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Introdução 

 

Saúde e Doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais sujeitos a 

constante avaliação e mudança. 

Num passado ainda recente a doença era frequentemente definida como "ausência de saúde", 

sendo a saúde definida como "ausência de doença" - definições que não eram esclarecedoras. Algumas 

autoridades encararam a doença e a saúde como estados de desconforto físico ou de bem-estar.  

Infelizmente, perspetivas redutoras como estas levaram os investigadores e os profissionais de 

saúde a descurar os componentes emocionais e sociais da saúde e da doença. Definições mais flexíveis 

quer de saúde quer de doença consideram múltiplos aspetos causais da doença e da manutenção da 

saúde, tais como fatores psicológicos, sociais e biológicos.  

A presença ou ausência de doença é um problema pessoal e social. É pessoal, porque a 

capacidade individual para trabalhar, ser produtivo, amar e divertir-se está relacionado com a saúde 

física e mental da pessoa. É social, pois a doença de uma pessoa pode afetar outras pessoas 

significativas (por exemplo, família, amigos e colegas). 

O “Bê-à-bá da Saúde Mental”, um instrumento de apoio e consulta breve, faz parte duma 

campanha de sensibilização desenvolvida pela Unidade de Consulta Psicológica no âmbito do combate 

ao estigma associado à Saúde Mental. Tem como objetivos auxiliar todos os profissionais de saúde do 

HFAR-PP na compreensão de alguns aspetos relacionados com Saúde mental, contibuir para a 

desmistificação de algumas crenças disfuncionais a esta associadas, incentivando-os à promoção da 

saúde mental para que capacitem os utentes, de forma mais eficaz, a aumentarem o controlo sobre a 

sua saúde e para a melhorar. 

Por outro lado, importa realçar que os profissionais da Saúde Mental não retiram mérito algum 

ao apoio psicológico convencional prestado por outros profissionais de saúde aos utentes. Quando 

responsávelmente usados, todos poderão ser úteis, e todos têm o seu raio de ação bem definido.  

Ideia central: 

“as doenças mentais devem ser encaradas do mesmo modo como se olham para as doenças físicas” 
 

 

Ariel Milton 

Psicólogo 
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Saúde mental vs. Doença mental 

 

Maio é o mês da consciência da Saúde mental, altura em que aqueles que se preocupam com as 
pessoas com Doença mental trabalham, de forma mais visível, para diminuir o estigma a esta 
associada. Pode ter reparado que o mês não é designado como o mês da consciência da Doença 
mental. Esta escolha foi estratégica. É mais inclusiva e deixa espaço para falar sobre a promoção da 
Saúde mental, que é relevante para todos. Num esforço para diminuir o estigma, expandimos a nossa 
forma de falar sobre a Doença mental. A “Saúde mental" dá-nos esperança, a "Doença mental" nem 
tanto. 
 

Mas como se define a pessoa com “Doença mental”? 
Será que a sabedoria convencional limita a definição para as pessoas que têm diagnósticos oficiais? 
Para quem já esteve internado? Ido a um psiquiatra/psicólogo? Tomou medicação para falar em frente 
a um grupo de pessoas? Serão só as pessoas que têm uma "depressão grave" que força uma baixa 
médica? Ou que impedem a pessoa de fazer as coisas "normais", como compras num supermercado, 
pagar contas, coisas que tem de fazer para viver.  

 
No nosso quotidiano encontramos pessoas que nos partilham as suas 
estórias da sua luta de Saúde mental. Pessoas que tentam obter apoio 
psicológico/psiquiátrico porque sentem necessidade de lidar melhor 
com algumas das suas características pessoais, por se sentirem sem 
esperança em relação às suas vidas, porque precisam de partilhar algo, 
proceder a uma reflexão apoiada abordando diferentes perspetivas, ou 
apenas porque precisam de uma pausa de tudo.  

 

Esta pessoa é mentalmente saudável ou doente mental? 

 

Pessoas de sucesso no presente contam-nos estórias de problemas psicológicos ou psiquiátricos 
graves no passado. A pessoa é a mesma, mas diferente. Então e nós? O que se passa com a saúde 
mental - ou doença mental - para nós? (aqueles que nunca têm problemas!...) Todos nós, que estamos 
nas nossas compras de supermercado e vidas de pagamento de contas, e que às vezes lutamos 
“poderosamente”. Os nossos caminhos podem não ter-nos levado a um consultório médico para obter 
um diagnóstico, as nossas situações podem não ter sido “terríveis” o suficiente para merecer um 
tratamento. Mas podemos ter sido as “tais pessoas” que precisaram de uma baixa por Saúde mental ou 
ter necessitado de apoio em situações de crise, tomado medicação para falar em frente de um grupo 
de pessoas, ou simplesmente não tivemos a coragem de procurar apoio.  
 

Podemos combater o estigma, reconhecendo que muitas pessoas vivem todos os dias ao longo de um 
espectro de Saúde mental, Bem-estar e Doença?  
 

Podemos estar numa extremidade do referido espectro 
num dia e na outra extremidade no outro dia, e mais 
frequentemente, no do meio. O reconhecimento de que, 
de alguma forma, todos navegamos neste espectro deverá 
apelar à nossa consciência, incutindo uma atitude e 
discursos mais construtivos, desprovidos de preconceitos 
e estigma, para que possamos não ser apenas mais conscientes, mas mais solidários entre nós, onde 
quer que estejamos, juntamente com o espectro de hoje. 
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Emoções 

 

As emoções não são boas nem más, nem positivas ou negativas. 

Emoção pode ser entendida como uma experiência subjetiva, associada ao temperamento, 

personalidade e motivação. A resposta emocional abrange todo o nosso organismo, com componentes 

fisiológicas (o nosso corpo), cognitivas (a nossa mente) e comportamentais (as nossas ações). As 

emoções mergulham-nos na angústia ou no êxtase, acompanham e provocam por vezes tanto os 

nossos sucessos como os nossos fracassos. Não podemos negar a sua força e a sua influência nas 

nossas escolhas, nas nossas relações com os outros ou na nossa saúde.   
 

As emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis mas 

são todas adaptativas, isto é, orientam-nos para a nossa 

sobrevivência. As emoções são como um sistema de 

comunicações complexo, que regulam a forma como 

interagimos com o meio.  

As emoções básicas são: Alegria, Amor, Surpresa, Ira, 

Tristeza e Medo. Cada uma destas emoções tem uma função. São 

como um “software” que não servem apenas para comunicar, 

mas para impulsionar à ação, e rápido. Na maioria das situações 

do quotidiano estes comportamentos são-nos extremamente úteis. Por exemplo, se virmos uma cobra, 

o medo (tem a função de proteção e sobrevivência) vai-nos dizer para fugir; se perdemos um ente 

querido a tristeza (tem a função a reintegração pessoal, “motiva-nos a”) orienta-nos a sair do trabalho 

e ficar em casa para procurar “apoio”; quando estamos alegres estamos mais dispostos a explorar e 

experimentar novas situações, é mais fácil planear e adotar decisões de forma mais rápida, etc.   

Mas, às vezes, as nossas emoções ficam desreguladas em padrões que não nos ajudam. Por exemplo, o 

medo empurra-nos a fugir de tudo, a tristeza de nos retirarmos das atividades que nos ajudam a sentir 

melhor, e a vergonha (sentimento secundário à tristeza) para nos escondermos de tudo, para que 

nunca tenhamos qualquer hipótese de nos relacionarmos e recuperar!…, provocando mais conflitos 

emocionais com os consequentes efeitos nefastos. 

Os impulsos de evitamento do desconforto emocional a todo o custo podem dificultar a nossa vida: 

quando evitamos emoções indesejáveis, acabamos por perder todas as dimensões que as animam 

também. É quando precisamos de ativar o nível mais alto do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, para 

refletir: Estarão estas emoções a empurrar-nos numa direção útil? Estão a permitir-nos viver a vida 

plena que gostaríamos de viver? 

Se a resposta for não, o nosso córtex pré-frontal (modela a resposta emocional) sobrepõe-se ao nosso 

sistema límbico (emoções), empurrando-nos a agir para o lado oposto de como nos sentimos, mesmo 

que estejamos a sentir-nos realmente desconfortáveis no momento.  

Isto permite-nos experimentar uma emoção difícil no momento, mas continuar a mover numa direção 

útil a longo prazo (por exemplo, permite a pessoa aproximar-se gradualmente dos seus medos e 

continuar a envolver-se em atividades que gosta, e com os outros, apesar de sentir tristeza ou 

vergonha). 



 

        HFAR-PP / Serviço de Psiquiatria / Tel. militar: 431477 / Tel. Civil: 226087946/ E-mail: psiquiatria@hospitalmilitarporto.org  7 

 

Perturbações da Ansiedade 

 

Ansiedade pode ser definida como uma senso-perceção, um estado emocional desagradável 
que se faz acompanhar de um desconforto somático devido à antecipação de uma potencial situação 
desagradável, ou mesmo perigosa, e que está relacionado com a emoção medo (que tem como função 
a proteção e sobrevivência).   

 

Podemos entender a aniedade como um sistema de radar, que está constantemente a auscultar 
o meio projetando hipotéticos cenários de perigo, sobretudo negativos (por exemplo, avaliaçao num 
exame “vou tirar má nota”; numa entrevista de emprego “não me vão contratar”; num primeiro 
encontro “vou ser rejeitado”), que levam a pessoa a ficar num constante estado de tensão e alerta. O 
medo distingue-se da ansiedade por ser uma resposta a uma ameaça real conhecida, que coloca a 
nosssa integridade física e psicológica em causa, ou de outros próximos (por exemplo, um assalto).  

 

A ansiedade dentro de certos limites é natural e útil, uma vez que constitui um valioso recurso 
adaptativo e incita as pessoas a procurar e encontrar soluções positivas. Neste sentido é uma 
poderosa fonte de ação e evolução do próprio indivíduo. Quando a ansiedade atinge um valor extremo 
com caráter sistemático torna-se patológica. Neste caso, começam a haver alterações/perturbações no 
funcionamento saudável da pessoa, afetando as dimensões física, cognitiva, comportamental e, 
consequentemente, nas várias vertentes do quotidiano. 

 

As perturbações de ansiedade subdividem-se em: 

• Fobias 

• Perturbação de pânico 

• Perturbação obsessivo-compulsiva 

• Perturbação de stress pós-traumático 

• Perturbação aguda de stress 

• Perturbação da ansiedade generalizada 

• Perturbação da ansiedade secundária a um estado físico geral 

• Perturbação da ansiedade induzida por substâncias 

 

Não existe um fator único que explique o aparecimento de determinada perturbação de ansiedade. De 
um modo geral, existem fatores de natureza biológica e psicológica (constituição, acontecimentos 
externos e conflitos internos) envolvidos no desenvolvimento da perturbação de ansiedade. Deste 
modo, o tratamento das perturbações de ansiedade deve conjugar o uso de psicofármacos com a 
psicoterapia, de forma a tratar a ansiedade do ponto de vista biológico, mas também a promover a 
resolução dos conflitos internos que podem estar na sua origem. 
 

 

 

 

  

Nota:  
Não é objetivo desta publicação, nem tal seria possível, dar a conhecer de forma exaustiva as 
especificidades de cada condição de saúde relacionada às perturbações da ansiedade, pelo que 
apenas parte do espectro de algumas destas perturbações serão abordadas.  
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Fobias 

 

O medo desempenha um papel fundamental na proteção e sobrevivência da espécie humana. É 
o medo que nos leva a fugir do perigo ou de situações potencialmente perigosas para a nossa 
existência ou bem-estar. É normal sentirmos um medo relativo. Todavia medo não é sinónimo de 
fobia. 
 
O que são as Fobias? 
 

As fobias são medos irracionais que nos deixam ansiosos e com medo perante situações sociais 
ou de desempenho (por exemplo, uma apresentação em público)  ou em situações e perante objetos 
muito específicos (por exemplo, aranhas, alturas, elevadores, espaços cheios de pessoas ou aviões). 
 
Quando a pessoa com fobia está exposta à situação ou objeto temido desenvolve uma resposta de 
ansiedade, assente na emoção medo, com manifestações psicológicas (por exemplo, pensamentos 
catastróficos, ou de rejeição), físicas (por exemplo, coração a bater aceleradamente, sudação, tremer) e 
comportamentais (por exemplo, agitação motora, evitamento ou fuga da situação ou objeto).  
 

A fobia pode provocar sofrimento ou ansiedade até um ponto que pode interferir, de forma 
significativa, na vida da pessoa, afetando as dimensões profissional/pessoal. Ou seja, o que acontece 
com a pessoa com fobia é que sobrevaloriza a “ameaça”. O medo sentido em relação ao objeto ou 
situação temida não é proporcional com o perigo ou ameaça real dessa situação.  
 

Há muitos tipos de fobias (por exemplo, Aerodromofobia, é o medo de viagens aéreas; Agorafobia é o 

medo de espaços abertos ou de estar numa multidão; Androfobia é o medo de homens; Apifobia é o 

medo de abelhas; Nomofobia é o medo de não ter serviços de telemóvel; Onfalofobia é o medo do 

umbigo; Talassofobia é medo do mar; Turofobia é o medo do queijo…entre muitos outros) e os seus 

diferentes subtipos tem características muito diferenciadas. As fobias são bastante frequentes, tendo 

uma prevalência estimada entre 4,5 a 11% na população geral. No entanto, só um pequeno número de 

pessoas procura ajuda psicológica, pois muitas pessoas com fobias aprendem a “conviver” ou a 

“suportar” a(s) sua(s) fobias, desenvolvendo formas de evitar o objeto ou situação que temem. Mas o 

evitamento não resolve o problema e, para além disso, implica um sofrimento elevado para a pessoa. 
 

