode haver muita concentração em tarefas 
domésticas. 

Quando passam algum tempo com amigos, isto tende a ocorrer em alguma actividade 
formalmente organizada (ex. um evento desportivo). Passatempos ou actividades recreativas 
são abordados como tarefas sérias, que exigem meticulosa organização e trabalho árduo. 

A ênfase está num desempenho perfeito. Estes indivíduos transformam brincadeiras 
numa tarefa estruturada (ex. corrigir um bebé por não encaixar argolas em um pino na ordem 
correcta). 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva podem ser 

excessivamente conscienciosos, escrupulosos e inflexíveis acerca de questões relativas à 
moralidade, ética ou valores. Eles podem forçar a si mesmos e a outros a seguirem princípios 
morais rígidos e padrões muito estritos de desempenho. Estas pessoas também podem ser 
implacáveis na autocrítica dos próprios erros. 

Os indivíduos com esta perturbação têm um respeito rígido para com autoridades e 
regras e insistem numa obediência à letra, sem qualquer flexibilidade de regras sob 
circunstâncias atenuantes.  

 
Os indivíduos com esta perturbação podem ser incapazes de deitar fora objectos 

usados ou inúteis, mesmo quando não possuem valor sentimental, frequentemente admitindo 
ser guardadores de entulho. Eles consideram um desperdício desfazer-se de coisas porque 
nunca se sabe quando algo pode ser útil e ficam aborrecidos se alguém tenta livrar-se das 
coisas que guardaram. Os seus companheiros ou colegas podem queixar-se da quantidade de 
espaço tomado por velharias, revistas, aparelhos quebrados e assim por diante. 

 
Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva são avessos a 

delegar tarefas ou a trabalhar com outras pessoas. Eles insistem, de maneira teimosa e 
irracional, que tudo seja feito à sua maneira e que as pessoas se moldem ao seu jeito de fazer 
as coisas. Estas pessoas frequentemente dão instruções muito detalhadas acerca de como 
tudo deve ser feito e ficam surpresas e irritadas se outros sugerem alternativas criativas. 
Noutros momentos, podem rejeitar ofertas de auxílio, mesmo quando estão com prazos 
vencidos, por acreditarem que ninguém mais poderá fazer as coisas correctamente.  

 
Os indivíduos com esta perturbação podem ser miseráveis e mesquinhos e manter um 

padrão de vida bem abaixo daquele que seria possível, acreditando que os gastos devem ser 
rigidamente controlados, a fim de se precaverem de futuras catástrofes. 
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Os indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva caracterizam-

se por rigidez e teimosia. Eles preocupam-se tanto acerca de que as coisas sejam feitas do 
modo correcto, que têm dificuldade em concordar com as ideias de qualquer outra pessoa. 
Estes indivíduos fazem planos minuciosamente detalhados e são avessos a mudanças. 
Totalmente envoltos em sua própria perspectiva, eles têm dificuldade em ceder aos pontos-
de-vista de outros. 

Amigos e colegas podem frustrar-se com a sua constante rigidez. Ainda que os 
indivíduos com Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva reconheçam que seria 
melhor para eles próprios se aceitassem opiniões, eles podem recusar-se teimosamente a 
fazê-lo, argumentando que se trata do espírito da coisa. 

 

Prevalência 
 
Estudos que utilizaram uma avaliação sistemática sugerem estimativas de que a 

prevalência do Perturbação da Personalidade Obsessivo-Compulsiva seja de cerca de 1% em 
amostras comunitárias e de cerca de 3-10% entre os indivíduos que procuram clínicas de saúde 
mental. 

 

Critérios Diagnósticos  
 
Um padrão invasivo de preocupação com organização, perfeccionismo e controle 

mental e interpessoal, às custas da flexibilidade, abertura e eficiência, que começa no início da 
idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, indicado por pelo menos quatro 
dos seguintes critérios: 

(1) Preocupação tão extensa, com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou 
horários, que o ponto principal da actividade é perdido; 

(2) Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas (ex. é incapaz de completar 
um projecto porque não consegue atingir seus próprios padrões demasiadamente rígidos); 

(3) Devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade, em detrimento de 
actividades de lazer e amizades (não explicado por uma óbvia necessidade económica); 

(4) Excessiva conscienciosidade, escrúpulos e inflexibilidade em assuntos de 
moralidade, ética ou valores (não explicados por identificação cultural ou religiosa); 

(5) Incapacidade de desfazer-se de objectos usados ou inúteis, mesmo quando não 
têm valor sentimental; 

(6) Relutância em delegar tarefas ou ao trabalho em conjunto com outras pessoas, a 
menos que estas se submetam a seu modo exacto de fazer as coisas; 

(7) Adopção de um estilo miserável quanto a gastos pessoais e com outras pessoas; o 
dinheiro é visto como algo que deve ser reservado para catástrofes futuras; 

(8) Rigidez e teimosia.  

  
Terapêutica das Perturbações da Personalidade 
 
A Terapêutica deve passar pela gestão das manifestações comportamentais associadas 

à Perturbação da Personalidade, podendo passar pela Psicoterapia Cognitivo-Comportamental 
ou Psicoterapia Dinâmica, existindo ainda fármacos que podem ser úteis, em particular se 
existirem co-morbilidades do Eixo I: 

- Antipsicóticos, principalmente em pessoas com marcada agressividade, como o caso 
da Personalidade Anti-Social; 

- Lítio, nas Personalidades Instáveis, como é o caso da Personalidade Borderline; 
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- Antidepressivos, se existe depressão associada, bem como os SSRI nos 
comportamentos impulsivos e de auto-mutilação; 

- Carbamazepina, podem reduzir os efeitos agressivos, no entanto não são os 
fármacos de primeira linha; 

- Ansiolíticos, provocam alívio imediato, mas devem ser evitados por causaram 
dependência e desinibição a longo prazo. 

 
Apesar de todas as medidas, sendo a Personalidade estável e duradoura, a terapêutica 

deve ser tendencialmente crónica e devemos ter em atenção possíveis recaídas e 
comportamentos desajustados que indiquem a presença de Perturbação da Personalidade 
activa.  
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Esquizofrenia 

Os aspectos essenciais da Esquizofrenia são um misto de sinais e sintomas 
característicos, tanto positivos quanto negativos, que estiveram presentes por um período de 
tempo significativo durante 1 mês, ou por um tempo menor, se tratados com sucesso, com 
alguns sinais do patologia persistindo por pelo menos 6 meses. 

Esses sinais e sintomas estão associados com acentuada disfunção social ou 
ocupacional. A perturbação não é melhor explicada por uma Perturbação Esquizoafectivo ou 
Perturbação do Humor com Características Psicóticas nem se deve aos efeitos fisiológicos 
directos de uma substância ou de uma condição médica geral. 

Em indivíduos com um diagnóstico prévio de Perturbação Autista, o diagnóstico 
adicional de Esquizofrenia aplica-se apenas se delírios ou alucinações proeminentes estão 
presentes por pelo menos 1 mês. 

 
Os sintomas característicos de Esquizofrenia envolvem uma faixa de disfunções 

cognitivas e emocionais que acometem a percepção, o pensamento inferencial, a linguagem e 
a comunicação, o controlo comportamental, o afecto, a fluência e produtividade do 
pensamento e do discurso, a capacidade hedónica, a volição, o impulso e a atenção. Nenhum 
sintoma isolado é patognomónico de Esquizofrenia; o diagnóstico envolve o reconhecimento 
de uma constelação de sinais e sintomas associados com prejuízo no funcionamento 
ocupacional ou social. 

 
Os sintomas característicos podem ser conceptualizados como enquadrando-se em 

duas amplas categorias — positivos e negativos. Os Sintomas Positivos parecem reflectir um 
excesso ou distorção de funções normais, enquanto os Sintomas Negativos parecem reflectir 
uma diminuição ou perda de funções normais.  

 
Os Sintomas Positivos incluem distorções ou exageros do pensamento inferencial - 

delírios -, da percepção – alucinações -, da linguagem e comunicação - discurso desorganizado 
- e do comportamento - comportamento amplamente desorganizado ou catatónico. 

Esses sintomas positivos podem compreender duas dimensões distintas, que, por sua 
vez, podem estar relacionadas a diferentes mecanismos neurais e correlações clínicas 
subjacentes:  

- Dimensão Psicótica, inclui delírios e alucinações; 
- Dimensão da Desorganização, inclui o discurso e comportamento desorganizados. 
 
Os Sintomas Negativos incluem restrições na amplitude e intensidade da expressão 

emocional - embotamento do afecto -, na fluência e produtividade do pensamento – alogia - e 
na iniciação de comportamentos dirigidos a um objectivo - avolição. 

 
Os Delírios são crenças erróneas, habitualmente envolvendo a interpretação falsa de 

percepções ou experiências. O seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas: 
- Delírios Persecutórios, são os mais comuns, neles a pessoa acredita estar sendo 

atormentada, seguida, enganada, espionada ou ridicularizada; 
- Delírios de Referência, também são comuns, neles a pessoa crê que certos gestos, 

comentários, passagens de livros, um delírio e uma ideia vigorosamente mantida às vezes é 
difícil, e depende do grau de convicção com o qual a crença é mantida, apesar de evidências 
nitidamente contrárias; 
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Embora os Delírios Bizarros sejam considerados especialmente característicos da 
Esquizofrenia, pode ser difícil avaliar o grau de "bizarria", especialmente entre diferentes 
culturas. Os delírios são considerados bizarros se são claramente implausíveis e 
incompreensíveis e não derivam de experiências comuns da vida. Um exemplo de delírio 
bizarro é a crença de uma pessoa de que um estranho retirou seus órgãos internos e os 
substituiu pelos de outra, sem deixar quaisquer cicatrizes ou ferimentos. Um exemplo de 
delírio não-bizarro é a falsa crença de estar sob vigilância policial. 

Os delírios que expressam uma perda de controlo sobre a mente ou o corpo 
geralmente são considerados bizarros; eles incluem a crença da pessoa de que seus 
pensamentos foram retirados por alguma força externa - extracção de pensamentos -, que 
pensamentos estranhos foram colocados em sua mente – inserção de pensamentos - ou que 
seu corpo ou acções estão sendo manipulados por alguma força externa - delírios de controlo. 
Se os delírios são considerados bizarros, este sintoma isolado já basta para satisfazer o Critério 
A para Esquizofrenia. 

 
As Alucinações podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial (ex. auditivas, 

visuais, olfactivas, gustativas e tácteis), mas as alucinações auditivas são, de longe, as mais 
comuns e características da Esquizofrenia, sendo geralmente experimentadas como vozes 
conhecidas ou estranhas, que são percebidas como distintas dos pensamentos da própria 
pessoa. O conteúdo pode ser bastante variável, embora as vozes pejorativas ou ameaçadoras 
sejam especialmente comuns. 

Certos tipos de alucinações auditivas, duas ou mais vozes conversando entre si ou 
comentando os pensamentos ou o comportamento da pessoa, têm sido considerados 
particularmente característicos da Esquizofrenia. Se esses tipos de alucinações estão 
presentes, então basta apenas este sintoma isolado para satisfazer o critério A. 

 
As alucinações devem ocorrer no contexto de um sensório claro; aquelas que ocorrem 

enquanto o indivíduo adormece – hipnagógicas - ou desperta – hipnopômpicas - são 
consideradas parte da faixa de experiências normais. Experiências isoladas de ouvir o próprio 
nome sendo chamado ou experiências que não possuem a qualidade de uma percepção 
externa (ex. zumbidos na própria cabeça) também não são consideradas alucinações 
características da Esquizofrenia. As alucinações podem ser também um componente normal 
de uma experiência religiosa, em certos contextos culturais. 

