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1 - INTRODUÇÃO

Nós vivemos, na atualidade, uma situação política, econômica e 
social em que os indivíduos sentem-se sobrecarregados, tanto em 

para que seja possível dar conta de todas as obrigações impostas pela 
vida. Pagar as contas, manter o emprego, ser competitivo (preferen-
temente, ser o melhor), ser um bom pai ou uma boa mãe, ser um bom 

lazer. Em outras palavras, existe uma exposição enorme ao estresse, 
com raras oportunidades de relaxar toda a tensão e os desgastes do 
dia a dia. 

Nesse panorama, há um aumento no número de indivíduos com 
queixas de ansiedade, que pode ser passageira, mas também pode sig-

Provavelmente, quando uma pessoa tem esse tipo de queixa, o que 
ocorre é um estado emocional normal. Trata-se de um tipo de ansie-

-
prego novo. É o tipo de ansiedade que permite que alguém, apesar do 

um cochilo no campo. É o que move a pessoa a se embelezar quando 
pretende encontrar alguém que lhe interessa afetivamente.

A ansiedade advinda da preocupação de que algo possa dar errado, 
apesar de desconfortável, é útil dentro do contexto apropriado. Por 
isso, quando as pessoas se dizem ansiosas, elas realmente estão, mas 
isso pode não representar um inconveniente maior.

A ansiedade patológica, por outro lado, é desproporcional ao 
contexto. As sensações que o paciente com Transtorno do Pânico 
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experimenta nas crises poderiam ser absolutamente normais e apro-
priadas, se a pessoa estivesse dentro de um prédio pegando fogo – 
com a diferença de que, nesse momento, sua atenção estaria voltada 
para a própria sobrevivência e ela não daria importância, por motivos 
óbvios, às manifestações de taquicardia, sudorese e falta de ar que se 
instalassem.

Para que se possa ter uma ideia do quanto as pessoas podem 
adoecer por causa da ansiedade, existe uma categoria de doenças 
psiquiátricas denominadas Transtornos de Ansiedade.  O Transtor-
no do Pânico é uma doença que faz parte dos Transtornos de Ansie-
dade e que está sendo, nos últimos tempos, cada vez mais divulgada 
nos meios de comunicação. A Síndrome do Pânico, na linguagem 
psiquiátrica chamada de Transtorno do Pânico, é uma enfermidade 
que se caracteriza por crises absolutamente inesperadas de medo e 
desespero. A pessoa tem a impressão de que vai morrer, naquele mo-
mento, de um ataque cardíaco. Seu coração está disparado. Ela sente 
falta de ar e tem sudorese, bem como outros sintomas sobre os quais 
comentaremos neste livro.

Quem padece de Transtorno do Pânico sofre durante as crises e 
também nos intervalos entre uma crise e outra, pois não faz a menor 
ideia de quando uma delas ocorrerá novamente. Pode ser dali a cinco 
minutos, cinco dias ou cinco meses. Isso traz insegurança e gera um 
estado de alerta que deixa a qualidade de vida do indivíduo seriamen-
te comprometida.

Embora tenha sido reconhecida como doença pela comunidade 
médica em 1980, um quadro clínico muito semelhante já havia sido 
descrito em 1871, por um cirurgião do exército americano. A dita Sín-
drome do Coração Irritável foi observada em soldados da Guerra Ci-
vil norte-americana, que apresentavam palpitações de início súbito 
e intensidade variável, dor torácica e grande mal-estar, com duração 
variando de minutos a horas, sem sinais de lesões cardíacas. Esse 

Neurocirculatória, ou, ainda, como Síndrome de Da Costa, em home-
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Como os sintomas do Transtorno do Pânico ocorrem devido a altera-
ções no sistema nervoso, podem afetar diversos órgãos ou sistemas, con-
forme a lista abaixo:

Cardiologia: palpitações, arritmias, taquicardias, dor no peito;
Gastroenterologia: cólicas abdominais, epigastralgia, constipação 
e diarreia;
Neurologia: parestesias, anestesias, formigamentos, cefaleia, altera-
ções sensoriais;
Otorrinolaringologia: vertigens, tonturas, zumbidos;
Clínica geral: falta de ar, “bolo” na garganta, sensação de desmaio, 
fraqueza dos membros, falta de apetite ou apetite demasiado;
Ginecologia: cólicas pélvicas, dor na relação sexual, alterações 
menstruais;
Ortopedia: lombalgias, artralgias, cervicalgias, dor na nuca; 
Psiquiatria: irritabilidade, alterações do sono (demais ou de menos), 

sair apenas na companhia de alguém, pensamentos ruins.

do Transtorno do Pânico é que a maioria dos pacientes é avaliada em ser-
viços de pronto-socorro, por médicos generalistas não preparados para a 
hipótese de Ataque do Pânico. Como, nesses ataques, ocorrem sintomas 
somáticos semelhantes aos das doenças cardíacas comuns (por exemplo, 

desnecessários, como o ecocardiograma. Tais exames podem ser repetidos 
inúmeras vezes até que se chegue ao diagnóstico de Transtorno do Pânico. 

A prevalência do Transtorno do Pânico é de 2% a 3% da população 
geral. Embora possa ocorrer em qualquer faixa etária, é mais frequente 
entre adultos jovens. As mulheres, é preciso salientar, têm  duas  vezes 
mais propensão a ter este transtorno, se comparadas aos homens. 

Mesmo com toda a divulgação, parecem existir muitas confusões rela-
cionadas ao que é o Pânico. Falta, portanto, um guia conciso que seja ca-
paz de tirar as dúvidas não só de quem sofre dessa doença, mas também 

da área da saúde que atendam a essa clientela.
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Assim, o objetivo deste livro é psicoeducar pacientes, familiares 
e terapeutas a respeito do que é o Transtorno do Pânico, qual é a 
sua origem e como se pode tratá-lo. Esperamos que este material 
possa ser útil para quem lida com o problema, esclarecendo dúvi-
das e, acima de tudo, apresentando caminhos para que as pessoas 
que têm este transtorno possam ser mais felizes.   

2 - O QUE É O TRANSTORNO DO PÂNICO?

-
vra. “Pânico” provém do grego 
ou “pavor”. Trata-se de uma alusão ao deus Pã, metade humano, 
metade carneiro, com chifres e patas. Sua aparição provocava hor-
ror nos pastores e camponeses, segundo a mitologia grega.

Você já deve ter ouvido falar de alguém que estava em um deter-

O coração dessa pessoa disparou e ela começou a suar, ter tremores 
e sentir como se não reconhecesse ela mesma ou a realidade vivida 
naquele momento. O mais marcante: ela acreditou que o que sentia 
era um ataque cardíaco que a levaria à morte. Talvez ela tenha ido 
a diversos médicos e feito inúmeros exames que não detectaram 
absolutamente nada.

Pois é: esse sujeito provavelmente teve o que denominamos Ata-
que de Pânico. De modo geral, podemos entender que esse ataque 
é a manifestação mais intensa da ansiedade. Contudo, a pergunta 
que surge daí é: Ataque de Pânico é o mesmo que Transtorno do 
Pânico?

Não! Pode-se ter um único Ataque de Pânico que não se trans-
forme em Transtorno do Pânico. Esse último gera um prejuízo na 
vida do indivíduo, porque, em função do primeiro ataque, ocorre 
uma preocupação em ter novos episódios iguais. Procura-se evitar 
possíveis situações supostamente perigosas. Porém, como as crises 
podem ocorrer em qualquer lugar, até mesmo quando se está em 
casa ou dormindo, a evitação é muito difícil de ser realizada. 