Frequentemente as pessoas com fobias podem ser alvo de troça de pessoas à sua volta (amigos, 

família, outros). As pessoas sabem que o medo em questão não tem uma base racional (incluindo a 

pessoa com a fobia!), mas as dificuldades para superar esse medo são demasiado elevadas para o 

conseguir sozinho.  
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Perturbação de Pânico 

 
O que são os Ataques de Pânico? 
 

O ataque de pânico é um fenómeno físico resultante do processo de ansiedade, quando se sente 

um nível extremo de ansiedade. A ansiedade é um fenómeno físico e senso

emoção medo, provocado pela libertação de 

glândulas supra-renais, que prepara

estimulando o coração, elevando a tensão arterial, relaxando certos músculos e contraindo outros.

 

Por vezes, como efeito secundário da

metabólicas ou de debilidades físicas diversas, existe uma libertação 

de adrenalina em excesso causando assim um colapso físico, 

sentindo-se um estado de pânico. Este colapso físico com 

intensos (dor ou incomodidade no peito

“ficar maluco” ou de perder o controlo

sensação de estar a sufocar; vertigens, instabilidade ou desmaio

palpitações ou ritmo cardíaco acelerado

acentuadas; sudação; náuseas…), faz com que a mente 

perigo (morte), e aqui pode iniciar-

sintomas são tão fortes, que ao acreditarmos

inconsciente e resistente que provoca um processo mental profundo e contínuo de afastamento de 

todas as experiências que interpretamos na altura serem a “causa” do colapso físico.  
 

Como a nossa mente não conseguiu entender que as causas reais deste colapso tiveram na sua origem 

uma alteração metabólica (pois o corpo e o cérebro emocional não distinguem entre coisas que pensa 

ou imagina e a experiência real 

momento, como por exemplo o lugar e circunstâncias onde estava, como experiências agressoras e 

perturbadoras a evitar no futuro, “não posso estar no meio de muita gente”

isolado de pânico pode gerar-se o me

condicionamento clássico - “local onde ocorreu o ataque de pânico+sensação de mal

por condicionamento operante - “nunca mais volto áquele lugar”
 

 

 

 

 

 
 

Quem sofre desta perturbação sente uma ansiedade máxima em 

situações inexplicáveis, não conseguindo reconhecer os medos que 

lhes são inerentes.

pânico e a sua intensidade e frequência podem aumentar ao longo 

do tempo. 

ser feitas

 

As pessoas perturbadas com esta síndrome são levadas a

verdade o que sentem é um medo extremo de estar expostas a experiências que a mente entende 

como potencialmente ameaçadoras.

“medo de ter medo” pode provocar
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O ataque de pânico é um fenómeno físico resultante do processo de ansiedade, quando se sente 

A ansiedade é um fenómeno físico e senso

emoção medo, provocado pela libertação de corticoesteróides (cortisol, adrenalina

que preparam o nosso organismo para a ação, para grandes esforços físicos, 

estimulando o coração, elevando a tensão arterial, relaxando certos músculos e contraindo outros.

vezes, como efeito secundário da medicação, drogas, alterações 

ou de debilidades físicas diversas, existe uma libertação 

de adrenalina em excesso causando assim um colapso físico, 

nico. Este colapso físico com sintomas 

or ou incomodidade no peito; medo de morrer; medo de 

ou de perder o controlo; dificuldade respiratória ou 

ertigens, instabilidade ou desmaio; 

alpitações ou ritmo cardíaco acelerado; tremuras ligeiras ou 

faz com que a mente “acredite” poder estar num estado iminente de 

-se o primeiro evento da síndrome da Perturbação de P

sintomas são tão fortes, que ao acreditarmos que vamos morrer, criam

inconsciente e resistente que provoca um processo mental profundo e contínuo de afastamento de 

todas as experiências que interpretamos na altura serem a “causa” do colapso físico.  

guiu entender que as causas reais deste colapso tiveram na sua origem 

uma alteração metabólica (pois o corpo e o cérebro emocional não distinguem entre coisas que pensa 

ou imagina e a experiência real - física) relaciona os fatores externos que aconteceram

momento, como por exemplo o lugar e circunstâncias onde estava, como experiências agressoras e 

, “não posso estar no meio de muita gente”

se o medo de sentir novamente o pânico. Um medo aprendido 

“local onde ocorreu o ataque de pânico+sensação de mal

“nunca mais volto áquele lugar”. 

 

Quem sofre desta perturbação sente uma ansiedade máxima em 

situações inexplicáveis, não conseguindo reconhecer os medos que 

lhes são inerentes. É muito difícil lidar sozinho com os ataques de 

pânico e a sua intensidade e frequência podem aumentar ao longo 

do tempo. Existem intervenções e estratégias

ser feitas para reduzir e gerir a nossa ansiedade. 

 

As pessoas perturbadas com esta síndrome são levadas a pensar que têm fobias diversas quando na 

verdade o que sentem é um medo extremo de estar expostas a experiências que a mente entende 

como potencialmente ameaçadoras. A mera possibilidade de experienciar 

provocar tanta ansiedade que causa de facto um ataque de pânico.
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O ataque de pânico é um fenómeno físico resultante do processo de ansiedade, quando se sente 

A ansiedade é um fenómeno físico e senso-perceptivo de reação à 

adrenalina…) no sangue pelas 

o nosso organismo para a ação, para grandes esforços físicos, 

estimulando o coração, elevando a tensão arterial, relaxando certos músculos e contraindo outros. 

tar num estado iminente de 

síndrome da Perturbação de Pânico. Estes 

m por si só um trauma 

inconsciente e resistente que provoca um processo mental profundo e contínuo de afastamento de 

todas as experiências que interpretamos na altura serem a “causa” do colapso físico.   

guiu entender que as causas reais deste colapso tiveram na sua origem 

uma alteração metabólica (pois o corpo e o cérebro emocional não distinguem entre coisas que pensa 

física) relaciona os fatores externos que aconteceram nesse 

momento, como por exemplo o lugar e circunstâncias onde estava, como experiências agressoras e 

, “não posso estar no meio de muita gente”. A partir deste evento 

Um medo aprendido por 

“local onde ocorreu o ataque de pânico+sensação de mal-estar”, e mantido 

Quem sofre desta perturbação sente uma ansiedade máxima em 

situações inexplicáveis, não conseguindo reconhecer os medos que 

É muito difícil lidar sozinho com os ataques de 

pânico e a sua intensidade e frequência podem aumentar ao longo 

estratégias eficazes que podem 

para reduzir e gerir a nossa ansiedade.  

pensar que têm fobias diversas quando na 

verdade o que sentem é um medo extremo de estar expostas a experiências que a mente entende 

A mera possibilidade de experienciar outro ataque de pânico 

tanta ansiedade que causa de facto um ataque de pânico.  
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Perturbação Obsessivo-Compulsiva 

 
O que é a POC? 
 
 Esta perturbação é caracterizada por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O propósito das compulsões é tentar diminuir a ansiedade causada pelos pensamentos obsessivos, 
mas muitas vezes o processo de repetição das compulsões também gera sofrimento e o alívio que 
sentimos é nulo ou muito pouco. 
 
Em geral, as pessoas que sofrem de Perturbação Obsessivo-Compulsiva reconhecem a irracionalidade 
da situação, mas escondem-se, defendem-se da crítica ou observação dos outros ou organizam e 
escolhem as atividades diárias em função das obsessões, mascarando o problema, apesar do 
sofrimento associado em que se encontram.   
 

Outro aspeto comum é que a pessoa pode ter 
comportamentos de evitamento, como não tocar 
em superfícies que pensa estarem contaminadas, 
guardar e não usar a roupa que pensa estar 
contaminada, deitar objetos ao lixo para se 

libertar de uma obsessão, evitar a proximidade de pessoas, ou comida se 
forem alvo de uma ideia obsessiva. 
 
 

A grande dificuldade está em conseguir resistir à compulsão, pois ao evitá-la o mal-estar aumenta e a 
pessoa, de um modo geral, cede. 
 

Esta perturbação pode afetar significativamente a vida da pessoa, seja na área pessoal, laboral, doméstica, social ou, 

até, passar a ocupar o centro das preocupações da pessoa. 

 

Pode ser muito difícil para a pessoa com POC falar sobre as suas obsessões e compulsões, sobretudo se 
elas estiverem relacionadas com a religião, sexo ou violência. No entanto, é importante fazê-lo, pois 
existem estratégias e intervenções eficazes para lidar com estes sintomas, que se podem tornar 
incapacitantes.  

As obsessões correspondem a pensamentos indesejados e intrusivos, imagens, desejos ou dúvidas 
que nos vêm repetidamente à mente. Por exemplo, podemos ter pensamentos obsessivos sobre 
sermos contaminados por germes ou termos medo de nos ter esquecido de fechar a porta, ou 
desligar o gás. Os pensamentos obsessivos interrompem os nossos outros pensamentos e fazem-
nos sentir muito ansiosos. 
 

As compulsões são atividades repetitivas que sentimos que temos que realizar sob pena de “algo de 
mau” nos aconteça, ou aos outros. Estes rituais podem consumir muito do nosso tempo e interferir 
com a nossa vida – com a capacidade de concentração, o nosso trabalho e relação com os outros. Às 
vezes sentimos vergonha destes rituais e escondemo-los da nossa família e amigos.  
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Perturbação de Stress Pós-Traumático 

 

O que é a PSPT? 
 

O stress pós-traumático é uma perturbação 
psiquiátrica que se desenvolve como resposta a um evento 
traumático grave de significado emocional suficiente para 
desencadear uma cascata de eventos psicológicos e 
neurobiológicos relacionados. O indivíduo envolvido num 
acidente de trânsito grave, ou numa situação de assalto, 
sequestro ou de violação, pode perde o controlo físico e 
psicológico da situação, experimentando níveis elevados de ansiedade, alterando os padrões normais 
da neuroquímica. 

 

No cérebro humano, as alterações decorrentes do trauma nada mais são do que uma tentativa de 
resposta adaptativa à nova ordem imposta por eventos que desestruturam os esquemas cognitivos 
(conjunto de crenças, regras e pressupostos que regem o nosso modo de ver e interpretar o mundo, os 
outros e a nós mesmos). A repercussão é sentida não apenas na estrutura neural, mas também 
reproduz efeitos funcionais, nas cognições formadas a partir do evento traumático, nas impressões 
afetivas, nos comportamentos e nas reações fisiológicas. 
 

Sintomatologia da PSPT 

• Revivenciar do acontecimento traumático 
Recordações intrusivas e sonhos perturbadores sobre o acontecimento traumático, 
comportamentos ou sensações, como se o acontecimento estivesse de novo a acontecer, e mal-estar 
perante algo que simbolize o acontecimento para o sujeito. 

• Evitamento de acontecimentos associados ao trauma 
Evitar falar sobre a experiência traumática, fuga a pensamentos ou sensações relacionadas com o 
acontecimento traumático, e evitamento de atividades que possam desencadear essas sensações. 

• Embotamento geral da reatividade 
Restrição dos afetos, desligar-se dos outros, ausência de projetos pessoais e forte desinteresse por 
atividades que eram significativas para o sujeito antes do acontecimento traumático. 

• Aumento da ativação fisiológica 
Dificuldades em adormecer ou permanecer a dormir, irritabilidade, hiperviliglância, dificuldades de 
concentração e, ainda, reatividade fisiológica aumentada perante acontecimentos que façam 
relembrarem o acontecimento traumático. 

 

Dum modo geral, o quadro sintomatológico característico da PSPT surge pouco após o evento 
traumático, embora possa decorrer um período de latência de alguns meses ou mesmo de anos até se 
começar a manifestar. É frequente nos indivíduos com PSPT uma forte labilidade emocional, 
sentimentos de depressão os quais podem conduzir a comportamentos auto destrutivos, abuso de 
substâncias como o álcool e ou drogas. 
 
Quando os “sobreviventes” empreendem uma atitude ativa para resolver as suas reações de stress, são 
colocados numa posição de poder. O enfrentar ativamente o trauma ajuda a pessoa traumatizada a 
sentir-se menos impotente. A PSPT é uma das condições de saúde mental mais tratáveis. Recorrer a 
um profissional de saúde mental pode evitar o agravamento e complicações indesejáveis.  
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Perturbação de Stress 

O que é uma Perturbação de Stress?

 

Em todas as situações que a pessoa
perante uma circunstância súbita
não consegue dar uma resposta imediata e libertadora, 
gera-se um estado de desarmonia interna e uma 
dinâmica nos mecanismos homeostáticos. E
internos são naturais e automáticos, fazendo com que a 
pessoa sinta uma reação inespecífica do organismo que 
pode ser entendida como tensão/stress. 

 

O stress permite-nos reagir com rapidez e segurança perante uma situação desconhecida, 

uma resposta para a qual, em princípio, não estávamos preparados. 

 

Isto faz com que o stress não seja negativo por si só, m
nos sentimos stressados. É normal sentirmos que temos muito com que nos preocupar e demasiadas 
coisas para fazer, que os outros estão a exigir demasiado de nós ou que temos que lidar com situações 
sobre as quais não temos grande controlo.
situação é de tal forma negativa ao ponto de a considerarmos 
vezes de forma infundada…) que a nossa
estar em risco, quando na realidade não está.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O stress não é uma doença. É necessário e adaptativo
sentimos muito stressados, durante longos períodos de tempo, possamos vir a
de saúde psicológica como a depressã
podemos utilizar para melhorar a nossa gestão d
saúde mental pode evitar o agravamento

O stress não é uma doença.

  

Há situações que nos provocam stress.
não controlamos. Algumas podem ser situações 
outras menos positivas (por exemplo, desemprego, situações financeiras difíceis, 
familiar ou uma mudança de residência). Est
passageiras.  
 

“Não são estas situações que nos desgastam, mas a forma como reagimos a cada uma d
 

Quando estamos stressados podemos t
musculares, fadiga, dificuldade em dormir
fome ou falta de apetite, indigestão, desmaios, 
estamos mais irritados, agressivos, deprimidos, com medo de falhar, com receio do futuro, sem 
interesse pelos outros e pela nossa vida
são partilhados por outras perturbações de ansiedade.

militar: 431477 / Tel. Civil: 226087946/ E-mail: psiquiatria@hospitalmil

 

O que é uma Perturbação de Stress? 