 
A Desorganização do Pensamento é defendida por alguns autores como o aspecto 

mais importante da Esquizofrenia. Em vista da dificuldade inerente ao desenvolvimento de 
uma definição objectiva de patologia do pensamento, e uma vez que em um contexto médico 
as inferências sobre o pensamento estão baseadas primariamente no discurso do indivíduo, o 
conceito de discurso desorganizado foi salientado na definição de Esquizofrenia usada no 
DSM-IV. 

 
O discurso dos indivíduos com Esquizofrenia pode ser desorganizado de variadas 

maneiras. A pessoa pode fugir ao tema, saltando de um assunto para outro; as respostas 
podem estar obliquamente relacionadas ou não ter relação alguma com as perguntas - 
tangencialidade; raramente, o discurso pode estar desorganizado de forma tão severa, que é 
praticamente incompreensível e se assemelha à afasia receptiva em sua desorganização 
linguística  - incoerência ou salada de palavras.  

 
Uma vez que um discurso ligeiramente desorganizado é comum e inespecífico, o 

sintoma deve ser suficientemente marcado para prejudicar substancialmente a comunicação 
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efectiva. Um pensamento ou discurso desorganizado n um nível menos grave pode ocorrer 
durante o pródromo e períodos residuais da Esquizofrenia. 

 
Um comportamento amplamente desorganizado pode manifestar-se de variadas 

maneiras, indo desde o comportamento tolo e pueril até a agitação imprevisível. Podem ser 
notados problemas em qualquer forma de comportamento dirigido a um objectivo, 
acarretando dificuldades no desempenho de actividades da vida diária, tais como organizar as 
refeições ou manter a higiene. 

A pessoa pode parecer mostrar-se acentuadamente desleixada, vestir-se de modo 
incomum (ex. usar casacos sobrepostos, cachecóis e luvas em um dia quente), pode exibir um 
comportamento sexual nitidamente inadequado (ex. masturbar-se em público) ou uma 
agitação imprevisível e sem um desencadeante (ex. gritar ou praguejar). O profissional deve 
ter o cuidado de não aplicar este critério de um modo demasiadamente amplo. 

O comportamento muito desorganizado deve ser diferenciado de um comportamento 
meramente desprovido de objectivos e do comportamento organizado motivado por crenças 
delirantes. Similarmente, alguns casos de comportamento inquieto, irado ou agitado não 
devem ser considerados evidência de Esquizofrenia, especialmente se a motivação for 
compreensível. 

 
Os comportamentos motores catatónicos incluem uma diminuição acentuada na 

reactividade ao ambiente, às vezes alcançando um grau extremo de completa falta de 
consciência - estupor catatónico -, manutenção de uma postura rígida e resistência aos 
esforços de mobilização - rigidez catatónica -, resistência activa a instruções ou tentativas de 
mobilização - negativismo catatónico -, adopção de posturas inadequadas ou bizarras - 
postura catatónica -, ou excessiva actividade motora sem propósito e não estimulada - 
excitação catatónica. A passagem de uma fase de inibição para uma fase de hiperactivação 
pode originar um estado de intensa agitação psicomotora e de muito difícil controlo, 
denominando-se Raptus. 

Embora a catatonia tenha sido historicamente associada à Esquizofrenia, o médico não 
deve esquecer que os sintomas catatónicos são inespecíficos e podem ocorrer em outros 
patologias mentais, em condições médicas gerais e Patologias do Movimento Induzidas por 
Medicamentos. 

 
Os sintomas negativos da Esquizofrenia respondem por um grau substancial da 

morbilidade associada à patologia. Três sintomas negativos estão incluídos na definição da 
Esquizofrenia: 

- Embotamento Afectivo, é especialmente comum e caracteriza-se pelo facto de o 
rosto da pessoa mostrar-se imóvel e irresponsivo, com pouco contacto visual e linguagem 
corporal reduzida. Embora uma pessoa com afecto embotado possa ocasionalmente sorrir e 
demonstrar algum calor humano, sua faixa de expressão emocional está claramente diminuída 
na maior parte do tempo. Pode ser útil observar a interacção do indivíduo com outros, para 
determinar se o embotamento afectivo é suficientemente persistente para satisfazer o 
critério; 

- Alogia, ou Discurso Pobre, é manifestada por respostas breves, lacónicas e vazias. O 
indivíduo com alogia parece ter uma diminuição dos pensamentos, reflectindo-se numa 
redução da fluência e produtividade do discurso. A alogia deve ser diferenciada da recusa a 
falar, um discernimento médico que pode exigir uma observação prolongada em uma 
variedade de situações; 

- Avolição, caracteriza-se por incapacidade de iniciar e persistir em actividades 
dirigidas a um objectivo. A pessoa pode ficar sentada por longos períodos de tempo e 
demonstrar pouco interesse em participar de actividades profissionais ou sociais. 
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Podem existir outros sintomas negativos, como a anedonia.  
 
Embora frequentemente presentes na Esquizofrenia, os sintomas negativos são difíceis 

de avaliar porque ocorrem numa linha contínua com a normalidade, são inespecíficos e podem 
decorrer de uma variedade de outros factores. O isolamento social ou a pobreza do discurso 
podem ter uma compreensão melhor do que como sintomas negativos, se ocorrerem como 
consequência de um sintoma positivo. Por exemplo, o comportamento de um indivíduo que 
apresenta a crença delirante de estar em perigo se deixar seu quarto ou falar com qualquer 
pessoa pode imitar a alogia ou avolição. 

Os medicamentos neurolépticos frequentemente produzem efeitos colaterais 
extrapiramidais que se assemelham muito ao embotamento afectivo ou à avolição. A distinção 
entre os verdadeiros sintomas negativos e os efeitos colaterais de medicamentos depende de 
um discernimento médico envolvendo a gravidade dos sintomas negativos, a natureza e tipo 
de medicamento neuroléptico, os efeitos de um ajuste da dosagem e os efeitos de 
medicamentos anticolinérgicos.  

 
A difícil distinção entre sintomas negativos e sintomas depressivos pode ser 

assessorada pela presença de outros sintomas concomitantes e pelo facto de que os indivíduos 
com sintomas depressivos tipicamente experimentam um efeito doloroso intenso, enquanto 
aqueles com Esquizofrenia têm uma diminuição ou ausência total de afecto. Finalmente, a 
subestimulação ambiental crónica ou a desmoralização podem resultar no aprendizado da 
apatia e avolição. 

 
Ao estabelecer a presença de sintomas negativos, talvez o melhor teste seja sua 

persistência por um período considerável de tempo, apesar dos esforços dirigidos para a 
resolução de cada uma das causas potenciais antes descritas.  

 
O Critério A para Esquizofrenia exige que pelo menos dois dos cinco itens estejam 

presentes concomitantemente por grande parte de pelo menos 1 mês. Entretanto, se os 
delírios são bizarros ou se as alucinações envolvem vozes comentando ou vozes conversando, 
então basta a presença de apenas um item. A presença desta constelação relativamente grave 
de sinais e sintomas é chamada de Fase Activa. 

Nas situações em que os sintomas da fase activa apresentam remissão dentro de 1 
mês em resposta ao tratamento, o Critério A ainda pode ser considerado como satisfeito, caso 
o médico considere que os sintomas teriam persistido por 1 mês na ausência de um 
tratamento efectivo.  

 
Em crianças, a determinação dos sintomas característicos precisa considerar 

devidamente a presença de outras patologias ou dificuldades do desenvolvimento. Por 
exemplo, o discurso desorganizado numa criança com um Patologia da Comunicação não deve 
contar para um diagnóstico de Esquizofrenia, a menos que o grau de desorganização seja 
significativamente maior do que o esperado com base apenas no Patologia da Comunicação. 
A Esquizofrenia envolve disfunção numa ou mais áreas importantes do funcionamento. 

Tipicamente, o funcionamento está claramente abaixo daquele que havia sido atingido 
antes do aparecimento dos sintomas. Se a perturbação começa na infância ou adolescência, 
entretanto, pode haver um fracasso em conquistar o que seria esperado do indivíduo, ao invés 
de uma deterioração no funcionamento. A comparação entre o indivíduo e seus irmãos não-
afectados pode ser útil para esta determinação. O progresso educacional frequentemente está 
perturbado, podendo o indivíduo ser incapaz de terminar a escolarização. Muitos indivíduos 
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são incapazes de manter um trabalho por períodos prolongados de tempo e estão empregados 
num nível inferior ao de seus pais.  

 
A maioria (60-70%) dos indivíduos com Esquizofrenia não se casa, e a maior parte 

mantém contactos sociais relativamente limitados. A disfunção persiste por um período 
substancial durante o curso da patologia e não parece ser o resultado directo de qualquer 
aspecto isolado. 

Alguns sinais da perturbação devem persistir por um período contínuo de pelo menos 
6 meses. Durante este período, deve haver pelo menos 1 mês de sintomas, ou menos de 1 
mês, se os sintomas são tratados com sucesso, que satisfazem o Critério A para Esquizofrenia - 
Fase Activa. Sintomas prodrómicos frequentemente estão presentes antes da fase activa, e os 
sintomas residuais podem segui-la. Alguns sintomas prodrómicos e residuais são formas 
relativamente leves ou subliminares dos sintomas positivos especificados no Critério A. 

 
Os indivíduos podem expressar uma variedade de crenças incomuns ou estranhas que 

não possuem proporções delirantes (ex. ideias de referência ou pensamento mágico); eles 
podem ter experiências perceptuais incomuns (ex. sentir a presença de uma pessoa ou força 
invisível na ausência de alucinações constituídas); o seu discurso pode ser geralmente 
compreensível, porém digressivo, vago ou demasiadamente abstracto ou concreto; o seu 
comportamento pode ser peculiar, mas não amplamente desorganizado (ex. resmungar para si 
mesmo, coleccionar objectos estranhos e visivelmente sem valor). Além desses sintomas 
positivos, os sintomas negativos são particularmente comuns nas fases prodrómica e residual e 
podem em geral ser bastante severos. 

 
Os indivíduos que eram socialmente activos podem tornar-se retraídos, perder o 

interesse em actividades com as quais anteriormente sentiam prazer, tornar-se menos falantes 
e curiosos, e passar a maior parte de seu tempo na cama. Estes sintomas negativos com 
frequência são o primeiro sinal, para a família, de que algo está errado; os membros da família 
podem, por fim, relatar a sensação de que o indivíduo estava indo embora aos pouquinhos. 

 

Subtipos de Esquizofrenia  
 

Os subtipos de Esquizofrenia são definidos pela sintomatologia predominante à época 
da avaliação. Embora as implicações para o prognóstico e tratamento dos subtipos sejam 
variáveis, os Tipos Paranóide e Desorganizado tendem a ser o menos e o mais severo, 
respectivamente. O diagnóstico de determinado subtipo baseia-se no quadro médico que 
ocasionou a avaliação ou admissão mais recente aos cuidados médicos e pode, portanto, 
mudar com o tempo. Não raro, a apresentação pode incluir sintomas característicos de mais 
de um subtipo. A escolha entre os subtipos depende do seguinte algoritmo: 

- Tipo Catatónico, é atribuído sempre que sintomas catatónicos proeminentes estão 
presentes, não importando a presença de outros sintomas; 

- Tipo Desorganizado, é atribuído sempre que se destacam discurso e comportamento 
desorganizados e afecto embotado ou inadequado, a menos que o Tipo Catatónico também 
esteja presente; 

- Tipo Paranóide, é atribuído sempre que existe uma preocupação com delírios ou 
quando alucinações frequentes são proeminentes, a menos que Tipo Catatónico ou Tipo 
Desorganizado estejam presentes; 

- Tipo Indiferenciado, é uma categoria residual, descrevendo apresentações que 
incluem sintomas proeminentes da fase activa mas não satisfazem os critérios para Tipo 
Catatónico, Desorganizado ou Paranóide, e o Tipo Residual serve para apresentações nas quais 
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existem evidências contínuas da perturbação, mas os critérios para os sintomas da fase activa 
não mais são satisfeitos. 