Em todas as situações que a pessoa é colocada 
 ou ameaçadora, à qual 

não consegue dar uma resposta imediata e libertadora, 
se um estado de desarmonia interna e uma nova 

homeostáticos. Estes processos 
rnos são naturais e automáticos, fazendo com que a 

inespecífica do organismo que 
pode ser entendida como tensão/stress.  

nos reagir com rapidez e segurança perante uma situação desconhecida, 

uma resposta para a qual, em princípio, não estávamos preparados. 

Isto faz com que o stress não seja negativo por si só, mas sim absolutamente 
nos sentimos stressados. É normal sentirmos que temos muito com que nos preocupar e demasiadas 
coisas para fazer, que os outros estão a exigir demasiado de nós ou que temos que lidar com situações 
sobre as quais não temos grande controlo. O problema surge quando a perceção que temos de uma 
situação é de tal forma negativa ao ponto de a considerarmos “ameaçadora”

que a nossa integridade “sobrevivência”, ou a de outras pessoas, pode 
, quando na realidade não está. 

. É necessário e adaptativo, movendo a pessoa à ação. E
urante longos períodos de tempo, possamos vir a

de saúde psicológica como a depressão ou a ansiedade. Existem diversas estratégias eficazes que 
para melhorar a nossa gestão do stress e ansiedade. Recorrer a um profissional de 

saúde mental pode evitar o agravamento e complicações indesejáveis. 

O stress não é uma doença. É necessário e adaptativo. 

Há situações que nos provocam stress. Normalmente são situações que implicam mudanças ou que 
não controlamos. Algumas podem ser situações positivas (por exemplo, casar ou ter um filho) e 

por exemplo, desemprego, situações financeiras difíceis, 
iar ou uma mudança de residência). Estas situações podem ser duradouras, mas também 

Não são estas situações que nos desgastam, mas a forma como reagimos a cada uma d

Quando estamos stressados podemos ter diferentes tipos de reações físicas
, dificuldade em dormir ou permanecer a dormir, aumento do ritmo cardíaco

fome ou falta de apetite, indigestão, desmaios, dor no peito; ou psicológicas
, agressivos, deprimidos, com medo de falhar, com receio do futuro, sem 

interesse pelos outros e pela nossa vida, e perdemos o sentido de humor. 
por outras perturbações de ansiedade. 

ospitalmilitarporto.org  12 

nos reagir com rapidez e segurança perante uma situação desconhecida, capacitando-nos a dar 

uma resposta para a qual, em princípio, não estávamos preparados.   

as sim absolutamente necessário. Todos nós já 
nos sentimos stressados. É normal sentirmos que temos muito com que nos preocupar e demasiadas 
coisas para fazer, que os outros estão a exigir demasiado de nós ou que temos que lidar com situações 

O problema surge quando a perceção que temos de uma 
“ameaçadora” e pensarmos (muitas 

, ou a de outras pessoas, pode 

movendo a pessoa à ação. Embora quando nos 
urante longos períodos de tempo, possamos vir a desenvolver problemas 

xistem diversas estratégias eficazes que 
Recorrer a um profissional de 

Normalmente são situações que implicam mudanças ou que 
casar ou ter um filho) e 

por exemplo, desemprego, situações financeiras difíceis, doença de um 
as situações podem ser duradouras, mas também 

Não são estas situações que nos desgastam, mas a forma como reagimos a cada uma destas coisas.” 

físicas: dores de cabeça, dores 
aumento do ritmo cardíaco, 

psicológicas: podemos sentir que 
, agressivos, deprimidos, com medo de falhar, com receio do futuro, sem 

e perdemos o sentido de humor. Muitos destes sintomas 
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Perturbação de Ansiedade Generalizada

 

Preocupações, preocupações, preocupações… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Perturbação da Ansiedade Generalizada

de preocupações excessivas e recorrentes sobre os aspetos quotidianos, 

acompanhada de sintomatologia física e psicológica

surgem em consulta, curiosamente,

que lhes mina o bem-estar, talvez porque na nossa cultura

indivíduo preocupado é sinal (errado) de responsabilidade e 

maturidade. Assim, com a preocupação elevada à categoria de 

“qualidade”, não passa pela cabeça de

disso. Do que se queixam, de facto, é de cansaço, de agitação nervosa

concentração, de dores musculares, de perturbações do sono, de dificuldades de concentração e de 

uma indecisão permanente. 
 

Na base desta perturbação encontra
incerteza própria da vida, o que se alia a alguns erros de raciocínio, no sentido em que se assumem 
pressupostos – sobre a adequação e o valor da preocupação, o níve
nas situações quotidianas, o reducionismo nas avaliações dos resultados possíveis, que, muitas vezes, 
não conhecem níveis intermédios 
situações. 
 

É habitual encontrarem-se dificuldades nalgumas competências importantes para o bem
se prendem com o saber lidar com a vida 
processo de tomada de decisões (aliás, a indecisão e a angú
são queixas frequentes das pessoas que sofrem d
evitamento frequente de situações que originam ansiedade. Um 
procrastinação: o adiamento sucessivo das tarefas que requerem ser executadas.
 

A Perturbação da Ansiedade Generalizada

especialmente em situações de stress acrescido. Com alguma frequência, a situação é complicada com 

a presença simultânea de outras perturbações igualmente d

“companhias” indesejáveis mais frequentes são: perturbações depressivas, perturbação do pânico, 

perturbações pela utilização de substâncias

stress, como a síndrome do cólon irritável.

  

No trabalho – “Será que vou conseguir tomar conta deste projeto? S
desempenho desta função? Será que vou ser bem avaliado?
escola? Será que estou a ser boa mãe? E
problemas por eu ter pouco tempo para eles
outra vez? Será que vou ser capaz de manter esta relação?
E se não aprovam a minha decisão?” Com os outros
Será que disse alguma coisa errada? E
achar estúpido(a) por ter esta opinião?
Tenho medo de não conseguir cumprir o prazo? O
tempo da mudança? E se as taxas sobem e 
constipação?” 
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eneralizada 

Preocupações, preocupações, preocupações…  

Perturbação da Ansiedade Generalizada é assim um entrelaçar 

de preocupações excessivas e recorrentes sobre os aspetos quotidianos, 

física e psicológica. As queixas que 

surgem em consulta, curiosamente, não se prendem com a preocupação 

, talvez porque na nossa cultura ser um 

indivíduo preocupado é sinal (errado) de responsabilidade e 

maturidade. Assim, com a preocupação elevada à categoria de 

, não passa pela cabeça de muitas pessoas queixarem-se 

Do que se queixam, de facto, é de cansaço, de agitação nervosa, irritabilidade, 

de dores musculares, de perturbações do sono, de dificuldades de concentração e de 

Na base desta perturbação encontra-se, fundamentalmente, uma grande 
incerteza própria da vida, o que se alia a alguns erros de raciocínio, no sentido em que se assumem 

sobre a adequação e o valor da preocupação, o nível de risco e de controlo envolvidos 
nas situações quotidianas, o reducionismo nas avaliações dos resultados possíveis, que, muitas vezes, 
não conhecem níveis intermédios – e se tendem a assumir desfechos negativos e catastróficos das 

se dificuldades nalgumas competências importantes para o bem
se prendem com o saber lidar com a vida do dia-a-dia. Exemplos disso são as dificuldades ao nível do 
processo de tomada de decisões (aliás, a indecisão e a angústia face à necessidade de tomar decisões 
são queixas frequentes das pessoas que sofrem da Perturbação da Ansiedade Generalizada) e o 
evitamento frequente de situações que originam ansiedade. Um subproduto

ucessivo das tarefas que requerem ser executadas.

Generalizada é progressiva. Sem tratamento eficaz

especialmente em situações de stress acrescido. Com alguma frequência, a situação é complicada com 

ltânea de outras perturbações igualmente do foro psicológico/psiquiátrico. A

indesejáveis mais frequentes são: perturbações depressivas, perturbação do pânico, 

perturbações pela utilização de substâncias (adições), e situações globalmente 

stress, como a síndrome do cólon irritável. 

nseguir tomar conta deste projeto? Será que tenho 
erá que vou ser bem avaliado?” Família - Com as crianças

Será que estou a ser boa mãe? E se não lhes estou a dar uma alimentação correta? E
para eles?” Na relação a dois – “E se ele(a) se desinteressou

erá que vou ser capaz de manter esta relação?” Com os pais – “E se adoecem? Será que estão bem? 
Com os outros – “Mas porque é que ele(a) não me liga há uma semana? 

rá que disse alguma coisa errada? E porque é que eu estive tão calada(o) naquele janta
achar estúpido(a) por ter esta opinião?” Com a vida rotineira do dia-a-dia – “E se eu chego atrasado(a)? 

e não conseguir cumprir o prazo? O dinheiro pode não chegar! Será que consigo v
se as taxas sobem e não consigo cumprir a prestação? E se esta tosse é mais do que uma 
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, irritabilidade, dificuldades de 

de dores musculares, de perturbações do sono, de dificuldades de concentração e de 

grande dificuldade em gerir a 
incerteza própria da vida, o que se alia a alguns erros de raciocínio, no sentido em que se assumem 

l de risco e de controlo envolvidos 
nas situações quotidianas, o reducionismo nas avaliações dos resultados possíveis, que, muitas vezes, 

e se tendem a assumir desfechos negativos e catastróficos das 

se dificuldades nalgumas competências importantes para o bem-estar e que 
xemplos disso são as dificuldades ao nível do 

stia face à necessidade de tomar decisões 
Perturbação da Ansiedade Generalizada) e o 

subproduto deste evitamento é a 
ucessivo das tarefas que requerem ser executadas. 

progressiva. Sem tratamento eficaz vai piorando, 

especialmente em situações de stress acrescido. Com alguma frequência, a situação é complicada com 

o foro psicológico/psiquiátrico. As 

indesejáveis mais frequentes são: perturbações depressivas, perturbação do pânico, 

, e situações globalmente médicas associadas a 

erá que tenho capacidades para o 
Com as crianças: “Será que escolhi bem a 

u a dar uma alimentação correta? E se crescem com 
se ele(a) se desinteressou? E se eu falho 

“E se adoecem? Será que estão bem? 
le(a) não me liga há uma semana? 

porque é que eu estive tão calada(o) naquele jantar? Será que me vão 
“E se eu chego atrasado(a)? 

erá que consigo vender a casa a 
se esta tosse é mais do que uma 
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Perturbações do Humor 

 

  A afetividade é um setor fundamental de toda a vida psicológica humana. Tal como noutras 
dimensões da natureza humana, também esta pode ser disfuncional e desadaptativa. Atualmente, 
estes tipos de perturbações são designadas de Perturbações da Afetividade ou do Humor (PAH). 
 
As PAH são aquelas cujo traço dominante é uma perturbação sustentada do humor 
(disposição de ânimo; estado de espírito). Basicamente, o humor pode estar afetado de dois modos: 
uma elevação anormal do humor acompanhada de mudanças comportamentais – mania – ou um 
humor “baixo”, como na depressão. 
 
Os episódios de alteração do humor que servem de critério diagnóstico para a maior parte das PAH 
subdividem-se em: 
 

• Episódio Depressivo Major 

• Episódio Maníaco 

• Episódio Hipomaníaco 

• Episódio Misto 

 
Não existe uma causa única para o aparecimento de uma PAH. Entre os fatores de risco acrescido de 

vir a desenvolver uma PAH encontram-se a influência dos fatores genéticos (hereditariedade), 

biológicos (fisiopatologia), fatores psicológicos (instabilidade emocional, autoestima) e fatores sociais 

(papeis sociais). Em suma, considera-se que na etiologia das PAH interagem fatores de várias ordens, 

sendo que a hipótese unicausal da etiologia das PAH está praticamente afastada nas investigações 

mais recentes. 

 
 

 

 

 

 

Nota:  

Não é objetivo desta publicação, nem tal seria possível, dar a conhecer de forma exaustiva as 

especificidades de cada condição de saúde relacionada às perturbações de humor, pelo que apenas 

parte do espectro de algumas destas perturbações serão abordadas.  
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Episódio Depressivo Major 

 
 
O que é a Depressão? 
 

A Depressão é um dos problemas de saúde mental mais comuns. Pode fazer-nos sentir tristes, 
desesperados, inúteis e sem valor, desmotivados e exaustos. Pode afetar a nossa autoestima, o nosso 
sono, apetite, desejo sexual, podendo interferir com as nossas atividades diárias e, às vezes, com a 
nossa saúde física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Depressão manifesta-se nos nossos sentimentos (ficamos tristes, desesperados ou vazios, a sofrer e 
choramos facilmente), nos nossos pensamentos (dificuldade em concentrar e tomar decisões, 
culpabilização, autodesvalorização, vemos sempre o lado negativo do que acontece ou virá a 
acontecer), nos nossos comportamentos (deixamos de fazer atividades que antes nos davam prazer, 
evitamos situações e não nos apetece falar e isolamo-nos dos outros), e físicas (perturbações do sono, 
perda de libido, sentimo-nos sem energia e perdemos o apetite ou comemos em excesso, consumimos 
mais tabaco ou álcool do que é habitual).  
 

No âmbito das conceptualizações cognitivas, as perturbações depressivas são caracterizadas pela 
presença de crenças não adaptativas acerca do próprio, dos outros e do futuro, com acentuadas 
distorções cognitivas (processamento que distorce o modo como a pessoa apreende a realidade: por 
exemplo, generalizações abusivas; atenção seletiva a determinados aspetos, filtrando outros; erros 
cognitivos como a personificação, catastrofização…), que se repercutem em baixa autoestima e 
autoeficácia, desconfiança nos outros e desesperança face ao futuro. Frequentemente, estas crenças 
contribuem para o isolamento do indivíduo, bem como para a perda de interesse nas atividades 
anteriormente percebidas como interessantes, verificando-se um desinvestimento em si e no mundo. 

 

 

 

 

  

Costumamos usar a expressão “estou deprimido” quando nos sentimos tristes e muito insatisfeitos 
com a nossa vida. Mas, normalmente, estes sentimentos passam. É normal sentirmo-nos tristes, 
sentir dor emocional “sofrimento” com a perda de um ente querido, com uma separação ou grande 
desilusão/frustração romântica. Estas reações emocionais são adequadas à situação que estamos a 
viver e têm uma duração limitada. Contudo, se estes sentimentos interferirem com a nossa vida e 
não desaparecem após duas semanas, ou se estiverem constantemente a voltar, podemos estar 
deprimidos no sentido clínico do termo.  
 

Na sua forma mais leve a depressão significa que nos sentimos “em baixo”. Não nos impede de 
continuar com a nossa vida normal, mas torna tudo mais difícil de fazer e faz parecer que o nosso 
esforço é inútil e em vão. Na sua forma mais grave, a depressão pode ameaçar a nossa integridade 
física e fazer-nos ter vontade de desistir de viver (ideação suicida).  
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Episódio Maníaco 

O Episódio Maníaco caracteriza-se por um período distinto, mais concretamente pelo menos 

uma semana para efeitos de diagnóstico, durante o qual se verifica um humor anormal (euforia) e 

persistentemente elevado, expansivo ou irritável. O episódio deve ser acompanhado por, pelo 

menos, três dos seguintes sintomas: aumentos da autoestima ou grandiosidade; necessidade de 

dormir diminuída; discurso apressado; fuga de ideias; distratibilidade; aumento do envolvimento em 

atividades dirigidas para objetivos; agitação psicomotora; envolvimento em atividades agradáveis 

com um elevado potencial de terem consequências nefastas (por exemplo, envolver-se em gastos 

extravagantes, comportamentos sexuais indiscretos ou investir em negócios sem valor.) 

Episódio Hipomaníaco 

O Episódio Hipomaníaco deve durar pelo menos quatro dias, e caracteriza-se por um humor 

anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Deve ser acompanhado por, pelo menos, 

três dos seguintes sintomas: aumento exponencial da autoestima ou grandiosidade não-delirante; 

necessidade de dormir diminuída; discurso apressado; fuga de ideias; distratibilidade; aumento do 

envolvimento em atividades dirigidas para objetivos ou agitação psicomotora; envolvimento 

excessivo em atividades agradáveis com potenciais consequências desagradáveis. Assim sendo, a 

sintomatologia é semelhante à de um Episódio Maníaco, com a especificidade de não ocorrer 

atividade delirante (crença errada ou convicção baseada em falsas conclusões e que não se altera 

mesmo diante de provas ou raciocínios em contrário). 

Episódio Misto 

Um Episódio Misto define-se por um período de tempo mínimo de uma semana no qual se 

preenchem todos os critérios para Episódio Maníaco e Episódio Depressivo Major durante quase 

todos os dias. Neste âmbito, o sujeito experiencia rápidas alterações de humor, acompanhadas de 

sintomas dos dois episódios enunciados. Basicamente, a principal sintomatologia prende-se com 

agitação, insónia, desregulação do apetite, características psicóticas, ideação suicida e défices no 

funcionamento social e ocupacional. 
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Perturbações do Comportamento Alimentar 

 

As perturbações do comportamento alimentar correspondem a um conjunto de perturbações 

que têm como denominador comum uma preocupação excessiva com o peso corporal, que gera 

comportamentos alimentares anómalos, com prejuízo para a saúde e com potencial risco de vida. 

Trata-se de um conjunto de perturbações que envolvem emoções, atitudes e comportamentos 

excessivos em tudo o que se refere a peso corporal e a comida. 

 

 

 

 

 

 

Uma perturbação alimentar resulta e é mantida por uma combinação de fatores (por exemplo, 

familiares, pessoais e culturais) mas normalmente inicia-se com uma dieta. As pessoas que 

desenvolvem uma perturbação alimentar tornam-se bastante preocupadas com a forma corporal e 

com o peso, raramente se vêem como estando doentes e tentam esconder o seu comportamento. A 

perda de peso é vista como o único modo de se sentirem bem e de poderem ter controlo sobre a sua 

vida. Por isso, as pessoas com uma perturbação alimentar, normalmente, não procuram ajuda.  

Num número considerável de casos a relação com os outros apresenta problemas antes do 

desenvolvimento da doença mas tende a agravar-se com o mesmo. Pessoas com uma baixa autoestima 

e perfeccionistas são particularmente vulneráveis a uma perturbação alimentar. Se uma perturbação 

alimentar não for tratada pode durar vários anos. 

A anorexia nervosa, a bulimia nervosa e outras perturbações alimentares mais atípicas afetam 

entre 2 – 6% das raparigas adolescentes. A prevalência no sexo masculino tem vindo a aumentar. 

 

  

 

Todos temos hábitos alimentares diferentes e existem vários tipos de padrões alimentares 

saudáveis. Contudo, alguns são tão direcionados/centrados no medo de engordar que podem 

prejudicar a nossa saúde. São estes que designamos de perturbações alimentares e que se podem 

manifestar em:   

• Comer demais  

• Comer muito pouco 

• Utilizar diferentes estratégias para eliminar calorias 
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Anorexia 

O que é a Anorexia? 
 

A anorexia n

 
Anorexia é uma perturbação psicológica complexa que pode causar complicações físicas e 

colocar a vida em risco, se persistir por muito tempo sem tratamento. Anorexia nervosa significa 
“perda de apetite por razões nervosas”
apenas não se permite satisfazer o seu apetite. As pessoas com anorexia têm uma 
da sua forma corporal e da sua imagem
exercício em excesso para perderem basta
 

Quando a pessoa tem anorexia pode sentir que aquilo que come, se come e quando come
parte da sua vida sobre a qual tem controlo. Ganhar peso significa perder esse controlo. 
anorexia não quer aumentar de peso, mas simultaneamente também não quer morrer à fome. Todavia, 
não comer e perder peso pode ser a única forma de 
 

Geralmente esta doença tem início na adolescência. N
infância ou já na vida adulta. A anorexia
mas à medida que a pessoa vai perdendo peso entra num ciclo

 

Relatos de pessoas com anorexia: 
“É comum negarmos que temos fome, fica
calorias que comemos, escondemos comida, fazemos exercício físico em excesso, usa
para reduzir o apetite ou acelerar a digestão, 
 

“Acreditamos que temos peso a mais, mesmo quando toda a gente nos diz que estamos demasiado 
magras. A anorexia pode afetar todos os aspetos da nossa vida, a forma como pensamos e como nos 
sentimos: podemos ter sentimentos negativos, um ba
autoimagem distorcida.” 
 

A anorexia é um problema de saúde psicológica grave que pod
intervenções eficazes, que ajudam a
profissional de saúde mental pode evitar o agravamento e complicações indesejadas. 
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A anorexia não é apenas a doença dos magros.  

uma perturbação psicológica complexa que pode causar complicações físicas e 
em risco, se persistir por muito tempo sem tratamento. Anorexia nervosa significa 

“perda de apetite por razões nervosas”. Contudo, a pessoa não perde o apetite se t
apenas não se permite satisfazer o seu apetite. As pessoas com anorexia têm uma 
da sua forma corporal e da sua imagem. Tentam evitar ou fazer restrições alimentares e podem fazer 

excesso para perderem bastante peso. 

anorexia pode sentir que aquilo que come, se come e quando come
vida sobre a qual tem controlo. Ganhar peso significa perder esse controlo. 

ão quer aumentar de peso, mas simultaneamente também não quer morrer à fome. Todavia, 
não comer e perder peso pode ser a única forma de se sentir segura, mesmo que tenha muita fome.

ença tem início na adolescência. No entanto pode ter ser encontrada com início 
infância ou já na vida adulta. A anorexia é mais do que a mania das dietas! 

vai perdendo peso entra num ciclo vicioso… e instala

m negarmos que temos fome, ficamos obcecados com a perda de peso, contamos todas as 
calorias que comemos, escondemos comida, fazemos exercício físico em excesso, usa
para reduzir o apetite ou acelerar a digestão, e usamos roupas largas.” 

Acreditamos que temos peso a mais, mesmo quando toda a gente nos diz que estamos demasiado 
magras. A anorexia pode afetar todos os aspetos da nossa vida, a forma como pensamos e como nos 
sentimos: podemos ter sentimentos negativos, um baixo sentido de autoestima, medo da rejeição e uma 

A anorexia é um problema de saúde psicológica grave que pode colocar a vida em risco. Mas existem 
intervenções eficazes, que ajudam a pessoa a levar uma vida normal e saudável. 

saúde mental pode evitar o agravamento e complicações indesejadas. 
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uma perturbação psicológica complexa que pode causar complicações físicas e 
em risco, se persistir por muito tempo sem tratamento. Anorexia nervosa significa 

ontudo, a pessoa não perde o apetite se tiver anorexia, ela 
apenas não se permite satisfazer o seu apetite. As pessoas com anorexia têm uma imagem distorcida 

. Tentam evitar ou fazer restrições alimentares e podem fazer 

anorexia pode sentir que aquilo que come, se come e quando come, é a única 
vida sobre a qual tem controlo. Ganhar peso significa perder esse controlo. A pessoa com 

ão quer aumentar de peso, mas simultaneamente também não quer morrer à fome. Todavia, 
, mesmo que tenha muita fome. 

r encontrada com início na 
 Inicia-se com uma dieta, 

… e instala-se a doença. 

mos obcecados com a perda de peso, contamos todas as 
calorias que comemos, escondemos comida, fazemos exercício físico em excesso, usamos medicamentos 

Acreditamos que temos peso a mais, mesmo quando toda a gente nos diz que estamos demasiado 
magras. A anorexia pode afetar todos os aspetos da nossa vida, a forma como pensamos e como nos 

ma, medo da rejeição e uma 

colocar a vida em risco. Mas existem 
saudável. Recorrer a um 

saúde mental pode evitar o agravamento e complicações indesejadas.  
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Bulimia 

 

O que é a Bulimia? 

 

A bulimia é uma perturbação

de alimentos, com um sentimento de perda de controle sobre 

purgativos com episódios de vómitos 

Pessoas com bulimia estão sempre preocupadas com a aparência, principalmente c

 

 

O culto ao corpo magro e o desprezo às pessoas acima do peso 

moda, aparentemente, levam muitas

Desta forma, a bulimia pode ser considerada 

consegue aceitar o seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acim

níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade, 

formas bruscas de perder peso rapidamente

  

Pessoas com bulimia raramente procuram ajuda

acarretam também em anorexia ou quando forem necessários medicamentos para ajudar a 

interromper a purgação e, também, em casos em que 
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perturbação alimentar no qual uma pessoa oscila entre a 

, com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação, e 

mitos provocados ou abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. 

Pessoas com bulimia estão sempre preocupadas com a aparência, principalmente c

A causa exata da bulimia ainda é desconhecida. 

psicológicos, traumáticos, familiares, sociais ou culturais podem 

contribuir para seu desenvolvimento. A bulimia provavelmente 

ocorre devido a mais de um fator. 

 

Trata-se de uma perturbação da alimentação e, por isso, muitos 

fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à sua 

ocorrência. A influência exercida pelos órgãos de cominicação 

social sobre o comportamento e o padrão de beleza das pessoas 

também pode estar entre as possíveis causas da bulimia. 

bulimia afeta muito mais mulheres do que homens e é mais 

comum em mulheres adolescentes e em jovens adultas.

O culto ao corpo magro e o desprezo às pessoas acima do peso incutido pela indústria da

muitas pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia.

pode ser considerada uma perturbação de imagem

seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acim

níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade, que faz 

formas bruscas de perder peso rapidamente, ao mesmo tempo em que procura

procuram ajuda, exceto quando os ciclos de comportamento bulímico 

acarretam também em anorexia ou quando forem necessários medicamentos para ajudar a 

interromper a purgação e, também, em casos em que a depressão profunda está
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alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada 

a alimentação, e comportamentos 

ou abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. 

Pessoas com bulimia estão sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso. 

A causa exata da bulimia ainda é desconhecida. Fatores genéticos, 

psicológicos, traumáticos, familiares, sociais ou culturais podem 

contribuir para seu desenvolvimento. A bulimia provavelmente 

alimentação e, por isso, muitos 

fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à sua 

A influência exercida pelos órgãos de cominicação 

sobre o comportamento e o padrão de beleza das pessoas 

s possíveis causas da bulimia. A 

bulimia afeta muito mais mulheres do que homens e é mais 

comum em mulheres adolescentes e em jovens adultas. 

incutido pela indústria da beleza e da 

pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia. 

perturbação de imagem no qual o paciente não 

seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em 

que faz com que a pessoa procure 

procura conforto na comida. 

, exceto quando os ciclos de comportamento bulímico 

acarretam também em anorexia ou quando forem necessários medicamentos para ajudar a 

ofunda está presente. 



 

        HFAR-PP / Serviço de Psiquiatria / Tel. militar: 431477 / Tel. Civil: 226087946/ E-mail: psiquiatria@hospitalmilitarporto.org  20 

 

Perturbações do Controlo dos Impulsos 

 

As perturbações do controlo dos impulsos seguintes não fazem parte dos quadros clínicos de 

outras perturbações aqui descritas (por exemplo, perturbações relacionadas com substâncias 

“adições”, perturbação antissocial da personalidade, perturbações do humor), que apresentam por 

vezes sintomas que envolvem dificuldade no controlo dos impulsos.  

A característica principal das Perturbações do Controlo dos Impulsos é a incapacidade para resistir a 

um impulso, vontade ou tentação para realizar um ato perigoso para o próprio ou terceiros. Na maioria 

destas perturbações o sujeito experimenta um grau crescente de tensão ou ativação antes de cometer 

um ato, durante o qual tem uma sensação de prazer, gratificação ou alívio. Após a sua consumação 

pode seguir-se remorso, arrependimento ou culpabilidade.   