 
Tipo Paranóide 
 
A característica essencial da Esquizofrenia, Tipo Paranóide, é a presença de delírios ou 

alucinações auditivas proeminentes no contexto de uma relativa preservação do 
funcionamento cognitivo e do afecto. Os sintomas característicos dos Tipos Desorganizado e 
Catatónico (ex. discurso desorganizado, afecto embotado ou inadequado, comportamento 
catatónico ou desorganizado) não são proeminentes. 

 
Os delírios são tipicamente persecutórios ou grandiosos, ou ambos, mas delírios 

envolvendo outros temas (ex. ciúme, religiosidade ou somatização) também podem ocorrer. 
Os delírios podem ser múltiplos, mas geralmente são organizados em torno de um tema 
coerente. As alucinações também são tipicamente relacionadas ao conteúdo do tema 
delirante. Aspectos associados incluem ansiedade, raiva, afastamento e tendência a 
discussões. O indivíduo pode ter uma atitude superior e condescendente, apresentar uma 
qualidade afectada e formal, ou então extrema intensidade nas interacções interpessoais. 

 
Os temas persecutórios podem predispor o indivíduo ao comportamento suicida, e a 

combinação de delírios persecutórios e grandiosos com raiva pode predispor à violência. O 
início tende a ser mais tardio do que em outros tipos de Esquizofrenia, e as características 
diferenciadoras podem ser mais estáveis ao longo do tempo. Esses indivíduos geralmente 
apresentam pouco ou nenhum prejuízo na testagem neuropsicológica ou em outros testes 
cognitivos. 

 
Algumas evidências sugerem que o prognóstico para o Tipo Paranóide pode ser 

consideravelmente melhor do que para os outros tipos de Esquizofrenia, particularmente com 
relação ao funcionamento ocupacional e à capacidade para a vida independente, uma vez que 
surge habitualmente mais tarde e o indivíduo já teve tempo de adquirir padrões 
organizacionais.  
 

Critérios Diagnósticos 
 
Um tipo de Esquizofrenia no qual são satisfeitos os seguintes critérios: 
A. Preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes. 
B. Nenhum dos seguintes sintomas é proeminente: discurso desorganizado, 

comportamento desorganizado ou catatónico, ou afecto embotado ou 
inadequado. 

 

Tipo Desorganizado ou Hebefrénico 
 
As características essenciais da Esquizofrenia, Tipo Desorganizado, são discurso 

desorganizado, comportamento desorganizado e afecto embotado ou inadequado. O discurso 
desorganizado pode ser acompanhado por atitudes tolas e risos sem relação adequada com o 
conteúdo do discurso. A desorganização comportamental, isto é, falta de orientação para um 
objectivo, pode levar a uma severa perturbação na capacidade de executar actividades da vida 
diária (ex. tomar banho, vestir-se ou preparar refeições). 

 
Os critérios para a Esquizofrenia, Tipo Catatónico, não são satisfeitos, e os delírios e 

alucinações, se presentes, são fragmentados e não organizados em um tema coerente. Os 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 86 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

aspectos associados incluem trejeitos faciais, maneirismos e outras estranhezas do 
comportamento. A incapacidade no desempenho pode ser notada numa variedade de testes 
neuropsicológicos e cognitivos. 

 
Este subtipo também está geralmente associado com fraca personalidade pré-

patologia, início precoce ou insidioso e um curso contínuo sem remissões significativas. 
 Historicamente, e em outros sistemas de classificação, este tipo é chamado de 

Hebefrénico. 
 

Critérios Diagnósticos 
 
Um tipo de Esquizofrenia no qual são satisfeitos os seguintes critérios: 
A. Todos os seguintes sintomas são proeminentes:  

(1) Discurso desorganizado; 
(2) Comportamento desorganizado; 
(3) Afecto embotado ou inadequado; 

B. Não são satisfeitos os critérios para Tipo Catatónico. 
 

Tipo Catatónico 
 
A característica essencial da Esquizofrenia, Tipo Catatónico, é uma acentuada 

perturbação psicomotora, que pode envolver imobilidade motora, actividades motora 
excessiva, extremo negativismo, mutismo, peculiaridades dos movimentos voluntários, 
ecolalia ou ecopraxia. A imobilidade motora pode ser manifestada por cataplexia, flexibilidade 
cérea ou estupor. A actividade motora excessiva é aparentemente desprovida de sentido e não 
é influenciada por estímulos externos. 

 
Pode haver extremo negativismo, manifestado pela manutenção de uma postura 

rígida contra tentativas de mobilização, ou resistência a toda e qualquer instrução. 
Peculiaridades do movimento voluntário são manifestadas pela adopção voluntária de 
posturas inadequadas ou bizarras ou por trejeitos faciais proeminentes. A Ecolalia é a 
repetição patológica, tipo papagaio e aparentemente sem sentido de uma palavra ou frase que 
outra pessoa acabou de falar. 

 
A Ecopraxia é a imitação repetitiva dos movimentos de outra pessoa. Aspectos 

adicionais incluem estereotipias, maneirismos e obediência ou imitação automáticas. Durante 
o estupor severo ou a excitação Catatónica, a pessoa pode necessitar de cuidadosa supervisão, 
para evitar danos a si mesma ou a outros. Existem riscos potenciais de desnutrição, exaustão, 
hiperpirexia ou ferimentos auto-infligidos. 

 
Para o diagnóstico deste subtipo, a apresentação do indivíduo deve, primeiro, 

satisfazer todos os critérios para Esquizofrenia e não ser melhor explicada por uma outra 
etiologia, ou seja, induzida por uma substância (ex. Parkinsonismo Induzido por 
Neurolépticos), uma condição médica geral ou Episódio Maníaco ou Depressivo Maior. 

 
Critérios Diagnósticos 
 
Um tipo de Esquizofrenia no qual são satisfeitos os seguintes critérios: 
(1) Imobilidade motora evidenciada por cataplexia (incluindo flexibilidade cérea ou 

estupor); 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 87 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

(2) Actividade motora excessiva (aparentemente desprovida de propósito e não 
influenciada por estímulos externos); 

(3) Extremo negativismo (uma resistência aparentemente sem motivo a toda e 
qualquer instrução, ou manutenção de uma postura rígida contra tentativas de 
mobilização) ou mutismo; 

(4) Peculiaridades do movimento voluntário evidenciadas por posturas (adopção 
voluntária de posturas inadequadas ou bizarras, movimentos estereotipados, 
maneirismos proeminentes ou trejeitos faciais proeminentes); 

(5) Ecolalia ou ecopraxia. 
 

 
Tipo Indiferenciado 

 
A característica essencial da Esquizofrenia, Tipo Indiferenciado, é a presença de 

sintomas que satisfazem o Critério A de Esquizofrenia, mas não satisfazem os critérios para os 
Tipos Paranóide, Desorganizado ou Catatónico. 

 
Critérios Diagnósticos  
 
Um tipo de Esquizofrenia no qual os sintomas que satisfazem o Critério A estão 

presentes, mas não são satisfeitos os critérios para os Tipos Paranóide, Desorganizado ou 
Catatónico.  

 

Tipo Residual 
 
A Esquizofrenia, Tipo Residual deve ser usado quando houve pelo menos um episódio 

de Esquizofrenia, mas o quadro médico actual não apresenta sintomas psicóticos positivos 
proeminentes (ex. delírios, alucinações, discurso ou comportamento desorganizados). 

 
Existem contínuas evidências da perturbação, indicadas pela presença de sintomas 

negativos (ex. afecto embotado, discurso pobre ou avolição) ou dois ou mais sintomas 
positivos atenuados (ex. comportamento excêntrico, discurso levemente desorganizado ou 
crenças incomuns). Se delírios ou alucinações estão presentes, eles não são proeminentes nem 
são acompanhados por forte afecto. O curso do Tipo Residual pode ser limitado, 
representando uma transição entre um episódio pleno e uma remissão completa. Entretanto, 
ele também pode estar presente de uma forma contínua por muitos anos, com ou sem 
exacerbações agudas. 

 
Critérios Diagnósticos 
 
Um tipo de Esquizofrenia no qual são satisfeitos os seguintes critérios: 
A. Ausência de delírios e alucinações, discurso desorganizado e comportamento 

amplamente desorganizado ou catatónico proeminentes. 
B. Existem evidências contínuas da perturbação, indicadas pela presença de 

sintomas negativos ou por dois ou mais sintomas relacionados no Critério A para 
Esquizofrenia, presentes de forma atenuada (ex. crenças estranhas, experiências 
perceptuais incomuns). 
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Características e Alterações Associadas 
 
Aspectos descritivos e patologias mentais associados. O indivíduo com Esquizofrenia 

pode apresentar um afecto inadequado (ex. sorriso, riso ou expressão facial tola na ausência 
de um estímulo adequado), que é um dos aspectos definidores do Tipo Desorganizado. A 
anedonia é comum e se manifesta por uma perda de interesse ou prazer. 

 
O humor disfórico pode assumir a forma de depressão, ansiedade ou raiva. Pode haver 

perturbações no padrão de sono (ex. dormir durante o dia e permanecer activo ou inquieto à 
noite). O indivíduo pode demonstrar falta de interesse por alimentar-se ou recusar alimentos 
como consequência de crenças delirantes. 

Com frequência, existem alterações da actividade psicomotora (ex. andar a esmo, 
balançar-se ou imobilidade apática). Dificuldades de concentração são frequentemente  
evidentes e podem reflectir problemas para focalizar a atenção ou distractibilidade devido à 
preocupação com estímulos internos. Embora as funções intelectuais básicas sejam 
classicamente consideradas intactas na Esquizofrenia, alguns indicadores de disfunção 
cognitiva frequentemente estão presentes. O indivíduo pode estar confuso e desorientado ou 
ter alterações da memória durante um período de exacerbação dos sintomas activos, ou na 
presença de sintomas negativos muito severos. 

 
A falta de insight é comum e pode ser um dos melhores indicadores de mau 

prognóstico, talvez por predispor o indivíduo à falta de aderência ao tratamento. 
Despersonalização, desrealização e preocupações somáticas podem ocorrer e ocasionalmente 
alcançam proporções delirantes. Alterações motoras (ex. trejeitos faciais, posturas, 
maneirismos estranhos, comportamento ritualístico ou estereotipado) às vezes estão 
presentes. A expectativa de vida para indivíduos com Esquizofrenia é menor que para a 
população em geral, por uma variedade de razões. O suicídio é um importante factor, uma vez 
que aproximadamente 10% dos indivíduos com Esquizofrenia o cometem. 

Os factores de risco de suicídio incluem ser do sexo masculino, ter menos de 30 anos, 
ter sintomas depressivos, estar desempregado e alta hospitalar recente. Existem evidências 
conflituantes quanto a se a frequência de actos de violência é maior do que na população em 
geral. A co-morbilidade com Patologias Relacionadas a Substâncias, incluindo Dependência de 
Nicotina, é comum. Uma Perturbação Esquizotípica ou Perturbação da Personalidade 
Paranóide podem ocasionalmente preceder o início da Esquizofrenia. Não está claro se essas 
Perturbação da Personalidade são simplesmente prodrómicos à Esquizofrenia ou se 
constituem uma patologia anterior distinta. 