 

As perturbações do controlo dos impulsos mais comuns são: 

• Perturbação Explosiva Intermitente 

• Cleptomania 

• Piromania 

• Tricotilomania 

• Jogo patológico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota:  

Não é objetivo desta publicação, nem tal seria possível, dar a conhecer de forma exaustiva as 

especificidades de cada condição de saúde relacionada às perturbações do controlo dos impulsos, 

pelo que apenas parte do espectro de algumas destas perturbações serão abordadas.  
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Perturbação Explosiva Intermitente

 

Caracteriza-se pelos seguintes critérios
 

• Vários episódios isolados de perda do controlo dos

agressivos, que resultam em atos hostis graves ou destruição de bens

• O grau de agressividade expressa é 

estímulo psicossocial que o desencadeia

• Episódios não explicados por outra perturbação mental e também não são resultado de efeitos 
de substâncias nem de estados físicos/doenças físicas.

 

Tratamento 
 

Medicação e psicoterapia
comportamentos agressivos e da origem da violência.

 
 
 

Cleptomania 
 

 

Caracteriza-se pelos seguintes critérios
 

• Fracasso recorrente em resistir aos impulsos de furtar objetos que 
não são necessários para o uso pessoal, ou apelativos pelo

valor monetário.   

• Sensação de tensão imediatamente antes da realização do furto 

seguida de prazer, satisfação ou alívio no momento do roubo. 

• O furto não é cometido para expressar raiva ou vingança, nem 

ocorre em resposta a um delírio ou alucinação. 

• O comportamento não é explicado por outra perturbação mental.

 
Tratamento
 
Medicação e psicoterapia cognitivo
impulsos.
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Perturbação Explosiva Intermitente 

se pelos seguintes critérios: 

isolados de perda do controlo dos impulsos 

em atos hostis graves ou destruição de bens. 

O grau de agressividade expressa é desproporcional em relação ao 

estímulo psicossocial que o desencadeia. 

Episódios não explicados por outra perturbação mental e também não são resultado de efeitos 
de substâncias nem de estados físicos/doenças físicas. 

Medicação e psicoterapia cognitivo-comportamental para controlo dos 
comportamentos agressivos e da origem da violência. 

se pelos seguintes critérios: 

Fracasso recorrente em resistir aos impulsos de furtar objetos que 
o uso pessoal, ou apelativos pelo seu 

Sensação de tensão imediatamente antes da realização do furto 

seguida de prazer, satisfação ou alívio no momento do roubo.   

O furto não é cometido para expressar raiva ou vingança, nem 

sposta a um delírio ou alucinação.   

O comportamento não é explicado por outra perturbação mental. 

Tratamento 

Medicação e psicoterapia cognitivo-comportamental para controlo dos 
impulsos. 
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impulsos 

 

desproporcional em relação ao 

Episódios não explicados por outra perturbação mental e também não são resultado de efeitos 

comportamental para controlo dos 

comportamental para controlo dos 
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Piromania 

 

Caracteriza-se pela presença dos seguintes 
 

• Múltiplos episódios de provocação deliberada e propositada de 

incêndios. 

• Tensão ou excitação afetiva antes do comportamento. 

• Fascínio ou atração pelo fogo e prazer ao provocar incêndios, ou quando os testemunha ou até 
participa nos seus resultados ou combate. 

• O comportamento pirómano
(incendiário), ou para expressar uma ideologia sociopolítica
expressar raiva ou vingança, melhorar as próprias condiçõe
ou alucinação, ou em consequência de uma outra perturbação mental.

 Tratamento

 

Medicação e psicoterapia cognitivo
impulsos. 

 

 

Tricotilomania 

 

Caracteriza-se pelos seguintes critérios:
 

• Comportamento recorrente de arrancar os cabelos, resultando em 

perda capilar perceptível.   

• Sensação de tensão crescente, imediatamente antes de arrancar os 

cabelos ou quando o indivíduo tenta resistir ao 

comportamento.   Prazer, satisfação ou alívio ao ar

cabelos.   

• A perturbação não é melhor explicada por outra perturbação mental, nem se deve a uma 

condição médica geral (por ex

• A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamen

ou ocupacional, ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.

 

Tratamento

Medicação e psicoterapia cognitivo

impulso de arrancar cabelo.
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se pela presença dos seguintes critérios: 

Múltiplos episódios de provocação deliberada e propositada de 

Tensão ou excitação afetiva antes do comportamento.   

ção pelo fogo e prazer ao provocar incêndios, ou quando os testemunha ou até 
resultados ou combate.   

pirómano não ocorre visando a obtenção de ganhos monetários
, ou para expressar uma ideologia sociopolítica, encobrir uma a

expressar raiva ou vingança, melhorar as próprias condições de vida, em resposta a um delírio 
ou alucinação, ou em consequência de uma outra perturbação mental. 

Tratamento 

Medicação e psicoterapia cognitivo-comportamental para controlo dos 
 

se pelos seguintes critérios: 

Comportamento recorrente de arrancar os cabelos, resultando em 

Sensação de tensão crescente, imediatamente antes de arrancar os 

cabelos ou quando o indivíduo tenta resistir ao 

Prazer, satisfação ou alívio ao arrancar os 

A perturbação não é melhor explicada por outra perturbação mental, nem se deve a uma 

condição médica geral (por exemplo, um problema dermatológico).   

A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamen

ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

Tratamento 

Medicação e psicoterapia cognitivo-comportamental para controlo do 

impulso de arrancar cabelo. 
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Múltiplos episódios de provocação deliberada e propositada de 

ção pelo fogo e prazer ao provocar incêndios, ou quando os testemunha ou até 

não ocorre visando a obtenção de ganhos monetários 
, encobrir uma atividade criminosa, 
s de vida, em resposta a um delírio 

 

comportamental para controlo dos 

A perturbação não é melhor explicada por outra perturbação mental, nem se deve a uma 

A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social 

 

comportamental para controlo do 
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Jogo Patológico 

 

Comportamento de jogo mal-adapta

cinco (ou mais) dos seguintes critérios:

 

• Preocupação com o jogo (por exemplo

experiências de jogo passadas, avalia possibilidades ou planeia a 

próxima jogada, ou está 

para jogar). 

• Necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores, 

a fim de atingir a excitação desejada

• Esforços repetidos e fracassados no sentido de controlar, 

reduzir ou parar com o jogo

• Inquietude ou irritabilidade

o jogo. 

• Joga como forma de fugir de problemas ou de aliviar um humor deprimido

• Após perder dinheiro no jogo, frequentemente

prejuízo. 

• Mente a familiares, terapeuta ou 

com o jogo. 

• Cometeu atos ilegais, tais como falsificação, fraude ou fu

financiar o jogo. 

• Colocou em perigo ou perdeu um relacionamento significativo, o 

emprego ou uma oportunidade educacion

causa do jogo. 

• Recorre a outras pessoas com o fim de obter dinheiro para 

aliviar uma situação financeira desesperada

Nota: O comportamento de jogo não é melhor explicado por um 

Episódio Maníaco. 

Tratamento 

Medicação e psicoterapia cognitivo-

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Hubert, Pedro (2015). Jogadores offline e online: caracterização e comparação.
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adaptativo, persistente e recorrente, que se caracteriza 

seguintes critérios: 

com o jogo (por exemplo, preocupa-se em reviver 

experiências de jogo passadas, avalia possibilidades ou planeia a 

próxima jogada, ou está obcecado em formas de obter dinheiro 

Necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores, 

a fim de atingir a excitação desejada. 

sforços repetidos e fracassados no sentido de controlar, 

reduzir ou parar com o jogo. 

tabilidade quando tenta reduzir ou parar com 

oga como forma de fugir de problemas ou de aliviar um humor deprimido

pós perder dinheiro no jogo, frequentemente, volta noutro dia para tentar recuperar o 

ente a familiares, terapeuta ou outras pessoas, para encobrir a extensão do envolvimento 

ometeu atos ilegais, tais como falsificação, fraude ou furto, para 

olocou em perigo ou perdeu um relacionamento significativo, o 

emprego ou uma oportunidade educacional ou profissional por 

ecorre a outras pessoas com o fim de obter dinheiro para 

aliviar uma situação financeira desesperada causada pelo jogo.  

O comportamento de jogo não é melhor explicado por um 

-comportamental para controlo do impulso de jogar. 

Hubert, Pedro (2015). Jogadores offline e online: caracterização e comparação.
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aracteriza por, pelo menos, 

oga como forma de fugir de problemas ou de aliviar um humor deprimido.  

a para tentar recuperar o 

outras pessoas, para encobrir a extensão do envolvimento 

comportamental para controlo do impulso de jogar.   

Hubert, Pedro (2015). Jogadores offline e online: caracterização e comparação. 
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Adições 

 
Numa sociedade hedonista e consumista, cada vez mais vazia de valores, propicia à procura 

insaciável dum prazer que se perdeu ou que não foi conseguido através dum equilíbrio emocional 
favorecido por relações saudáveis, o vazio pode ser preenchido pela “droga”. Esta pode ser entendida 
como um objeto, um comportamento ou atividade.  

 
O que são as Adições? 
 

As adições acontecem quando ingerimos uma substância (que produz uma alteração normal da 
neuroquímica) ou nos envolvemos numa atividade que pode ser desagradável, mas que realizada de 
forma contínua se torna compulsiva e interfere com as nossas responsabilidades ou com a nossa 
saúde, tornando-se prejudicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A questão central das adições está no vazio emocional que as pessoas procuram preencher de forma 
compulsiva. Tendemos a culpabilizar o “objeto”, mas na realidade o “problema” está na pessoa e no 
seu comportamento descontrolado (falta de controlo dos impulsos). Quantas vezes já ouvimos 
expressões como “As pessoas dizem-me que estou a perder o controlo quando bebo…”; “Não percebem 
que tenho que utilizar o computador para trabalhar!”; “Não sou viciado!”; “Não posso ficar sem 
telemóvel”; “Não posso ficar sem acesso à internet”; “As pessoas não entendem qual é a sensação de 
ganhar!”. 
 

É importante clarificar que um dos fatores que diferenciam a perturbação de adições das outras, é que 
as primeiras adoecem a mente e depois o corpo, mas não se trata de uma doença crónica (vitalícia). 
Com ajuda especializada e força de vontade, a pessoa pode ultrapassá-la. As adições não se resolvem 
apenas com “força de vontade”. Existem intervenções eficazes. 
 
 
 

As adições não têm a ver com a falta de moral ou de carácter. 

 

 

  

Existem diferentes tipos de adições. As duas principais formas de adição são: a adição a substâncias 
psicoativas lícitas (por exemplo, álcool, tabaco, medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos, 
hipnóticos, etc.) e ilícitas (por exemplo, cocaína, heroína, haxixe, etc.); e a adição a atividades e 
comportamentos através da procura e permanência em relações disruptivas, jogo compulsivo, sexo 
e pornografia, internet, trabalho, exercício físico, compras, perturbações do comportamento 
alimentar como a anorexia, bulimia, etc. 
 

Quando temos uma adição não conseguimos controlar aquilo em que estamos “viciados”, podemos 
tornar-nos dependentes disso para fazer a nossa vida quotidiana. O esforço de ter de lidar com uma 
adição pode prejudicar seriamente o nosso trabalho e as nossas relações. No caso da adição ao 
álcool, drogas ou tabaco podem existir também efeitos físicos e psicológicos muito negativos.   
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Estigma 

 

O que é Estigma? 
 

A palavra estigma tem origem grega e significa marcar, pontuar. Os gregos marcavam o 
corpo das pessoas quando procuravam evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o 
seu status moral e assim possibilitavam que ela fosse facilmente identificada e evitada.  

 

Um estigma é na realidade um tipo especial de relação entre um atributo da pessoa e um estereótipo 
negativo e acaba por ser visto como algo que a define mais do que um rótulo a ela aplicado. 

 

O estigma está relacionado a conhecimentos insuficientes ou inadequados (estereótipos), que leva a 
preconceitos (juízos de valor com sentido pejorativo), à discriminação (comportamentos de rejeição, 
distinção) e ao distanciamento social da pessoa estigmatizada. Vários estudos demonstram que as 
pessoas, em geral, apresentam grande desconhecimento sobre as doenças mentais e uma reação 
negativa diante pessoas com doença mental considerando-os “relativamente perigosos, sujos, 
imprevisíveis e sem valor”. Essa perceção acaba por provocar sentimentos de “medo, desconfiança 
e aversão” pelos portadores de doenças mentais.  
 
 
 
 
 
 
 

O processo de desinstitucionalização dos doentes mentais – fecho de hospitais psiquiátricos, 
abertura de serviços comunitários e centros terapêuticos, tratamentos em ambulatório – veio 
estreitar a distância entre a saúde mental e a doença mental na medida em que a população fica 
mais exposta a contactos com pessoas com doença mental. Aliado a esta mudança de paradigma 
está um incremento de informações sobre a real situação da condição de saúde da pessoa com um 
problema de saúde mental, que felizmente tem contribuído para o decréscimo do estigma a esta 
associada.  
 

A ideia de que os doentes mentais são violentos é muitas vezes difundida pelos média (e até no 
discurso político “esquizofrénico”) e não encontra respaldo na realidade na medida em que, na 
maioria das vezes, os portadores são mais vítimas de violência que perpetradores desta. Assim, o 
estigma relacionado às doenças mentais, além de associar-se a  uma visão estereotipada de 
imprevisibilidade e violência, associa-se também à negação de direitos humanos dos portadores, 
que frequentemente contribui para sua exclusão social e os coloca numa posição de desvantagem 
quando procuram emprego, habitação, estudos e até no acesso a tratamentos.  
 

O estigma produz efeitos nefastos no próprio em autoestigma e baixa autoestima, contribuindo para 

uma pior qualidade de vida. Usualmente, o estigma e a discriminação em relação as pessoas 

com  doenças mentais estendem-se à família, amigos e mesmo a profissionais e serviços de saúde 

mental, observando-se também uma discriminação orçamentária da saúde mental nas políticas de 

saúde pública. 
 

A pessoa não escolhe estar doente. A doença não é resultado da fraqueza da pessoa. 

Quando nos referimos a alguém que tem uma perturbação mental como “doente”, “louco”, 
“esquizofrénico”, estamos não só a demonstrar desconhecimento (estereótipo), como estamos a 
demonstrar os nossos valores (crenças negativas), para além duma atitude pouco construtiva e 
civilizada (exclusão social). Estes termos são usados como rótulos sem sentido e trazem mais 
sofrimento para estas pessoas. Estes comportamentos alimentam o estigma.  
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Luto 

 

 

“O Luto pode ser entendido como um processo de elaboração psíquica após a perda do objeto relacional.” 
(Freud, s.d.) 

 

“Ficamos em luto porque estamos biologicamente preparados para nos vincular.”  
(Bowlby, 1973) 

 

“Enfrentar a morte significa encarar a questão última do sentido da vida. Se realmente queremos viver, 

temos que ter a coragem para reconhecer que a vida é muito curta.” 
(Kubler-Ross, 1975) 

 

O que é o Luto? 

 

O Luto é um processo natural que ocorre sempre que há uma perda significativa na vida de uma 

pessoa. Essa perda pode ser de natureza diversa como por exemplo a perda de um ente querido, um 

emprego, uma modificação corporal, ou uma alteração importante das condições de vida. O luto 

também pode constituir parte integrante de um processo de crescimento psico-emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existem situações em que o processo de luto não segue uma evolução normativa, podendo ocorrer 

fixação numa das fases e, consequentemente, a não resolução do luto. Nestas circunstâncias, o luto 

permanece não resolvido ao longo do tempo, durante vários anos ou, por vezes, para o resto da vida 

da pessoa, interferindo no estado emocional da pessoa e condicionando significativamente a sua vida. 

Nestes casos, estamos perante uma situação de Luto Patológico. Recorrer a um profissional de saúde 

mental pode evitar o agravamento e complicações indesejáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apesar do processo de luto ser aparentemente um mecanismo universal, cada indivíduo possui uma 

forma particular de o realizar, sendo que este processo varia consoante a faixa etária em que o 

individuo se encontra, o tipo de vinculação existente e as causas e circunstâncias da perda.  
 

A evolução saudável de um processo luto visa a transferência, na esfera emocional, da vinculação em 

relação a um objeto perdido para memórias amenas das expressões dessa mesma vinculação. Este 

processo é transitório, podendo ser conceptualizado de acordo com quatro fases*: Fase de 

entorpecimento; Fase de anseio e protesto; Fase de desespero; Fase da recuperação e restituição. 
*(Bowlby, 1980; Parkes, 1986) 
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Perturbações da Personalidade 

 

O que caracteriza a Personalidade  são as qualidades únicas e constantes do indivíduo. É o que 
nos distingue de qualquer outra pessoa, conjugando os nossos sentimentos, objetivos e padrões de 
comportamento. Trata-se da organização interna dos sistemas psicológicos da pessoa e do seu ajuste ao 
ambiente envolvente. Embora tenhamos a tendência para responder a uma situação stressante ou 
difícil da mesma forma, temos a capacidade de tentar pensar e seguir um caminho alternativo se as 
nossas primeiras escolhas se revelaram ineficazes. Quando tal não acontece, o resultado da diferença 
poderá originar conflitos emocionais ao longo do tempo, acarretando consequente disfuncionalidade 
em relação a uma determinada normalidade. Perante traços de personalidade inflexíveis e 
desadaptativos, que causam incapacidade funcional significativa e/ou sofrimento subjetivo, podemos 
então falar de Perturbação da Personalidade. 
 

A Perturbação da Personalidade é um padrão estável de experiência interna e de comportamentos que 
se afastam marcadamente do esperado para o indivíduo numa dada cultura, tendo em conta os 
substratos étnico, cultural e social. Este padrão é global e inflexível, tendo início na adolescência ou no 
início da idade adulta. É um padrão estável ao longo do tempo e origina sofrimento clinicamente 
significativo ou incapacidade na vida social, profissional ou noutras áreas do funcionamento, como 
relações familiares e com o próprio. A mesma pessoa poderá preencher os critérios para várias 
perturbações da personalidade. 
 

As perturbações de personalidade mais comuns são: 

• Personalidade antissocial 

• Personalidade dependente 

• Personalidade esquizóide 

• Personalidade estado-limite  

• Personalidade evitante 

• Personalidade histriónica 

• Personalidade narcísica 

• Personalidade obsessiva-compulsiva 

• Personalidade paranóide 

Embora os tratamentos difiram de acordo com o tipo de alteração da personalidade, alguns princípios 

gerais podem ser aplicados a todos. A maior parte das pessoas com uma alteração da personalidade 

não sente a necessidade de tratamento e, provavelmente por essa razão, costumam dirigir-se à 

consulta acompanhados de outra pessoa. Geralmente, a pessoa com uma perturbação de 

personalidade pode responder ao apoio que se lhe presta, mas costumam manter-se firmes quanto 

aos padrões de pensamento e de comportamentos próprios da sua desadaptação. Em regra, o apoio é 

mais eficaz quando intervêm pessoas com problemas idênticos ou com um psicoterapeuta. 

 

 

 

 

 
 

  

Nota:  

Não é objetivo desta publicação, nem tal seria possível, dar a conhecer de forma exaustiva as 

especificidades de cada condição de saúde relacionada às perturbações de personalidade, pelo que 

apenas parte do espectro de algumas destas perturbações serão abordadas.  
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Personalidade antissocial 

As pessoas com personalidade antissocial, a maior parte das quais são homens, mostram 

desprezo insensível pelos direitos e pelos sentimentos dos outros. Exploram os outros para obter 

benefício material ou gratificação pessoal (ao contrário dos narcisistas, que pensam serem melhores 

que os outros). Caracteristicamente, estas pessoas exprimem os seus conflitos de forma impulsiva e 

irresponsável. Toleram mal a frustração e, por vezes, são hostis e violentas. Apesar dos problemas ou 

do dano que causam aos outros pelo seu comportamento antissocial, não sentem, tipicamente, 

remorsos ou culpabilidade. Ao contrário, racionalizam cinicamente o seu comportamento ou culpam 

os outros. As suas relações estão cheias de desonestidades e de enganos. A frustração e o castigo 

raramente os levam a modificar os seus comportamentos. 
 

As pessoas com personalidade antissocial são frequentemente inclinadas ao alcoolismo, à 

toxicomania, aos desvios sexuais, à promiscuidade e a terem problemas com a justiça. São propensas 

ao fracasso nos seus trabalhos e a mudarem-se de um sítio para o outro. Frequentemente têm uma 

história familiar de comportamento antissocial, abuso de substâncias, divórcio e abusos físicos. Na 

sua infância, geralmente, foram descuidados emocionalmente e com frequência sofreram abusos 

físicos nos seus anos de formação. Têm uma esperança de vida inferior à média, mas entre os que 

sobrevivem, esta situação tende a diminuir ou a estabilizar-se com a idade. 

 

Personalidade dependente 

As pessoas com uma personalidade dependente transferem as decisões importantes e as 

responsabilidades para os outros e permitem que as necessidades daqueles de quem dependem se 

anteponham às suas. Não têm confiança em si próprias e manifestam uma intensa insegurança. 

Muitas vezes queixam-se de que não podem tomar decisões e de que não sabem o que fazer, nem 

como fazer. Rejeitam dar opiniões, embora as tenham, porque temem ofender as pessoas de que 

necessitam. As pessoas com outras alterações da personalidade apresentam frequentemente aspetos 

da personalidade dependente, mas estes sinais ficam geralmente encobertos pela predominância da 

outra perturbação de personalidade. Alguns adultos com doenças prolongadas desenvolvem 

personalidades dependentes. 

 

Personalidade esquizóide 

O termo “esquizóide” foi criado por Eugen Bleuer no início do século XX, para definir uma 

tendência da pessoa para dirigir a sua atenção para o mundo interior, fechando-se ao exterior. As 

pessoas com uma personalidade esquizóide são introvertidas, ensimesmadas (concentradas em si 

mesmas) e solitárias. São emocionalmente frias e socialmente distantes. Muitas vezes estão absortas 

nos seus próprios pensamentos e sentimentos e são receosas da aproximação e da intimidade com 

outros. Falam pouco, são dadas a sonhar acordadas e preferem a especulação teórica à ação prática. 

A fantasia é um modo frequente de se confrontar com a realidade. Este padrão começa no início da 

idade adulta e apresenta-se em diversos contextos. 
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Personalidade estado-limite 

As pessoas com uma personalidade estado-limite (ou também designada borderline), a maior 

parte das quais são mulheres, são instáveis na perceção da sua própria imagem, no seu humor, no 

seu comportamento e nas suas relações interpessoais (que muitas vezes são tempestuosas e 

intensas). A personalidade estado-limite torna-se evidente no início da idade adulta, mas a 

prevalência diminui com a idade. Estas pessoas podem ter sido privadas dos cuidados necessários 

durante a infância. Consequentemente, sentem-se vazias, furiosas e merecedoras de cuidados. 

Quando as pessoas com uma personalidade estado-limite se sentem assistidas, mostram-se solitárias 

e desamparadas, necessitando frequentemente de ajuda pela sua depressão, pelo abuso de 

substâncias tóxicas, pelas alterações do apetite e pelo mau trato recebido no passado. No entanto, 

quando receiam o abandono da pessoa que as assiste, o seu humor muda radicalmente. Com 

frequência mostram uma cólera despropositada e intensa, acompanhada por alterações extremas na 

sua visão do mundo, de si próprias e dos outros (mudando do preto para o branco, do amor para o 

ódio ou vice-versa, mas nunca para uma posição neutra). Se se sentirem abandonadas e sós, podem 

chegar a interrogar-se se realmente existem (isto é, não se sentem reais). Podem tornar-se 

desesperadamente impulsivas, implicando-se numa promiscuidade ou num abuso de substâncias 

tóxicas. Por vezes, perdem de tal modo o contacto com a realidade que têm episódios breves de 

pensamento psicótico, paranóia e alucinações. Em cuidados primários de saúde; tendem a visitar 

com frequência o médico de família por crises repetidas ou queixas difusas, mas não cumprem as 

recomendações do tratamento. Esta alteração da personalidade é também a mais frequentemente 

tratada pelos psiquiatras, porque as pessoas que sofrem dela procuram incessantemente alguém que 

cuide delas. 

Personalidade evitante 

As pessoas com uma personalidade evitante são hipersensíveis à rejeição e temem começar 
relações ou qualquer outra coisa nova pela possibilidade de rejeição ou de deceção. Estas pessoas 
têm um forte desejo de receber afeto e de serem aceites. Sofrem abertamente pelo seu isolamento e 
falta de capacidade de se relacionarem comodamente com os outros. Ao contrário daquelas que têm 
uma personalidade estado-limite, as pessoas com uma personalidade evitante não respondem com a 
cólera à rejeição; em vez disso, apresentam-se tímidas e retraídas. A perturbação da personalidade 
evitante tem aspetos semelhantes à fobia social. 

 

Personalidade histriónica 

As pessoas com uma personalidade histriónica (histérica) procuram de um modo notório 
chamar a atenção e comportam-se teatralmente. As suas maneiras vivamente expressivas têm como 
resultado o estabelecimento de relações com facilidade, mas de um modo superficial. As emoções 
parecem muitas vezes exageradas, infantilizadas e idealizadas para provocar a simpatia ou a atenção 
(com frequência erótica ou sexual) dos outros. A pessoa com personalidade histriónica mostra-se 
inclinada a comportamentos sexualmente provocatórios ou a sexualizar as relações não sexuais. 
Podem não querer, na realidade, uma relação sexual. Antes pelo contrário, muitas vezes os seus 
comportamentos sedutores encobrem o seu desejo de dependência e de protecção. Algumas pessoas 
com personalidade histriónica são também hipocondríacas e exageram os seus problemas físicos 
para conseguir a atenção de que necessitam. 
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Personalidade narcísica 

As pessoas com uma personalidade narcísica têm um sentido de superioridade e uma crença 
exagerada no seu próprio valor ou importância, o que os profissionais de saúde mental chamam 
«grandiosidade». As pessoas com este tipo de personalidade podem ser extremamente sensíveis ao 
fracasso, à derrota ou à crítica e, quando se confrontam com um fracasso, para avaliarem a alta 
opinião de si próprios podem ficar facilmente coléricos ou gravemente deprimidos. Como pensam 
que são superiores nas relações com os outros, esperam ser admirados e, com frequência, suspeitam 
que os outros os invejam. Sentem que merecem que as suas necessidades sejam satisfeitas sem 
demora e, por isso, exploram os outros, cujas necessidades ou crenças são consideradas menos 
importantes. O seu comportamento é muitas vezes ofensivo para outros, que os acham egocentristas, 
arrogantes ou mesquinhos. 

 

Personalidade obsessiva-compulsiva 

As pessoas com personalidade obsessivo-compulsivo são formais, fiáveis, ordenadas e 
metódicas, mas muitas vezes não se conseguem adaptar às mudanças. São cautelosas e analisam 
todos os aspetos de um problema, o que dificulta a tomada de decisões. Embora estes sinais estejam 
em consonância com os padrões culturais do Ocidente, os indivíduos com uma personalidade 
obsessivo-compulsiva assumem as suas responsabilidades com tanta seriedade que não toleram os 
erros e prestam tanta atenção aos pormenores que não conseguem chegar a completar as suas 
tarefas. Consequentemente, estas pessoas podem entreter-se nos meios para realizar uma tarefa e 
esquecer o seu objetivo. As suas responsabilidades criam-lhes ansiedade e raramente encontram 
satisfação com os seus êxitos. 