 

Prevalência 
 

A prevalência relatada da Esquizofrenia é variável, uma vez que diferentes estudos têm 
usado diferentes métodos de determinação e diferentes definições. As estimativas da 
prevalência têm variado de 0,2 a 2,0% entre muitos estudos importantes. 

 
As taxas de prevalência são similares em todo o mundo, mas focos de alta prevalência 

são relatados em algumas áreas específicas. Levando-se em conta todas essas fontes de 
informações, a prevalência da Esquizofrenia durante a vida geralmente é estimada entre 0,5 e 
1%. Uma vez que a Esquizofrenia tende a ser crónica, as taxas de incidência são 
consideravelmente mais baixas do que as taxas de prevalência, sendo estimadas em 
aproximadamente 1 por 10.000 por ano. 
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Evolução 
 
A idade média de início do primeiro episódio psicótico de Esquizofrenia situa-se na 

primeira metade da casa dos 20 anos para homens e final da casa dos 20 para as mulheres. O 
início pode ser abrupto ou insidioso, mas a maioria dos indivíduos apresenta algum tipo de 
fase prodrómica, manifestada pelo desenvolvimento lento e gradual de uma variedade de 
sinais e sintomas (ex. retraimento social, perda do interesse pela escola ou trabalho, 
deterioração da higiene e cuidados pessoais, comportamento incomum e ataques de raiva). Os 
membros da família podem encontrar dificuldades para interpretar este comportamento, 
presumindo que a pessoa está passando por uma fase. 

 
Por fim, entretanto, o aparecimento de alguns sintomas da fase activa marca a 

perturbação como Esquizofrenia. A idade de início pode ter importância tanto fisiopatológica 
quanto prognóstica. Os indivíduos com início precoce são, mais frequentemente, do sexo 
masculino, e têm um ajustamento pré-patologia mais fraco, aquisição educacional inferior, 
mais evidências de alterações estruturais do cérebro, sinais e sintomas negativos mais 
proeminentes, mais evidências de incapacidade cognitivo, avaliado com testes 
neuropsicológicos, e um pior resultado. Inversamente, os indivíduos com um início mais tardio 
frequentemente são do sexo feminino, têm menos evidências de alterações estruturais do 
cérebro ou limitação cognitiva e apresentam um melhor resultado. 

 
A maioria dos estudos sobre curso e resultado da Esquizofrenia sugere que o curso 

pode ser variável, com alguns indivíduos exibindo exacerbações e remissões, enquanto outros 
permanecem cronicamente enfermos. A remissão completa, isto é, um retorno ao pleno 
funcionamento prévio, provavelmente não é comum nesta patologia. 

 
Daqueles que continuam doentes, alguns parecem ter um curso razoavelmente 

estável, enquanto outros apresentam um agravamento progressivo associada com grave 
incapacitação. Logo no início da doença, os sintomas negativos podem ser proeminentes, 
aparecendo primariamente como aspectos prodrómicos. Subsequentemente, aparecem os 
sintomas positivos. Uma vez que esses sintomas positivos são particularmente susceptíveis ao 
tratamento, eles tipicamente diminuem, mas em muitos indivíduos os sintomas negativos 
persistem entre os episódios de sintomas positivos. Existem alguns indícios de que os sintomas 
negativos podem tornar-se progressivamente mais proeminentes em alguns indivíduos 
durante o curso da doença. Numerosos estudos indicam um grupo de factores associados com 
melhor prognóstico. 

 
Estes incluem bom ajustamento prévio à patologia, início agudo, idade mais tardia de 

aparecimento, eventos precipitadores, perturbação do humor associada, breve duração dos 
sintomas da fase activa, bom funcionamento entre os episódios, mínimos sintomas residuais, 
ausência de alterações na estrutura cerebral, funcionamento neurológico normal, uma história 
familiar de Perturbação do Humor e ausência de história familiar de Esquizofrenia. 

 

Padrão Familiar 
 
Os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com Esquizofrenia estão em 

risco dez vezes maior para a Esquizofrenia do que a população geral. As taxas de concordância 
para Esquizofrenia são maiores em gémeos monozigóticos do que em gémeos dizigóticos. 
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Estudos de adopções têm mostrado que os parentes biológicos de indivíduos com 
Esquizofrenia têm um risco substancialmente aumentado para Esquizofrenia, enquanto os 
parentes adoptivos não apresentam um aumento no risco. 

 
Embora muitas evidências sugiram a importância de factores genéticos na etiologia da 

Esquizofrenia, a existência de uma taxa substancial de discordância em gémeos monozigóticos 
também indica a importância de factores ambientais. 

 

Terapêutica 
 
A Terapêutica da Esquizofrenia é complexa devendo englobar: 
- Terapêutica Farmacológica; 
- Intervenção Psico-Educativa; 
- Abordagem Psico-Social: 
 - Aconselhamento e Suporte Individual; 
 - Reabilitação Psico-Social; 
 - Trabalho com as Famílias. 
 
No que toca à Terapêutica Farmacológica devemos optar pelos Anti-Psicóticos 

Atípicos, como é o caso da Risperidona, Olanzapina e Clozapina, os quais têm efeito sobre os 
sintomas negativos e positivos, bem como sobre o humor, e com um perfil de efeitos 
secundários reduzido.  

 

Critérios Diagnósticos para Esquizofrenia 
 
A. Sintomas característicos: Dois (ou mais) dos seguintes, cada qual presente por uma 

porção significativa de tempo durante o período de 1 mês (ou menos, se tratados com 
sucesso):  

(1) Delírios; 
(2) Alucinações; 
(3) Discurso desorganizado (ex. frequente descarrilamento ou incoerência); 
(4) Comportamento amplamente desorganizado ou catatónico; 
(5) Sintomas negativos, isto é, embotamento afectivo, alogia ou avolição; 
 
Nota: Apenas um sintoma do Critério A é necessário se os delírios são bizarros ou as 

alucinações consistem de vozes que comentam o comportamento ou os pensamentos da 
pessoa, ou duas ou mais vozes conversando entre si. 

 
B. Disfunção social/ocupacional: Por uma porção significativa do tempo desde o início 

da perturbação, uma ou mais áreas importantes do funcionamento, tais como trabalho, 
relações interpessoais ou cuidados pessoais, estão acentuadamente abaixo do nível alcançado 
antes do início (ou, quando o início dá-se na infância ou adolescência, fracasso em atingir o 
nível esperado de aquisição interpessoal, académica ou ocupacional). 

C. Duração: Sinais contínuos da perturbação persistem por pelo menos 6 meses. Este 
período de 6 meses deve incluir pelo menos 1 mês de sintomas (ou menos, se tratados com 
sucesso) que satisfazem o critério A (isto é, sintomas da fase activa) e pode incluir períodos de 
sintomas prodrómicos ou residuais. Durante esses períodos prodrómicos ou residuais, os sinais 
da perturbação podem ser manifestados apenas por sintomas negativos ou por dois ou mais 
sintomas relacionados no Critério A presentes de uma forma atenuada (ex. crenças estranhas, 
experiências perceptuais incomuns). 
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D. Exclusão de Perturbação Esquizoafectiva e Perturbação do Humor: A Perturbação 
Esquizoafectiva e a Perturbação do Humor com Aspectos Psicóticos foram descartados, porque 
(1) nenhum Episódio Depressivo Major, Maníaco ou Misto ocorreu concomitantemente aos 
sintomas da fase activa; ou (2) se os episódios de humor ocorreram durante os sintomas da 
fase activa, sua duração total foi breve relativamente à duração dos períodos activo e residual.  

E. Exclusão de substância/condição médica geral: A perturbação não se deve aos 
efeitos fisiológicos directos de uma substância (ex. uma droga de abuso, um medicamento) ou 
a uma condição médica geral. 

F. Relação com uma Perturbação Invasivo do Desenvolvimento: Se existe uma história 
de Patologia Autista ou um outro Patologia Invasivo do Desenvolvimento, o diagnóstico 
adicional de Esquizofrenia é feito apenas se delírios ou alucinações proeminentes também 
estão presentes por pelo menos 1 mês (ou menos, se tratados com sucesso). 
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Pertubações Somatoformes 

A característica comum das Perturbações Somatoformes é a presença de sintomas 
físicos que sugerem uma condição médica geral, porém não são completamente explicados 
por uma condição médica geral, pelos efeitos directos de uma substância ou por um outra 
patologia mental (ex. Perturbação de Pânico).  

 
Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou incapacidade no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes. Em comparação com as 
Perturbações Factícias e a Simulação, os sintomas físicos não são intencionais. As Perturbações  
Somatoformes diferem dos Factores Psicológicos que afectam a Condição Médica, na medida 
em que não existe uma condição médica geral diagnosticável que explique plenamente os 
sintomas físicos. 

 
O agrupamento destas patologias numa única secção fundamenta-se mais na utilidade 

clínica, isto é, a necessidade de excluir condições médicas gerais ocultas ou etiologias 
induzidas por substâncias para os sintomas físicos, do que em premissas envolvendo uma 
etiologia ou mecanismo em comum. Estas perturbações são encontradas com frequência nos 
contextos médicos gerais. 

 
As seguintes Perturbações Somatoformes são incluídos neste capítulo: 
- Perturbação de Somatização; 
- Perturbação de Conversão, envolve sintomas ou déficits inexplicáveis que afectam a 

função motora ou sensorial voluntária, sugerindo uma condição neurológica ou outra condição 
médica geral. Presume-se uma associação de factores psicológicos com os sintomas e deficits; 

- Perturbação Dismórfica Corporal é a preocupação com um defeito imaginado ou 
exagerado na aparência física; 

 
Perturbação de Somatização 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação de Somatização é um padrão de múltiplas 

queixas somáticas recorrentes e clinicamente significativas. Uma queixa somática é 
considerada clinicamente significativa se resultar em tratamento médico (ex. tomar um 
medicamento) ou causar incapacidade significativa no funcionamento social ou ocupacional ou 
em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

As queixas somáticas devem iniciar antes dos 30 anos e ocorrer por um período de 
vários anos. As múltiplas queixas somáticas não podem ser plenamente explicadas por 
qualquer condição médica geral conhecida ou pelos efeitos directos de uma substância. Caso 
ocorram na presença de uma condição médica geral, as queixas físicas ou a incapacidade social 
ou ocupacional resultante excedem o que seria esperado a partir da história, exame físico ou 
testes laboratoriais. 

 
Deve haver uma história de dor relacionada a pelo menos quatro sítios ou funções 

diferentes. Também deve existir uma história de pelo menos dois sintomas gastrointestinais 
outros que não dor.  
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A maioria dos indivíduos com a perturbação descreve a presença de náusea e 
distensão abdominal. Vómitos, diarreia e intolerância a alimentos são menos comuns. As 
queixas gastrointestinais frequentemente levam a frequentes exames radiográficos e cirurgias 
gastrointestinais que, em retrospecto, eram desnecessários. Deve existir uma história de pelo 
menos um sintoma sexual ou reprodutivo outro que não dor. Em mulheres, isto pode consistir 
de irregulares menstruais, menorragia ou vómitos durante toda a gravidez. Em homens, pode 
haver sintomas tais como disfunção eréctil ou ejaculatória. Tanto as mulheres quanto os 
homens podem estar sujeitos à indiferença sexual.  

 
Finalmente, deve haver também uma história de pelo menos um sintoma, outro que 

não dor, sugerindo uma condição neurológica. 
 
Assim sendo deve existir: 
- 4 Sintomas de Dor; 
- 2 Sintomas Gastrointestinais, que não a dor; 
- 1 Sintoma Sexual ou Reprodutivo; 
- 1 Sintoma Neurológco. 
 
Os sintomas em cada um dos grupos foram listados na ordem aproximada de sua 

frequência relatada. Finalmente, os sintomas inexplicáveis na Perturbação de Somatização não 
são intencionalmente produzidos ou simulados. 

 

Prevalência 
 
Os estudos têm relatado uma prevalência bastante variável durante a vida para a 

Perturbação de Somatização, variando de 0,2 a 2% entre as mulheres e menos de 0,2% em 
homens.  

As diferenças nas taxas podem depender do fato de o entrevistador ser médico, do 
método de avaliação e das variáveis demográficas nas amostras estudadas. Quando 
entrevistadores não-médicos são usados, a Perturbação de Somatização é diagnosticada com 
uma frequência muito menor. 

 

Evolução 
 
A Perturbação de Somatização é uma patologia crónica porém flutuante, que 

raramente apresenta remissão completa. É raro passar um ano sem que o indivíduo procure 
algum atendimento médico levado por queixas somáticas inexplicáveis. Os critérios de 
diagnóstico tipicamente são satisfeitos antes dos 25 anos, mas os sintomas iniciais 
frequentemente estão presentes na adolescência.  

 
Dificuldades menstruais podem representar um dos sintomas mais precoces em 

mulheres. Os sintomas sexuais frequentemente estão associados com desajuste conjugal. 
 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Uma história de muitas queixas físicas com início antes dos 30 anos, que ocorrem 

por um período de vários anos e resultam em busca de tratamento ou prejuízo significativo no 
funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes de funcionamento do 
indivíduo.  

B. Cada um dos seguintes critérios deve ter sido satisfeito, com os sintomas individuais 
ocorrendo em qualquer momento durante o curso do distúrbio: 
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(1) Quatro sintomas dolorosos: uma história de dor relacionada a pelo menos quatro 
locais ou funções diferentes (ex. cabeça, abdómen, costas, articulações, extremidades, tórax, 
recto, menstruação, intercurso sexual ou micção); 

(2) Dois sintomas gastrointestinais: uma história de pelo menos dois sintomas 
gastrointestinais outros que não dor (ex. náusea, inchação, vómito outro que não durante a 
gravidez, diarreia ou intolerância a diversos alimentos); 

(3) Um sintoma sexual: uma história de pelo menos um sintoma sexual ou reprodutivo 
outro que não dor (ex. indiferença sexual, disfunção eréctil ou ejaculatória, irregularidades 
menstruais, sangramento menstrual excessivo, vómitos durante toda a gravidez); 

(4) Um sintoma pseudoneurológico: uma história de pelo menos um sintoma ou déficit 
sugerindo uma condição neurológica não limitada a dor (sintomas conversivos tais como 
prejuízo de coordenação ou equilíbrio, paralisia ou fraqueza localizada, dificuldade para engolir 
ou nó na garganta, afonia, retenção urinária, alucinações, perda da sensação de tacto ou dor, 
diplopia, cegueira, surdez, convulsões; sintomas dissociativos tais como amnésia ou perda da 
consciência outra que não por desmaio); 

C. (1) ou (2): 
(1) Após investigação apropriada, nenhum dos sintomas no Critério B pode ser 

completamente explicado por uma condição médica geral conhecida ou pelos efeitos directos 
de uma substância (ex. droga de abuso, medicamento); 

(2) Quando existe uma condição médica geral relacionada, as queixas físicas ou o 
prejuízo social ou ocupacional resultante excedem o que seria esperado a partir da história, 
exame físico ou achados laboratoriais; 

D. Os sintomas não são intencionalmente produzidos ou simulados (como no 
Perturbação Factícia ou na Simulação).  

 

Perturbação de Conversão 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação de Conversão é a presença de sintomas ou 

deficits afectando a função motora ou sensorial voluntária, que sugerem uma condição 
neurológica ou outra condição médica geral.  

Presumivelmente, há factores psicológicos associados com o sintoma ou deficit; este 
julgamento fundamenta-se na observação de que o início ou a exacerbação do sintoma ou 
deficit é precedido por conflitos ou outros stressores.  

Os sintomas não são intencionalmente produzidos ou simulados, como na Perturbação 
Factícia ou na Simulação. A Perturbação de Conversão não é diagnosticada se os sintomas ou 
deficits são plenamente explicados por uma condição neurológica ou outra condição médica 
geral, pelos efeitos directos de uma substância, ou como um comportamento ou experiência 
culturalmente sancionados. 

 
O problema deve ser clinicamente significativo, o que é evidenciado por acentuado 

sofrimento, limitação no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes 
da vida do indivíduo, ou pelo fato de indicar avaliação médica. 

 
A Perturbação de Conversão não é diagnosticada se os sintomas se limitam a dor ou 

disfunção sexual, se ocorrem exclusivamente durante o curso de uma Perturbação de 
Somatização, ou se são melhor explicados por outra patologia mental. Os sintomas conversivos 
estão relacionados com o funcionamento motor ou sensorial voluntário, motivo pelo qual são 
chamados de pseudoneurológicos. Os sintomas ou deficits motores incluem alterações na 
coordenação ou equilíbrio, paralisia ou fraqueza localizada, afonia, dificuldade para engolir ou 
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sensação de nó na garganta e retenção urinária. Os sintomas ou deficits sensoriais incluem 
perda da sensação de tacto ou de dor, diplopia, cegueira, surdez e alucinações.  

Os sintomas também podem incluir convulsões. Quanto mais ingénua a pessoa é para 
assuntos médicos, mais implausíveis são os sintomas apresentados. As pessoas mais cultas 
tendem a ter sintomas e deficits mais subtis, que podem simular, quase à perfeição, condições 
neurológicas ou outras condições médicas gerais. 

 
Um diagnóstico de Perturbação de Conversão deve ser feito apenas depois de uma 

avaliação médica completa ter sido realizada para descartar, como etiologia, uma condição 
médica geral ou uma condição neurológica. Uma vez que a etiologia médica geral para muitos 
casos de aparente Perturbação de Conversão pode levar anos até se tornar evidente, o 
diagnóstico deve ser visto como experimental e provisório. 

 
Em estudos antigos, etiologias médicas gerais foram descobertas posteriormente, em 

25 a 50% das pessoas inicialmente diagnosticadas com sintomas conversivos. Em estudos mais 
recentes, os erros de diagnóstico são menos evidentes, talvez reflectindo maior 
conscientização quanto à patologia, bem como um maior aprimoramento do conhecimento e 
das técnicas diagnósticas.  

Uma história de outros sintomas somáticos, especialmente conversivos, ou 
dissociativos inexplicados significa uma maior probabilidade de que um aparente sintoma 
conversivo não seja devido a uma condição médica geral, especialmente se os critérios para 
Perturbação de Somatização foram satisfeitos no passado. 

Os sintomas conversivos tipicamente não se ajustam a vias anatómicas e mecanismos 
fisiológicos conhecidos, mas seguem a conceitualização do indivíduo quanto à condição. Uma 
paralisia pode envolver uma incapacidade de executar determinado movimento ou de mover 
toda uma parte do corpo, ao invés de corresponder a um deficit em um padrão de inervação 
motora.  

Os sintomas conversivos frequentemente são inconsistentes. Uma extremidade 
paralisada poderá ser movida inadvertidamente enquanto o indivíduo se veste ou quando sua 
atenção é dirigida a outro ponto. 

 
Se colocado acima da cabeça e libertado, um braço paralisado poderá reter 

brevemente a sua posição, depois cair para o lado, ao invés de atingir a cabeça. Podem ser 
demonstradas uma força não reconhecida nos músculos antagonistas, um tónus muscular 
normal e reflexos intactos.  

 
A Perturbação de Conversão pode ser diagnosticada na presença de uma condição 

neurológica ou outra condição médica geral se os sintomas não são completamente 
explicados, considerando a natureza e gravidade da condição neurológica ou condição médica 
geral. Tradicionalmente, o termo conversão deriva da hipótese de que o sintoma somático do 
indivíduo representa uma resolução simbólica de um conflito psicológico inconsciente, 
reduzindo a ansiedade e servindo para manter o conflito fora da consciência. 

O indivíduo também pode extrair um ganho secundário do sintoma conversivo, isto é, 
obtenção de benefícios externos ou fuga a deveres ou responsabilidades indesejadas. Embora 
o conjunto de critérios do DSM-IV para Perturbação de Conversão não implique 
necessariamente que os sintomas envolvem esses conceitos, ele exige a associação de factores 
psicológicos com o seu início ou exacerbação. Uma vez que os factores psicológicos são 
omnipresentes em relação a condições médicas gerais, pode ser difícil estabelecer uma relação 
etiológica entre determinado factor psicológico e o sintoma ou deficit. 
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Entretanto, um estreito relacionamento temporal entre o conflito ou stressor e o início 
ou exacerbação de uma situação pode ser útil para esta determinação, especialmente se a 
pessoa desenvolveu sintomas conversivos sob circunstâncias similares no passado. 

Embora o indivíduo possa obter ganhos secundários com o sintoma conversivo, à 
diferença da Simulação ou da Perturbação Factícia, os sintomas não são intencionalmente 
produzidos para a obtenção de benefícios. A determinação de que um sintoma não é 
intencionalmente produzido ou simulado também pode ser difícil.  

Em geral, isto deve ser inferido a partir de uma criteriosa avaliação do contexto no 
qual o sintoma se desenvolve, com especial atenção às possíveis recompensas externas ou à 
adopção do papel de doente. A suplementação do relato oferecido pelo indivíduo com fontes 
adicionais de informações (ex. colegas ou registos médicos) pode ser útil. 

 

Prevalência 
 
As taxas relatadas para Perturbação de Conversão variam amplamente, indo de 

11:100.000 a 300:100.000 nas amostras da população geral. Ele tem sido relatado como foco 
de tratamento em 1-3% dos encaminhamentos ambulatórios para clínicas de saúde mental. 

 

Evolução 
 
O início da Perturbação de Conversão em geral ocorre do final da infância aos 

primeiros anos da idade adulta, raramente antes dos 10 anos ou após os 35, mas um início 
tardio, até a nona década de vida, tem sido relatado.  

Quando uma aparente Perturbação de Conversão se desenvolve pela primeira vez na 
meia-idade ou idade avançada, é alta a probabilidade de uma condição médica geral ou 
condição neurológica oculta.  

 
O início da Perturbação de Conversão geralmente é agudo, mas uma sintomatologia 

com aumento gradual também pode ocorrer. Tipicamente, os sintomas conversivos individuais 
têm curta duração. Em indivíduos hospitalizados com sintomas conversivos, os sintomas 
apresentam remissão em 2 semanas, na maioria dos casos.  

A recorrência é comum, ocorrendo em 20 a 25% dos indivíduos em 1 ano, sendo que 
uma única recorrência prediz episódios futuros.  

 
Os factores associados com um bom prognóstico incluem início agudo, presença de um 

stress claramente identificável no momento do início, um curto intervalo entre o 
aparecimento dos sintomas e a instituição do tratamento e inteligência acima da média. 
Sintomas de paralisia, afonia e cegueira estão associados com um bom prognóstico, o que não 
ocorre com tremores e convulsões. 

 

Critérios Diagnósticos 
 
A. Um ou mais sintomas ou deficits afectando a função motora ou sensorial voluntária, 

que sugerem uma condição neurológica ou outra condição médica geral. 
B. Factores psicológicos são julgados como associados com o sintoma ou deficit, uma 

vez que o início ou a exacerbação do sintoma ou deficit é precedido por conflitos ou outros 
stressores. 