 

As pessoas com personalidade obsessivo-compulsivo são frequentemente grandes personalidades, 
especialmente nas ciências e noutros campos intelectuais onde a ordem e a atenção aos pormenores 
são fundamentais. No entanto, podem sentir-se desligadas dos seus sentimentos e incomodadas com 
as suas relações ou outras situações que não controlam, com acontecimentos imprevisíveis ou 
quando devem confiar nos outros. 

 

Personalidade paranóide 

As pessoas com uma personalidade paranóide projetam os seus próprios conflitos e 

hostilidades para os outros. São geralmente frias e distantes nas suas relações. Tendem a encontrar 

intenções hostis e malévolas por trás de atos triviais, inocentes ou mesmo positivos de outras 

pessoas e reagem com suspeição às mudanças nas situações. Muitas vezes, as suspeitas conduzem a 

comportamentos agressivos ou à rejeição por parte dos outros (resultados que parecem justificar os 

seus sentimentos originais). 
 

As pessoas que têm uma personalidade paranóide tentam frequentemente ações judiciais contra 

outros, especialmente se se sentirem indignados com razão. São incapazes de ver o seu próprio papel 

dentro de um conflito. Embora costumem trabalhar num isolamento relativo, podem ser altamente 

eficientes e conscienciosos. Por vezes, as pessoas que já se sentem alienadas por causa de um defeito 

ou de uma deficiência (como a surdez) são mais vulneráveis a desenvolver ideias paranóides. 
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Psiquiatra vs. Psicólogo 

 

Evitando definições muito complexas, e correndo o risco de ser redutor, apresentamos uma 

descrição sucinta sobre as diferentes especificidades destes profissionais da saúde mental. 
 

A formação de um Psiquiatra desenvolve-se no âmbito da Medicina. Isto é, frequentou um curso de 

Medicina após o qual se especializou em Psiquiatria. Neste sentido, um Psiquiatra é um médico. De 

uma forma geral, a Psiquiatria tem por objetivo tratar as doenças mentais que possuem uma causa 

orgânica (endógenas). Neste sentido, utiliza o modelo médico tanto no diagnóstico como no 

tratamento das doenças. Neste modelo os problemas são vistos como uma doença ou perturbação, no 

âmbito dos quais o psiquiatra recorre a recursos da medicina (análises, técnicas de radiodiagnóstico, 

electroencefalograma, avaliação psicológica) a fim de estabelecer um diagnósticos e levar a cabo um 

tratamento. Este último, predominantemente, baseado na terapia medicamentosa (psicofármacos). 

Sendo um médico, o Psiquiatra tem uma formação que lhe permite a prescrição de fármacos. Existem, 

contudo, muitos psiquiatras que realizam uma formação complementar (Psicanálise, Psicodrama, 

Gestalt, Cognitiva, etc.), que lhes permite desenvolver intervenções psicoterapêuticas estruturadas. 

 

O Psicólogo não é um médico, mas sim um profissional de saúde mental que finalizou o seu curso 

superior em Psicologia. Por receber influências e hibridizações teóricas de diversas áreas (Filosofia, 

Medicina, Neurociências, Ciências Humanas em geral, etc.) a Psicologia possui um espectro de atuação 

mais amplo do que a Psiquiatria (por exemplo, em empresas, escolas, comunidades, hospitais, centros 

de saúde etc.). Genericamente, o Psicólogo entende os problemas psicológicos, essencialmente, como 

consequências de experiências de vida e relacionais, relacionadas ao desenvolvimento da sua forma 

de lidar consigo, com os outros e o mundo. Assim sendo, o trabalho deste profissional passa pela 

intervenção psicoterapêutica estruturada, pelo aconselhamento psicológico ou outras modalidades 

que visem a promoção do desenvolvimento do indivíduo, focando-se nos processos mentais, 

emocionais e fisiológicos que afetam o comportamento e funcionamento humano. De uma forma geral, 

o Psicólogo estuda e diagnostica os problemas do indivíduo através de entrevistas, questionários e 

instrumentos de avaliação, sempre no âmbito duma relação empática estabelecida entre o profissional 

e o paciente, e dentro de uma moldura psicossocial. Os benefícios da Psicoterapia emergem da relação 

terapêutica estabelecida entre o paciente e o terapeuta durante o desenrolar de cada processo. 
 

Uma das principais diferenças entre um Psicólogo e um Psiquiatra consiste no facto do primeiro não 

poder receitar medicamentos. Isto acontece em virtude de não ter formação médica, mas também 

porque a sua forma de conceber a intervenção não se prende com este tipo de terapêutica. No entanto, 

se considerar que a prescrição farmacológica é do melhor interesse do seu paciente, o Psicólogo 

poderá aconselhar a procurar um Psiquiatra ou o médico de família para obter o referido apoio 

medicamentoso. 
 

Assim sendo, os Psicólogos optam por uma visão ancorada nos fatores vivenciais, desenvolvimentais e 

relacionais, enquanto os Psiquiatras optam por uma visão mais fenomenológica, biológica/bioquímica. 

Como muitas vezes estas duas “componentes” estão profundamente interligadas, é frequente 

encontrar uma relação de trabalho de colaboração e de complementaridade entre os profissionais de 

Psicologia e Psiquiatria. 
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Medicamentos 

O organismo tem as suas próprias defesas, ou formas de resistir e de lutar contra algumas 

doenças. Em alguns casos, essas defesas naturais são mais importantes para a saúde do que os 

medicamentos. Para ajudar o corpo a vencer ou a melhorar de algumas doenças muitas vezes só é 

preciso descansar bem, alimentar-se bem, ou manter-se limpo. Contudo, em casos de doenças mais 

graves o uso do medicamento é fundamental no processo de recuperação.  

As pessoas têm defesas naturais e por vezes nem precisam de utilizar medicamentos. 

O medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Mas, ao contrário do que muitas pessoas 

pensam, não são inofensivos ao organismo. Se mal utilizados, podem provocar problemas de saúde e 

até levar à morte. Alguns medicamentos fazem com que o organismo se habitue às substâncias usadas 

e a pessoa que os toma tem que ir aumentando a dose para que sinta o seu efeito. Isto significa que a 

pessoa adquiriu tolerância ao medicamento. Outros medicamentos fazem com que a pessoa já não 

possa passar sem eles. A isto chamamos de dependência a um medicamento. A intoxicação produz-se 

quando se toma uma dose de medicamento maior do que a que o corpo tolera. Isto pode acontecer por 

erro, por acidente ou por tentativa de suicídio ou homicídio. A interação é outro problema na toma de 

medicação que se traduz numa modificação do efeito dum medicamento que é produzida por outra 

substância (polimedicação). 

O produto farmacêutico é uma ferramenta poderosíssima de tratamento, mas 

que tem de ser utilizada adequadamente. Nenhum medicamento é 

completamente seguro. Devido aos riscos que apresentam à saúde e à vida das 

pessoas, os medicamentos não são produtos de consumo livre. Eles são tratados 

como produtos especiais e controlados por um órgão governamental (Ministério 

da Saúde).  Por isso é que a toma de medicação deve ser feita sempre sob 

orientação médica. Em Portugal os medicamentos só podem prescritos por quem 

tem qualificação: os médicos.  

 

 

 

 

 

 
 

Se um medicamento não é sujeito a receita médica, é porque não precisa de ser prescrito.  

 

O uso indiscriminado de remédios, sintoma típico da hipocondria, uma compulsividade no pensamento 

e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, pode acarretar uma série de problemas de saúde 

e ambientais.  

Cabe ao médico avaliar as condições orgânicas do paciente. Ele tem a função de diagnosticar e, a 

partir daí, prescrever o medicamento na medida certa para tratar a doença daquela pessoa. Às 

vezes as pessoas usam bons medicamentos de forma errada, sendo que estes passam a fazer “mais 

mal do que bem”. Para ter o efeito pretendido, o medicamento deve ser usado corretamente, 

conforme indicação médica. Qualquer substância administrada sem orientação ou prescrição 

médica corre o risco de ter efeitos indesejados (efeitos secundários perversos). 
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O que é a Psicoterapia? 

 

 A psicoterapia é um método de tratamento de problemas psicológicos e emocionais baseados 

no conhecimento científico do funcionamento psicológico.  

 

Começa por estabelecer-se um clima de confiança e segurança, que permita ao paciente expor as suas 

dificuldades de um modo franco e livre, assim como recordar e abordar memórias dolorosas da sua 

história de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existem diversos tipos de psicoterapia, que diferem quanto aos objetivos a atingir, que podem ir 

desde o reforço de mecanismos de defesa adaptativos e a promoção do crescimento através do reforço 

de aspetos positivos da personalidade, a mudanças de comportamento focalizadas e, até, à 

reorganização da própria estrutura de personalidade. 

 

As psicoterapias também podem variar relativamente à frequência das sessões e duração do 

tratamento. A frequência é acordada entre paciente e psicoterapeuta, de acordo com as necessidades 

do paciente. De um modo geral, as sessões podem ser bissemanais, semanais ou quinzenais. 

 

A relação entre paciente e psicoterapeuta não é uma relação de amizade, caso contrário, deixa de ser 

uma técnica científica implementada por um profissional qualificado, o que compromete a eficácia do 

tratamento. 

 

Do mesmo modo, o psicoterapeuta “não dá conselhos ao paciente” acerca das suas opções, mas sim 

ajuda-o a ser capaz de efetuar as suas próprias escolhas e tomar decisões de vida, promovendo-se, 

deste modo, a sua autonomia e liberdade. 

 

O paciente deverá aceitar estar numa relação colaborante com o 

terapeuta e é importante que esteja motivado para efetuar 

mudanças. A psicoterapia está indicada em situações clínicas 

psicopatológicas diversificadas, nomeadamente, perturbações 

do humor e da ansiedade e perturbações de personalidade e do 

comportamento. 

 

 

  

Com base no conhecimento teórico do desenvolvimento psicológico, o psicoterapeuta formula 

intervenções (interpretações, reformulações, confronto, etc.), que ajudam o paciente a tomar 

consciência da origem do seu problema ou disfuncionalidade, e a elaborar e lidar de um modo mais 

adaptativo com situações dolorosas do passado ou do presente da vida do paciente. 
 

Deste modo, a psicoterapia promove alterações do comportamento e aumento do 

autoconhecimento, leva a uma maior adaptação pessoal e social e aumenta a liberdade interior. 
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Perturbações Globais do Desenvolvimento 

 

As Perturbações Globais do Desenvolvimento são perturbações neuropsiquiátricas que 

apresentam uma grande variedade de expressões clínicas e resultam de disfunções do 

desenvolvimento do sistema nervoso central multi-factoriais. Estas perturbações são caracterizadas 

por um défice global grave em diversas áreas do desenvolvimento: competências sociais, competências 

de comunicação ou pela presença de padrões de comportamentos, interesses e atividades 

estereotipadas. Os défices qualitativos que definem estas perturbações são claramente inadequados 

para o nível de desenvolvimento do sujeito para a sua idade mental.   

São consideradas Perturbações Globais do Desenvolvimento: 

• Perturbação Autística 

• Perturbação de Rett 

• Perturbação Desintegrativa da Segunda Infância 

• Perturbação de Asperger 

 

 

 

 

Perturbação Autística  
 

A Perturbação Autística, ou do Espectro Autista 

é uma condição geral para um grupo de perturbações 

complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, 

durante ou logo após o nascimento. Essas 

perturbações caracterizam-se pela dificuldade na 

comunicação social e comportamentos repetitivos. 

Embora todas as pessoas com autismo partilhem 

essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças 

podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, ou podem ser mais subtis e tornarem-se 

mais visíveis ao longo do desenvolvimento. 
 

O autismo pode ser associado à deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de 

atenção e, às vezes, as pessoas com autismo tem problemas de saúde física tais como perturbação do 

sono e perturbações gastrointestinais, e podem apresentar outras condições como síndrome de deficit 

de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na adolescência podem desenvolver ansiedade e 

depressão. 

Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldades de aprendizagem nos diversos estágios da vida, 

desde estudar na escola, e até aprender atividades da vida diária como por exemplo tomar banho, ou 

preparar a própria refeição. Algumas pessoas com autismo poderão levar uma vida relativamente 

“normal”, enquanto outras poderão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. O autismo 

é uma condição permanente, a criança nasce com autismo e torna-se um adulto com autismo. 

 Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única e todas podem aprender.  

Nota: Não é objetivo desta publicação, nem tal seria possível, dar a conhecer de forma exaustiva as especificidades de 

cada condição de saúde relacionada às perturbações globais do desenvolvimento, pelo que apenas parte do espectro de 

algumas destas perturbações serão abordadas.  
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Perturbação de Rett 

 

O que é Perturbação de Rett? 

A Síndrome de Rett é uma anomalia genética que causa 

neurodesenvolvimento que conduz a severas limitações funcionais associadas a sintomas motricionais 

progressivos. Uma das principais características da 

múltiplos deficits específicos após um período de funcionamento normal durante os primeiros meses 

de vida. Durante os primeiros seis

apresentam um desenvolvimento aparentemente normal 

se segue uma perda de competências. A regressão envolve especificamente as capacidades 

psicomotoras (com perda significativa de aquisições motoras) associada a estereotipias das mãos (por 

exemplo gestos como torcer ou lavar as mãos) e a outras manifestações comportamentais específicas. 

Estas estereotipias manuais com perda de funcionalidade, intensas e por vezes contínuas, constituem 

outra das principais marcas da Síndrome de Rett. Surge também uma ataxia de tron

coordenação dos movimentos musculares)

criança pode apresentar um movimento de balanço e de instabilidade do tronco.