C. O sintoma ou deficit não é intencionalmente produzido ou simulado (como no 
Perturbação Factícia ou na Simulação).  
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D. O sintoma ou deficit não pode, após investigação apropriada, ser completamente 
explicado por uma condição médica geral, pelos efeitos directos de uma substância ou por um 
comportamento ou experiência culturalmente sancionados.  

E. O sintoma ou deficit causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 
funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, ou 
indica avaliação médica.  

F. O sintoma ou deficit não se limita a dor ou disfunção sexual, não ocorre 
exclusivamente durante o curso de uma Perturbação de Somatização, nem é melhor explicado 
por outra patologia mental.  

 

Perturbação Dismórfica Corporal 
 

Características Diagnósticas 
 
A característica essencial da Perturbação Dismórfica Corporal é uma preocupação com 

um defeito na aparência. O defeito é imaginado ou, se uma ligeira anomalia física está 
presente, a preocupação do indivíduo é acentuadamente excessiva.  

A preocupação deve causar sofrimento significativo ou limitação no funcionamento 
social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A preocupação 
não é melhor explicada por outra patologia mental (ex. insatisfação com a forma e o tamanho 
do corpo na Anorexia Nervosa).  

As queixas geralmente envolvem falhas imaginadas ou leves na face ou na cabeça, tais 
como perda de cabelos, acne, rugas, cicatrizes, marcas vasculares, palidez ou rubor, inchação, 
assimetria ou desproporção facial, ou pêlos faciais excessivos. 

Outras preocupações comuns incluem o tamanho, a forma ou algum outro aspecto do 
nariz, olhos, pálpebras, sobrancelhas, orelhas, boca, lábios, dentes, mandíbula, queixo, 
bochechas ou cabeça. 

 
Entretanto, qualquer outra parte do corpo pode ser o foco de preocupação (ex. 

genitais, seios, nádegas, abdómen, braços, mãos, pés, pernas, quadris, ombros, espinha, 
regiões corporais maiores, ou tamanho geral do corpo). 

A preocupação pode concentrar-se simultaneamente em diversas partes do corpo. 
Embora a queixa frequentemente seja específica (ex. lábio torto ou nariz chato), ela por vezes 
pode ser vaga. 

Em vista do seu embaraço com suas preocupações, alguns indivíduos com Perturbação 
Dismórfica Corporal evitam descrever seus defeitos em detalhes, podendo referir-se apenas à 
ausência de beleza e harmonia geral. 

A maior parte dos indivíduos com esta perturbação experimenta acentuado 
sofrimento acerca da sua suposta deformidade, em geral descrevendo as suas preocupações 
como intensamente dolorosas, como um tormento ou devastadoras. A maioria considera difícil 
controlá-las e faz pouca ou nenhuma tentativa no sentido de resistir a elas. Em consequência 
disto, frequentemente passam horas por dia pensando no seu defeito, a ponto de esses 
pensamentos poderem vir a dominar as suas vidas. Os sentimentos de desconforto com seu 
defeito podem levá-los a evitar o trabalho ou situações públicas. 

 

Características Específicas à Cultura e ao Género 
 
Preocupações culturais acerca da aparência física e da importância da apresentação 

física adequada podem influenciar ou ampliar preocupações acerca de uma imaginada 
deformidade física.  
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Evidências preliminares sugerem que a Perturbação Dismórfica Corporal é 
diagnosticado com frequência aproximadamente igual em mulheres e homens. 

 

Prevalência 
 
Embora faltem informações confiáveis, a Perturbação Dismórfica Corporal pode ser 

mais comum do que anteriormente se supunha. 
 

Evolução 
 
A Perturbação Dismórfica Corporal em geral inicia-se durante a adolescência, podendo 

não ser diagnosticado por muitos anos, frequentemente porque os indivíduos com a patologia 
recusam em revelar seus sintomas.  

O início pode ser gradual ou súbito. A perturbação em geral tem uma evolução 
razoavelmente contínua, com poucos intervalos livres de sintomas, embora a intensidade dos 
sintomas possa aumentar e diminuir ao longo do tempo. A parte do corpo na qual reside o 
foco da preocupação pode permanecer a mesma ou mudar. 

 

Critérios Diagnósticos  
 
A. Preocupação com um imaginado defeito na aparência. Se uma ligeira anomalia física 

está presente, a preocupação do indivíduo é acentuadamente excessiva.  
B. A preocupação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.  
C. A preocupação não é melhor explicada por outro patologia mental (ex. insatisfação 

com a forma e o tamanho do corpo na Anorexia Nervosa). 
 

Perturbações Factícias 
 

Perturbação Factícia Crónica 
 
Neste contexto salienta-se a Síndrome de Munchausen, que consiste na simulação ou 

auto-indução de sinais e sintomas que são plausíveis, mas fora do comum ou dramáticos. Este 
facto possibilita o doente de atingir o objectivo de múltiplos internamentos, estando muitas 
vezes presente pseudologia fantástica, ou seja, mentira estrutura e convicta, mas patológica. 

 

Perturbação Factícia Induzida 
 
Destacamos a Sindrome de Munchausen Induzida, ou seja em que existe indução ou 

produção de sinais e sintomas a outra pessoa que são plausíveis, mas fora do comum ou 
dramáticos. Esta perturbação permitiu esclarecer doenças recorrentes em crianças até então 
inexplicáveis. O indivíduo produz sinais e sintomas de doença de forma sub-reptícia numa 
criança e depois procura cuidados médicos para essa criança. Não existe neste caso maus-
tratos infantis, uma vez que apesar de induzir os sinais e sintomas o individuo trás a criança ao 
médico e insiste para que esta seja internada.  
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Doenças do Comportamento Alimentar 

 
As Doenças do Comportamento Alimentar caracterizam-se por severas perturbações 

no comportamento alimentar.  
 
A Anorexia Nervosa caracteriza-se por uma recusa a manter o peso corporal em uma 

faixa normal mínima. 
 
A Bulimia Nervosa é caracterizada por episódios repetidos de compulsões alimentares 

seguidas de comportamentos compensatórios inadequados, tais como vómitos auto-
induzidos, mau uso de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejuns ou exercícios 
excessivos. 

 
Uma perturbação na percepção da forma e do peso corporal é a característica 

essencial tanto da Anorexia Nervosa quanto da Bulimia Nervosa.  
 

Anorexia Nervosa 
 

Características Diagnósticas 
 
As características essenciais da Anorexia Nervosa são a recusa do indivíduo a manter 

um peso corporal na faixa normal mínima, um medo intenso de ganhar peso e uma 
perturbação significativa na percepção da forma ou tamanho do corpo. Além disso, as 
mulheres pós-menarca com esta patologia são amenorréicas. O termo anorexia é uma 
designação incorrecta, uma vez que a perda do apetite é rara. 

O indivíduo mantém um peso corporal abaixo de um nível normal mínimo para sua 
idade e altura. Quando a Anorexia Nervosa se desenvolve em um indivíduo durante a infância 
ou início da adolescência, pode haver fracasso em fazer os ganhos de peso esperados, isto é, 
enquanto ganha altura, ao invés de uma perda de peso. Este critério oferece uma orientação 
para determinar quando um indivíduo alcança o limiar para um peso abaixo do esperado. Ele 
sugere que o indivíduo pese menos que 85% do peso considerado normal para sua idade e 
altura.  

 
Estes recursos são oferecidos apenas como directrizes sugeridas para o médico, pois 

não é razoável especificar um único padrão para um peso normal mínimo, que se aplique a 
todos os indivíduos de determinada idade e altura. Ao determinar um peso normal mínimo, o 
médico deve considerar não apenas estas directrizes, como também a constituição corporal e 
a história ponderal do indivíduo. 

A perda de peso em geral é obtida, principalmente, através da redução do consumo 
alimentar total. Embora os indivíduos possam começar excluindo da sua dieta aquilo que 
percebem como sendo alimentos altamente calóricos, a maioria termina com uma dieta muito 
restrita, por vezes limitada a apenas alguns alimentos. Métodos adicionais de perda de peso 
incluem purgação, isto é, auto-indução de vómito ou uso indevido de laxantes ou diuréticos, e 
exercícios intensos ou excessivos. 

 
Os indivíduos com esta patologia têm muito medo de ganhar peso ou ficar gordos. Este 

medo intenso de engordar geralmente não é aliviado pela perda de peso. Na verdade, a 
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preocupação com o ganho ponderal frequentemente aumenta à medida que o peso real 
diminui.  

A vivência e a importância do peso e da forma corporal são distorcidas nestes 
indivíduos. Alguns indivíduos acham que têm um excesso de peso global. Outros percebem 
que estão magros, mas ainda assim se preocupam com o facto de certas partes de seu corpo, 
particularmente abdómen, nádegas e coxas, estarem muito gordas. Eles podem empregar uma 
ampla variedade de técnicas para estimar seu peso, incluindo pesagens excessivas, medições 
obsessivas de partes do corpo e uso persistente de um espelho para a verificação das áreas 
percebidas como gordas.  

 
A auto-estima dos indivíduos com Anorexia Nervosa depende em alto grau de sua 

forma e peso corporais. A perda de peso é vista como uma conquista notável e como um sinal 
de extraordinária autodisciplina, ao passo que o ganho de peso é percebido como um 
inaceitável fracasso do autocontrole. Embora alguns indivíduos com esta patologia possam 
reconhecer que estão magros, eles tipicamente negam as sérias implicações de seu estado de 
desnutrição. 

 
Em mulheres pós-menarca, a amenorreia, devido a níveis anormalmente baixos de 

secreção de estrógenos que, por sua vez, devem-se a uma redução da secreção de hormona 
folículo-estimulante e hormona luteinizante pela pituitária, é um indicador de disfunção 
fisiológica na Anorexia Nervosa. A amenorreia em geral é uma consequência da perda de peso 
mas, numa minoria dos indivíduos, pode na verdade precedê-la. Em mulheres pré-púberes, a 
menarca pode ser retardada pela doença. 

 
O indivíduo frequentemente é levado à atenção profissional por membros da família, 

após a ocorrência de uma acentuada perda de peso ou fracasso em fazer os ganhos de peso 
esperados. Quando o indivíduo busca auxílio por conta própria, isto geralmente ocorre em 
razão do sofrimento subjectivo acerca das sequelas somáticas e psicológicas da inanição.  

Raramente um indivíduo com Anorexia Nervosa se queixa da perda de peso em si. 
Essas pessoas frequentemente não possuem insight para o problema ou apresentam uma 
considerável negação quanto a este, podendo não ser boas fontes de sua história. Portanto, 
com frequência torna-se necessário obter informações a partir dos pais ou outras fontes 
externas, para determinar o grau de perda de peso e outros aspectos da doença. 

 

Subtipos 
 
Os seguintes subtipos podem ser usados para a especificação da presença ou ausência 

de compulsões periódicas ou purgações regulares durante o episódio actual de Anorexia 
Nervosa: 

- Tipo Restritivo, este subtipo descreve apresentações nas quais a perda de peso é 
conseguida principalmente através de dietas, jejuns ou exercícios excessivos. Durante o 
episódio actual, esses indivíduos não se envolveram com regularidades em compulsões 
periódicas ou purgações. 

- Tipo Compulsão Periódica/Purgativo, este subtipo é usado quando o indivíduo se 
envolve regularmente em compulsões periódicas ou purgações, ou ambas, durante o episódio 
actual. A maioria dos indivíduos com Anorexia Nervosa que comem compulsivamente também 
fazem purgações mediante vómitos auto-induzidos ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou 
enemas. Alguns indivíduos incluídos neste subtipo não comem de forma compulsiva, mas 
fazem purgações regularmente após o consumo de pequenas quantidades de alimentos. 
Aparentemente, a maior parte dos indivíduos com o Tipo Compulsão Periódica/Purgativo 
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dedica-se a esses comportamentos pelo menos 1 vez por semana, mas não há informações 
suficientes que justifiquem a especificação de uma frequência mínima. 

 

Características e Perturbações Associados 
 
Quando seriamente abaixo do peso, muitos indivíduos com Anorexia Nervosa 

manifestam sintomas depressivos, tais como humor deprimido, retraimento social, 
irritabilidade, insónia e interesse diminuído por sexo.  

Estes indivíduos podem ter apresentações sintomáticas que satisfazem os critérios 
para Perturbação Depressiva Major. Uma vez que esses aspectos também são observados em 
indivíduos sem Anorexia Nervosa que estão restringindo severamente a sua alimentação, 
muitos dos aspectos depressivos podem ser secundários às sequelas fisiológicas da semi-
inanição. Os sintomas de perturbação do humor devem, portanto, ser reavaliados após uma 
recuperação completa ou parcial do peso. 

Características obsessivo-compulsivas, tanto relacionadas quanto não relacionadas 
com comida, com frequência são proeminentes. A maioria dos indivíduos com Anorexia 
Nervosa preocupa-se excessivamente com alimentos. Alguns coleccionam receitas ou 
armazenam comida. 

Observações de comportamentos associados com outras formas de restrição alimentar 
sugerem que as obsessões e compulsões relacionadas a alimentos podem ser causadas ou 
exacerbadas pela desnutrição. Quando os indivíduos com Anorexia Nervosa apresentam 
obsessões e compulsões não relacionadas a alimentos, forma corporal ou peso, um 
diagnóstico adicional de Perturbação Obsessivo-Compulsiva pode ser indicado. 

Outras características ocasionalmente associadas com a Anorexia Nervosa incluem 
preocupações acerca de comer em público, sentimento de inutilidade, uma forte necessidade 
de controlar o próprio ambiente, pensamento inflexível, espontaneidade social limitada e 
iniciativa e expressão emocional demasiadamente refreadas. 

 
Comparados com indivíduos com Anorexia Nervosa, Tipo Restritivo, aqueles com o 

Tipo Compulsão Periódica/Purgativo estão mais propensos a ter outros problemas de controla 
dos impulsos, a abusarem de álcool ou outras drogas, a exibirem maior instabilidade do humor 
e a serem sexualmente activos. 

 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Género 
 
A Anorexia Nervosa parece ter uma prevalência bem maior em sociedades 

industrializadas, nas quais existe abundância de alimentos e onde, especialmente no tocante 
às mulheres, ser atraente está ligado à magreza.  

A patologia é provavelmente mais comum nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, 
Japão e África do Sul, mas poucos trabalhos sistemáticos examinaram a prevalência noutras 
culturas. Os indivíduos que emigraram de culturas nas quais a patologia é rara para culturas 
nas quais a perturbação é mais prevalente podem desenvolver Anorexia Nervosa, à medida 
que assimilam os ideais de elegância ligados à magreza.  

 
Factores culturais também podem influenciar as manifestações da patologia. Por 

exemplo, em algumas culturas, a percepção distorcida do corpo pode não ser proeminente, 
podendo a motivação expressada para a restrição alimentar ter um conteúdo diferente, como 
desconforto epigástrico ou antipatia por certos alimentos. 

 
A Anorexia Nervosa raramente se inicia antes da puberdade, mas existem indícios de 

que a gravidade das perturbações mentais associadas pode ser maior entre os indivíduos pré-
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púberes que desenvolvem a doença. Entretanto, também há dados que sugerem que quando a 
doença inicia durante os primeiros anos da adolescência, entre 13 e 18 anos de idade, ela pode 
estar associada com um melhor prognóstico. Mais de 90% dos casos de Anorexia Nervosa 
ocorrem em mulheres. 

 

Prevalência 
 
Estudos sobre a prevalência entre mulheres na adolescência tardia e início da idade 

adulta verificam taxas de 0,5 a 1,0%, para apresentações que satisfazem todos os critérios para 
Anorexia Nervosa. Indivíduos que não atingem o limiar para a patologia, isto é, com 
Perturbação Alimentar sem outra Especificação são encontrados com maior frequência. 

Existem dados limitados envolvendo a prevalência desta perturbação em homens. A 
incidência de Anorexia Nervosa parece ter aumentado nas últimas décadas. 

 

Evolução 
 
A idade média para o início da Anorexia Nervosa é de 17 anos, com alguns dados 

sugerindo picos bi-modais aos 14 e aos 18 anos. O início da patologia raramente ocorre em 
mulheres com mais de 40 anos. O aparecimento da doença frequentemente está associado 
com um acontecimento vital stressante, como sair de casa para ingressar na universidade.  

 
A evolução curso e o resultado da Anorexia Nervosa são altamente variáveis. Alguns 

indivíduos com Anorexia Nervosa recuperam-se completamente após um episódio isolado, 
alguns exibem um padrão flutuante de ganho de peso seguido de recaída, e outros vivenciam 
um curso crónico e deteriorante ao longo de muitos anos.  

A hospitalização pode ser necessária para a restauração do peso e para a correcção de 
desequilíbrios hidroeletrolíticos. Nos indivíduos hospitalizados centros universitários, a 
mortalidade a longo prazo por Anorexia Nervosa é de mais de 10%. A morte ocorre, com maior 
frequência, por inanição, suicídio ou desequilíbrio eletrolítico. 

 
Padrão Familiar 
 
Existe um risco aumentado de Anorexia Nervosa entre os parentes biológicos em 

primeiro grau de indivíduos com a patologia. Um risco maior de Perturbações do Humor 
também foi constatado entre os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com 
Anorexia Nervosa, particularmente parentes de indivíduos com o Tipo Compulsão 
Periódica/Purgativo.  

Os estudos de Anorexia Nervosa em gémeos descobriram taxas de concordância para 
gémeos monozigóticos significativamente maiores do que para gémeos dizigóticos. 

 

Diagnóstico Diferencial 
 
Outras possíveis causas de perda significativa de peso devem ser consideradas no 

diagnóstico diferencial de Anorexia Nervosa, especialmente quando as características 
apresentadas são atípicas, tais como início da doença após os 40 anos.  

Em condições médicas gerais pode ocorrer séria perda de peso, mas os indivíduos com 
estas patologias em geral não têm uma imagem distorcida de seus corpos e um desejo de 
perder ainda mais peso.  

 
A síndrome da artéria mesentérica superior, caracterizada por vômitos pós-prandiais 

secundários à obstrução intermitente da saída gástrica, deve ser diferenciada da Anorexia 



Faculdade de Medicina de Lisboa  Módulo VIII.I - Psiquiatria 

 

Página 103 de 107 
Mestrado Integrado em Medicina – 4º Ano 

 

Nervosa, embora esta síndrome possa ocasionalmente se desenvolver em indivíduos com 
Anorexia Nervosa, em razão de seu estado emaciado.  

  
Na Perturbação Depressiva Major pode ocorrer uma marcada perda de peso, mas a 

maioria dos indivíduos com Perturbação Depressiva Major não tem um desejo excessivo de 
perder peso ou um medo excessivo de ganhar peso.  

 
Na Esquizofrenia, os indivíduos podem apresentar um comportamento alimentar 

incomum e ocasionalmente experimentar uma perda de peso significativa, mas raramente 
demonstram o medo de ganhar peso e a perturbação da imagem corporal, necessários para 
um diagnóstico de Anorexia Nervosa. 

 
Um diagnóstico adicional de Perturbação Obsessivo-Compulsiva deve ser considerado 

apenas se o indivíduo apresenta obsessões e compulsões não relacionadas a alimentos (ex. um 
medo excessivo de contaminação) e um diagnóstico adicional de Perturbação Dismórfica 
Corporal deve ser considerado apenas se a distorção não está relacionada à forma e ao 
tamanho do corpo (ex. preocupação de que seu nariz seja grande demais). 

 
Na Bulimia Nervosa, os indivíduos apresentam episódios recorrentes de comer 

compulsivo, envolvem-se em comportamentos inadequados para evitarem ganhar peso (ex. 
vómito auto-induzido) e preocupam-se excessivamente com a forma e o peso do corpo. 
Entretanto, à diferença dos indivíduos com Anorexia Nervosa, Tipo Compulsão 
Periódica/Purgativo, os indivíduos com Bulimia Nervosa são capazes de manter um peso 
corporal no nível normal mínimo ou acima deste. 

 

Critérios Diagnósticos  
 
A. Recusa a manter o peso corporal em um nível igual ou acima do mínimo normal 

adequado à idade e à altura (ex. perda de peso levando à manutenção do peso corporal abaixo 
de 85% do esperado; ou fracasso em ter o ganho de peso esperado durante o período de 
crescimento, levando a um peso corporal menor que 85% do esperado).  

B. Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando com peso 
abaixo do normal.  

C. Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a forma do corpo, influência indevida 
do peso ou da forma do corpo sobre a auto-avaliação, ou negação do baixo peso corporal 
actual.  

D. Nas mulheres pós-menarca, amenorréia, isto é, ausência de pelo menos três ciclos 
menstruais consecutivos. (Considera-se que uma mulher tem amenorréia se seus períodos 
ocorrem apenas após a administração de hormona, ex. estrógeno.)  

 

Bulimia Nervosa 
 

Características Diagnósticas 
 
As características essenciais da Bulimia Nervosa consistem de compulsões periódicas e 

métodos compensatórios inadequados para evitar ganho de peso. Além disso, a auto-
avaliação dos indivíduos com Bulimia Nervosa é excessivamente influenciada pela forma e 
peso do corpo.  

Para qualificar a perturbação, a compulsão periódica e os comportamentos 
compensatórios inadequados devem ocorrer, em média, pelo menos duas vezes por semana 
por 3 meses. Uma compulsão periódica é definida pela ingestão, em um período limitado de 
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tempo, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos 
consumiria sob circunstâncias similares. O médico deve considerar o contexto no qual a 
compulsão periódica ocorreu.  

 
Um episódio isolado de compulsão periódica não precisa ser restrito a um contexto. 

Por exemplo, um indivíduo pode começar um episódio num restaurante e continuá-lo ao voltar 
para casa. O acto de ingerir continuamente pequenas quantidades de comida durante o dia 
inteiro não seria considerado uma compulsão periódica. 

Embora varie o tipo de alimento consumido durante os ataques de hiperfagia, ele 
tipicamente inclui doces e alimentos com alto teor calórico, tais como gelados ou bolos. 
Entretanto, as compulsões periódicas parecem caracterizar-se mais por uma alteração na 
quantidade de alimentos consumidos do que por uma avidez por determinados nutrientes, 
como glícidos. Embora os indivíduos com Bulimia Nervosa, durante um episódio de compulsão 
periódica, possam consumir mais calorias do que as pessoas sem Bulimia Nervosa consomem 
durante uma refeição, a proporção de calorias derivadas de proteínas, gorduras e glícidos é 
similar. 

Os indivíduos com Bulimia Nervosa tipicamente têm vergonha dos seus problemas 
alimentares e procuram ocultar os seus sintomas. As compulsões periódicas geralmente 
ocorrem em segredo, ou tão inconspicuamente quanto possível.  

 
Um episódio pode, ou não, ser planeado de antemão e em geral, mas nem sempre, é 

caracterizado por um consumo rápido. A compulsão periódica frequentemente prossegue até 
que o indivíduo se sinta desconfortável, ou mesmo dolorosamente repleto. A compulsão 
periódica é tipicamente desencadeada por estados de humor disfóricos, stressores 
interpessoais, intensa fome após restrição por dietas, ou sentimentos relacionados a peso, 
forma do corpo e alimentos.  