 

O interesse pelo ambiente social diminui nos primeiros anos após o in

também, severo prejuízo no desenvolvimento da linguagem expressiva ou recetiva. Entre os doze 

meses e os quatro anos de idade, são detetáveis défices cognitivos graves, a par de uma expressão 

linguística pobre (a criança pode util

quer, ou para expressar determinadas emoções). 

entanto, durante este processo, verifica

48 meses de idade. Em muitos casos, pode evoluir para microcefalia

Esta microcefalia adquirida é considerada como outra das características mais significativas da 

Síndrome de Rett. 

 

Imagine os sintomas de autismo, paralisia cerebral, Parkinson, perturbação 

de ansiedade…tudo 

 

 

 

 

  

militar: 431477 / Tel. Civil: 226087946/ E-mail: psiquiatria@hospitalmil

Síndrome de Rett é uma anomalia genética que causa 

que conduz a severas limitações funcionais associadas a sintomas motricionais 

progressivos. Uma das principais características da síndrome de Rett consiste no des

múltiplos deficits específicos após um período de funcionamento normal durante os primeiros meses 

seis meses de vida, as crianças (sobretudo do sexo feminino) 

apresentam um desenvolvimento aparentemente normal nos períodos pré-natal e peri

se segue uma perda de competências. A regressão envolve especificamente as capacidades 

psicomotoras (com perda significativa de aquisições motoras) associada a estereotipias das mãos (por 

cer ou lavar as mãos) e a outras manifestações comportamentais específicas. 

Estas estereotipias manuais com perda de funcionalidade, intensas e por vezes contínuas, constituem 

outra das principais marcas da Síndrome de Rett. Surge também uma ataxia de tron

coordenação dos movimentos musculares), o que significa que quando está sentada e sem apoio, a 

criança pode apresentar um movimento de balanço e de instabilidade do tronco.

O interesse pelo ambiente social diminui nos primeiros anos após o início da Síndrome. Existe, 

também, severo prejuízo no desenvolvimento da linguagem expressiva ou recetiva. Entre os doze 

meses e os quatro anos de idade, são detetáveis défices cognitivos graves, a par de uma expressão 

linguística pobre (a criança pode utilizar com frequência os olhos para apontar para as coisas que 

quer, ou para expressar determinadas emoções). O perímetro craniano é normal ao nascimento, no 

entanto, durante este processo, verifica-se uma desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e o

48 meses de idade. Em muitos casos, pode evoluir para microcefalia (tamanho da cabeça diminuído)

Esta microcefalia adquirida é considerada como outra das características mais significativas da 

Imagine os sintomas de autismo, paralisia cerebral, Parkinson, perturbação 

de ansiedade…tudo concentrado numa só menina. 
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Síndrome de Rett é uma anomalia genética que causa perturbação grave do 

que conduz a severas limitações funcionais associadas a sintomas motricionais 

índrome de Rett consiste no desenvolvimento de 

múltiplos deficits específicos após um período de funcionamento normal durante os primeiros meses 

(sobretudo do sexo feminino) 

natal e peri-natal, ao qual 

se segue uma perda de competências. A regressão envolve especificamente as capacidades 

psicomotoras (com perda significativa de aquisições motoras) associada a estereotipias das mãos (por 

cer ou lavar as mãos) e a outras manifestações comportamentais específicas. 

Estas estereotipias manuais com perda de funcionalidade, intensas e por vezes contínuas, constituem 

outra das principais marcas da Síndrome de Rett. Surge também uma ataxia de tronco (falta de 

, o que significa que quando está sentada e sem apoio, a 

criança pode apresentar um movimento de balanço e de instabilidade do tronco. 

ício da Síndrome. Existe, 

também, severo prejuízo no desenvolvimento da linguagem expressiva ou recetiva. Entre os doze 

meses e os quatro anos de idade, são detetáveis défices cognitivos graves, a par de uma expressão 

a os olhos para apontar para as coisas que 

O perímetro craniano é normal ao nascimento, no 

se uma desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e os 

(tamanho da cabeça diminuído). 

Esta microcefalia adquirida é considerada como outra das características mais significativas da 

Imagine os sintomas de autismo, paralisia cerebral, Parkinson, perturbação 
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Perturbação Desintegrativa da Segunda Infância 
 

A Perturbação Desintegrativa  da segunda infância ou Síndrome de Heller é outra variante das 

perturbações globais do desenvolvimento e é bastante rara. Embora ainda não sejam conhecidas as 

causas,  esta patologia é mais comum no sexo masculino. Uma das principais características desta 

perturbação é uma acentuada regressão em múltiplas áreas do desenvolvimento a seguir a um 

período, de pelo menos dois anos, de desenvolvimento normal nos primeiros anos de vida. Por volta 

dos cinco anos a criança começa a “desintegrar-se” começando a evidenciar-se as seguintes 

dificuldades: 

 

• Perda de linguagem expressiva e compreensiva; 

• Perda da comunicação não verbal (por exemplo, o apontar); 

• Perda de desejo de envolvimento social; 

• Perda do controlo vesical e intestinal; 

• Défice ao nível do contacto ocular; 

• Perda de capacidade motora; 

• Défice no comportamento adaptativo. 

 

Em termos de tratamento, a perturbação desintegrativa da segunda infância é tratada da mesma 

forma que é tratado o autismo e outras formas de Perturbações Globais do Desenvolvimento, embora 

o seu prognóstico seja mais reservado do que nos casos de autismo. 

 

Perturbação de Asperger 

 

A Síndrome de Asperger é uma perturbação neurocomportamental definida como uma 

disfunção do desenvolvimento que se manifesta sobretudo na interação social, na comunicação e no 

comportamento. A grande diferença entre esta síndrome e o autismo «puro» é o facto dos portadores 

não apresentarem atraso global no desenvolvimento da linguagem e na aprendizagem. As suas causas 

não são ainda totalmente compreendidas. Atualmente, acredita-se que é provocada por um conjunto 

de fatores neurobiológicos de base genética que afetam o desenvolvimento cerebral do paciente. O 

paciente nasce com a síndrome, que só se manifesta, geralmente, na idade escolar. 
 

Embora esta disfunção tenha origem num funcionamento cerebral particular (afeta a forma como o 

cérebro processa a informação), não existe nenhum marcador biológico, pelo que o diagnóstico se 

baseia num conjunto de critérios comportamentais, tais como interesses limitados, comportamentos 

rotineiros, peculiaridade do discurso e da linguagem, perturbação na comunicação não-verbal e 

descoordenação motora. Muitas vezes as pessoas que padecem desta condição são apelidadas de 

estranhos, excêntricos, diferentes, extravagantes ou esquisitos. 
 

Não existe tratamento. O diagnóstico precoce feito por um especialista é essencial no sentido da 

adoção de um estilo de vida familiar que estimule as aptidões sociais da criança. Inscrevê-la em 

atividades extra-curriculares e informar os professores são algumas das atitudes a tomar. As 

consequências sociais da doença podem ser atenuadas com o apoio à integração da criança e à sua 

aprendizagem. Muitos adultos com Asperger são bem sucedidos profissionalmente em áreas criativas 

ou científicas. 
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Perturbação do Comportamento 

 

A Perturbação do Comportamento caracteriza

em que são violados os direitos básicos dos outros ou 

para da idade do sujeito. Estes comportamentos integram

comportamento agressivo que ameaça ou causa sofrimento às outras pessoas ou aos animais; 

comportamentos não agressivos que causam prejuízo ou destruições na 

propriedade; falsificação ou roubos; e violação graves das normas, 

comportamentos característicos que devem ter surgido durante os últimos doze 

meses e, pelo menos, um comportamento nos últimos seis meses. Estes 

comportamentos provocam disfuncionalidade significativa na atividade escolar, 

meio familiar, social ou laboral.   
 

As crianças e adolesce

solitários são egoístas, não 

sentimento de culpa. Os que sofrem de

grupo são fiéi

de terceiras pessoas. Algumas crianças e adolescentes dão mostras de 

alteração de ambos os comportamentos. Os que têm uma

oposição desenvolvem um comportamento negativo, aborrecido e desafiador, embora sem vi

direitos dos outros. Conhecem a diferença entre o bem e o mal e sentem

de grave. Embora inicialmente não seja uma perturbação do comportamento, 

de oposição evolui para uma perturbação 

 

Perturbação de Oposição 

 

A característica essencial da Perturbação de Oposição é um padrão 

recorrente de comportamento negativista, desafiante, desobediente e hostil 

relativamente às figuras de autoridade, que dura há pelo menos seis meses e é 

caracterizado por comportamentos como

adultos, desafiar ou recusar cumprir os pedidos ou regras dos adultos, aborrecer 

deliberadamente outras pessoas, culpar os outros dos seus próprios erros ou 

mau comportamento, susceptibiliza

sente raiva ou está ressentido, ou rancoroso ou 

devem ocorrer com mais frequência do que é tipicamente observado nos sujeitos 

de idade e níveis de desenvolvimento comparáveis e devem provocar disfuncionalida

na atividade escolar, meio familiar, social ou laboral.  
 

 

 

 

 

 

 

A psicoterapia pode ajudar as crianças e adolescentes com perturbações de oposição e 

comportamento a melhorar a sua autoestima e controlo dos seus impulsos e ações, contribuindo

por sua vez, para a melhoria do seu comportamento. Os “sermões” e as ameaças não funcionam. 

Em geral, o melhor tratamento consiste em tirar a criança de um ambiente prejudicial e submetê

lo a uma intervenção disciplinada e rigorosa. 
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Comportamento caracteriza-se por uma conduta reiteradamente destrutiva, 

em que são violados os direitos básicos dos outros ou importantes regras, ou normas sociais próprias 

para da idade do sujeito. Estes comportamentos integram-se em quatro grupos princip

comportamento agressivo que ameaça ou causa sofrimento às outras pessoas ou aos animais; 

comportamentos não agressivos que causam prejuízo ou destruições na 

propriedade; falsificação ou roubos; e violação graves das normas, 

cos que devem ter surgido durante os últimos doze 

meses e, pelo menos, um comportamento nos últimos seis meses. Estes 

comportamentos provocam disfuncionalidade significativa na atividade escolar, 

s crianças e adolescentes com perturbações do comportamento agressivos

são egoístas, não mantêm boas relações com os outros e carecem de 

sentimento de culpa. Os que sofrem de perturbações do comportamento de 

são fiéis aos seus semelhantes (como um gangue

de terceiras pessoas. Algumas crianças e adolescentes dão mostras de 

alteração de ambos os comportamentos. Os que têm uma perturbação desafiadora de 

desenvolvem um comportamento negativo, aborrecido e desafiador, embora sem vi

direitos dos outros. Conhecem a diferença entre o bem e o mal e sentem-se culpados se fizerem algo 

de grave. Embora inicialmente não seja uma perturbação do comportamento, 

evolui para uma perturbação de comportamento de tipo ligeiro. 

A característica essencial da Perturbação de Oposição é um padrão 

recorrente de comportamento negativista, desafiante, desobediente e hostil 

relativamente às figuras de autoridade, que dura há pelo menos seis meses e é 

caracterizado por comportamentos como encolerizar-se e/ou discutir com os 

adultos, desafiar ou recusar cumprir os pedidos ou regras dos adultos, aborrecer 

deliberadamente outras pessoas, culpar os outros dos seus próprios erros ou 

mau comportamento, susceptibiliza-se ou fica irritado facilmente pelos outros, 

sente raiva ou está ressentido, ou rancoroso ou vingativo. Estes comportamentos 

devem ocorrer com mais frequência do que é tipicamente observado nos sujeitos 

de idade e níveis de desenvolvimento comparáveis e devem provocar disfuncionalida

na atividade escolar, meio familiar, social ou laboral.   

A psicoterapia pode ajudar as crianças e adolescentes com perturbações de oposição e 

comportamento a melhorar a sua autoestima e controlo dos seus impulsos e ações, contribuindo

por sua vez, para a melhoria do seu comportamento. Os “sermões” e as ameaças não funcionam. 

Em geral, o melhor tratamento consiste em tirar a criança de um ambiente prejudicial e submetê

lo a uma intervenção disciplinada e rigorosa.  
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nduta reiteradamente destrutiva, 

ou normas sociais próprias 

se em quatro grupos principais: 

comportamento agressivo que ameaça ou causa sofrimento às outras pessoas ou aos animais; 

comportamentos não agressivos que causam prejuízo ou destruições na 

propriedade; falsificação ou roubos; e violação graves das normas, 

cos que devem ter surgido durante os últimos doze 

meses e, pelo menos, um comportamento nos últimos seis meses. Estes 

comportamentos provocam disfuncionalidade significativa na atividade escolar, 

comportamento agressivos 

boas relações com os outros e carecem de 

perturbações do comportamento de 

s aos seus semelhantes (como um gangue), muitas vezes à custa 

de terceiras pessoas. Algumas crianças e adolescentes dão mostras de 

perturbação desafiadora de 

desenvolvem um comportamento negativo, aborrecido e desafiador, embora sem violar os 

se culpados se fizerem algo 

de grave. Embora inicialmente não seja uma perturbação do comportamento, em geral a perturbação 

 

A característica essencial da Perturbação de Oposição é um padrão 

recorrente de comportamento negativista, desafiante, desobediente e hostil 

relativamente às figuras de autoridade, que dura há pelo menos seis meses e é 

se e/ou discutir com os 

adultos, desafiar ou recusar cumprir os pedidos ou regras dos adultos, aborrecer 

deliberadamente outras pessoas, culpar os outros dos seus próprios erros ou 

te pelos outros, 

Estes comportamentos 

devem ocorrer com mais frequência do que é tipicamente observado nos sujeitos 

de idade e níveis de desenvolvimento comparáveis e devem provocar disfuncionalidade significativa 

A psicoterapia pode ajudar as crianças e adolescentes com perturbações de oposição e 

comportamento a melhorar a sua autoestima e controlo dos seus impulsos e ações, contribuindo, 

por sua vez, para a melhoria do seu comportamento. Os “sermões” e as ameaças não funcionam. 

Em geral, o melhor tratamento consiste em tirar a criança de um ambiente prejudicial e submetê-
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