A compulsão periódica pode reduzir temporariamente a disforia, mas autocríticas e 
humor deprimido frequentemente ocorrem logo após. Um episódio de compulsão periódica 
também se acompanha de um sentimento de falta de controlo. 

 
Um indivíduo pode estar num estado frenético enquanto leva a efeito a compulsão, 

especialmente no curso inicial da perturbação. Alguns indivíduos descrevem uma qualidade 
dissociativa durante ou após os episódios de compulsão periódica. Após a Bulimia Nervosa ter 
persistido por algum tempo, os indivíduos podem afirmar que seus episódios compulsivos não 
mais se caracterizam por um sentimento agudo de perda do controlo, mas sim por indicadores 
comportamentais de incapacidade de controlo, tais como dificuldade em resistir a comer em 
excesso ou dificuldade para cessar um episódio compulsivo, uma vez iniciado.  

A incapacidade de controlo associado com a compulsão periódica da Bulimia Nervosa 
não é absoluto, já que, por exemplo, um indivíduo pode continuar comendo enquanto o 
telefone toca, mas interromper o comportamento se um colega ou o cônjuge ingressar 
inesperadamente na mesma sala. 

 
Outra característica essencial da Bulimia Nervosa é o uso recorrente de 

comportamentos compensatórios inadequados para prevenir o aumento de peso. Muitos 
indivíduos com Bulimia Nervosa empregam diversos métodos nas suas tentativas de 
compensarem a compulsão periódica. A técnica compensatória mais comum é a indução de 
vómito após um episódio de compulsão periódica. Este método purgativo é empregado por 80 
a 90% dos indivíduos com Bulimia Nervosa que se apresentam para tratamento em clínicas de 
perturbações alimentares. Os efeitos imediatos do vómito incluem alívio do desconforto físico 
e redução do medo de ganhar peso.  
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Em alguns casos, o vómito torna-se um objectivo em si mesmo, de modo que a pessoa 
come em excesso para vomitar ou vomita após ingerir uma pequena quantidade de alimento. 
Os indivíduos com Bulimia Nervosa podem usar uma variedade de métodos para a indução de 
vómitos, incluindo o uso dos dedos ou instrumentos para estimular o reflexo de vómito. Os 
indivíduos em geral tornam-se hábeis na indução de vómitos e por fim são capazes de vomitar 
quando querem.  

 
Outros comportamentos purgativos incluem o uso indevido de laxantes e diuréticos. 

Aproximadamente um terço dos indivíduos com Bulimia Nervosa utiliza laxantes após um 
ataque de hiperfagia. Raramente, os indivíduos com esta patologia utilizam enemas após os 
episódios compulsivos, mas este quase nunca é o único método compensatório empregado. 

 
Os indivíduos com Bulimia Nervosa podem jejuar por um dia ou mais ou exercitar-se 

excessivamente na tentativa de compensar o comer compulsivo. Exercícios podem ser 
considerados excessivos quando interferem significativamente em actividades importantes, 
quando ocorrem em momentos ou contextos inadequados ou quando o indivíduo continua se 
exercitando apesar de lesionado ou de outras complicações médicas.  

Raramente, os indivíduos com esta perturbação podem tomar hormonas da tiróide na 
tentativa de prevenir o aumento de peso. Os indivíduos com diabete mellitus e Bulimia 
Nervosa podem omitir ou reduzir as doses de insulina, para reduzir o metabolismo dos 
alimentos consumidos durante os ataques de hiperfagia. 

 
Os indivíduos com Bulimia Nervosa colocam uma ênfase excessiva na forma ou no 

peso do corpo em sua auto-avaliação, sendo esses factores, tipicamente, os mais importantes 
na determinação da auto-estima. As pessoas com a patologia podem ter estreita semelhança 
com as que têm Anorexia Nervosa, no seu medo de ganhar peso, no seu desejo de perder peso 
e no nível de insatisfação com seu próprio corpo. Entretanto, um diagnóstico de Bulimia 
Nervosa não deve ser dado quando a perturbação ocorre apenas durante episódios de 
Anorexia Nervosa. 

 

Subtipos 
 
Os seguintes subtipos podem ser usados para especificar a presença ou ausência do 

uso regular de métodos purgativos como meio de compensar uma compulsão periódica: 
- Tipo Purgativo, este subtipo descreve apresentações nas quais o indivíduo se 

envolveu regularmente na auto-indução de vómito ou no uso indevido de laxantes, diuréticos 
ou enemas durante o episódio actual; 

- Tipo Sem Purgação, este subtipo descreve apresentações nas quais o indivíduo usou 
outros comportamentos compensatórios inadequados, tais como jejuns ou exercícios 
excessivos, mas não se envolveu regularmente na auto-indução de vómitos ou no uso indevido 
de laxantes, diuréticos ou enemas durante o episódio actual. 

 

Características e Preturbações Associados 
 
Os indivíduos com Bulimia Nervosa tipicamente estão dentro da faixa de peso normal, 

embora alguns possam estar com um peso levemente acima ou abaixo do normal. A 
perturbação ocorre, mas é incomum, entre indivíduos moderada e morbidamente obesos.  

Há indícios de que, antes do início da Perturbação Alimentar, os indivíduos com 
Bulimia Nervosa estão mais propensos ao excesso de peso do que os seus pares. Entre os 
episódios compulsivos, os indivíduos com a patologia tipicamente restringem seu consumo 
calórico total e seleccionam preferencialmente alimentos com baixas calorias evitando 
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alimentos que percebem como engordantes ou que provavelmente activarão um ataque de 
hiperfagia. 

 
Os indivíduos com Bulimia Nervosa apresentam uma frequência maior de sintomas 

depressivos (ex. baixa auto-estima) ou Perturbação do Humor, particularmente Perturbação 
Distímica e Perturbação Depressiva Major. Em muitas ou na maior parte dessas pessoas, o 
distúrbio do humor começa simultaneamente ou segue o desenvolvimento da Bulimia 
Nervosa, sendo que com frequência atribuem sua perturbação do humor à Bulimia Nervosa.  

 
Também pode haver maior frequência de sintomas de ansiedade (ex. medo de 

situações sociais) ou Perturbações de Ansiedade. Estas perturbações do humor e de ansiedade 
comummente apresentam remissão após o tratamento efectivo da Bulimia Nervosa. Em cerca 
de um terço dos indivíduos com Bulimia Nervosa ocorre Abuso ou Dependência de 
Substâncias, particularmente envolvendo álcool e estimulantes.  

 
O uso de estimulantes frequentemente começa na tentativa de controlar o apetite e o 

peso. É provável que 30 a 50% dos indivíduos com Bulimia Nervosa também tenham 
características de personalidade que satisfaçam os critérios para um ou mais Perturbações da 
Personalidade, mais frequentemente Perturbações da Personalidade Borderline. 

 
Evidências preliminares sugerem que os indivíduos com Bulimia Nervosa, Tipo 

Purgativo, apresentam mais sintomas depressivos e maior preocupação com a forma e o peso 
do que os indivíduos com Bulimia Nervosa, Tipo Sem Purgação. 

 

Prevalência 
 
A prevalência da Bulimia Nervosa entre mulheres adolescentes e adultas jovens é de 

aproximadamente 1-3%; a taxa de ocorrência desta patologia nos homens é de 
aproximadamente um décimo da que ocorre em mulheres. 

 

Evolução 
 
A Bulimia Nervosa começa no final da adolescência ou início da idade adulta. A 

compulsão periódica frequentemente começa durante ou após um episódio de dieta. O 
comportamento alimentar perturbado persiste por pelo menos vários anos, em uma alta 
percentagem das amostras clínicas. 

O curso pode ser crónico ou intermitente, com alternância de períodos de remissão e 
recorrências de ataques de hiperfagia. O resultado da Bulimia Nervosa a longo prazo é 
desconhecido. 

 

Padrão Familiar 
 
Diversos estudos sugerem uma maior frequência de Bulimia Nervosa, de Perturbações 

do Humor e de Abuso e Dependência de Substância em parentes biológicos em primeiro grau 
de indivíduos com Bulimia Nervosa. Uma tendência familiar para a obesidade pode existir, mas 
não foi definitivamente comprovada. 

 

Diagnóstico Diferencial 
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Os indivíduos cujo comportamento de compulsão alimentar ocorre apenas durante a 
Anorexia Nervosa recebem o diagnóstico de Anorexia Nervosa, Tipo Compulsão 
Periódica/Purgativo, e não devem receber o diagnóstico adicional de Bulimia Nervosa.  

Para um indivíduo com episódios compulsivos e purgações cuja apresentação, no 
entanto, não mais satisfaz todos os critérios para Anorexia Nervosa, Tipo Compulsão 
Periódica/Purgativo (ex. quando o peso se normalizou ou a menstruação tornou-se regular), o 
julgamento médico ditará se o diagnóstico actual mais adequado é de Anorexia Nervosa/Tipo 
Compulsão Periódica/Purgativo, Em Remissão Parcial, ou de Bulimia Nervosa. 

Em certas condições neurológicas ou outras condições médicas gerais, tais como a 
síndrome de Kleine-Levin, existe uma perturbação do comportamento alimentar, mas os 
aspectos psicológicos característicos da Bulimia Nervosa, tais como preocupação exagerada 
com a forma e o peso do corpo, não estão presentes.  

A hiperfagia é comum na Perturbação Depressiva Major, com Características Atípicas, 
mas estes indivíduos não se dedicam a um comportamento compensatório inadequado nem 
demonstram a característica preocupação exagerada com a forma e o peso do corpo. Se são 
satisfeitos os critérios para ambos as perturbações, devem ser dados ambos os diagnósticos.  

O comportamento de compulsão periódica é incluído no critério de comportamento 
impulsivo que faz parte da definição da Perturbação da Personalidade Borderline. Se todos os 
critérios para as duas perturbações são satisfeitas, podem ser dados ambos os diagnósticos. 

 

Critérios Diagnósticos  
 
A. Episódios recorrentes de compulsão periódica. Um episódio de compulsão periódica 

é caracterizado por ambos os seguintes aspectos: 
(1) Ingestão, em um período limitado de tempo (ex. dentro de um período de 2 horas) 

de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas 
consumiria durante um período similar e sob circunstâncias similares; 

(2) Um sentimento de falta de controlo sobre o comportamento alimentar durante o 
episódio (ex. um sentimento de incapacidade de parar de comer ou de controlar o que ou 
quanto está comendo); 

B. Comportamento compensatório inadequado e recorrente, com o fim de prevenir o 
aumento de peso, como auto-indução de vómito, uso indevido de laxantes, diuréticos, enemas 
ou outros medicamentos, jejuns ou exercícios excessivos.  

C. A compulsão periódica e os comportamentos compensatórios inadequados 
ocorrem, em média, pelo menos duas vezes por semana, por 3 meses.  

D. A auto-avaliação é indevidamente influenciada pela forma e peso do corpo.  
E. O distúrbio não ocorre exclusivamente durante episódios de Anorexia Nervosa.  
 
 

Terapêutica das Doenças do Comportamento Alimentar 
 
No caso da Anorexia Nervosa é aconselhada uma Psicoterapia Cognitivo-

Comportamental, devendo tentar compreender o motive da necessidade de perda de peso e 
quais os possíveis factores que desencadearam a situação. 

 
Por outro lado a Bulimia Nervosa, devemos igualmente proceder a uma Psicoterapia 

Cognitivvo-Comportamental, mas associar uma Terapêutica Farmacológica com Fluoxetina, no 
entanto a dose deve ser cerca do dobro da utilizada para tratar os Síndromes Depressivos. Esta 
terapêutica permite controlar os episódios compulsivos, e controla igualmente o apetite, 
diminuendo o mesmo. 


