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RESUMO 

 

 

O Brasil é o terceiro país com o maior número de detentos do mundo. Desse modo, 

levanta-se uma preocupação com o retorno desses reclusos à sociedade. O cárcere 

apesar de ter por finalidade isolar e recuperar o infrator, oferecendo meios de 

reabilitação e reconstrução do recluso, não tem conseguido proporcionar aos apenados 

uma recuperação e preparação para seu retorno à sociedade. O recluso, mesmo que no 

momento seja um criminoso, ainda se trata de um ser humano e deve ser cultivado 

como tal, daí a importância da atuação do psicólogo nesse cenário como agente de 
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transformação (FOUCAULT, 2005).   Nesse sentido, o presente estudo teve como 

objetivo compreender as técnicas, o campo de atuação e a importância do profissional 

de psicologia para o sistema carcerário e conhecer o processo de atendimento aos 

detentos que em breve irão ser inseridos na sociedade. Esta investigação é de cunho 

bibliográfico. A pesquisa foi desenvolvida com base em livros e artigos científicos que 

relatam sobre a atuação de psicólogos no sistema carcerário. As questões de pesquisa 

que nortearam este estudo foram formuladas da seguinte forma: Qual é a importância do 

psicólogo para o sistema carcerário no processo de reinserção do recluso na sociedade? 

Quais são as técnicas empregadas por este profissional nesse processo de reinserção? 

Esse ramo de atuação sofre com uma desvalorização, pelo risco corrido, pela carga 

emocional e falta de profissionais dispostos a romper essas barreiras, mas é um trabalho 

de extrema importância, pois afeta uma área muito delicada, que age sobre o nosso 

equilíbrio social. Dessa forma, a partir deste empreendimento investigativo verificou-se 

que as práticas por parte do profissional psicólogo são: assistência social, averiguação 

de laudos e pareceres psicológicos, além de aplicar técnicas de acolhimento e escuta, 

visando à saúde mental do detento, dos colaboradores do sistema e das famílias 

envolvidas no sistema penitenciário. Conclui-se então que há uma importante 

contribuição do psicólogo em todo o processo de reeducação prisional. 

 

Palavras-chave: Reeducando. Reinserção. Sistema penitenciário. Psicólogo. 

INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa se iniciou da curiosidade dos autores sobre o tema em questão. É 

um assunto polêmico e que divide opiniões. O interesse surgiu a partir de uma 

reportagem da rede Record de televisão que mostrava as rotinas de presos em regime 

disciplinar diferenciado, e, que saiam de dia para trabalhar e para participar de 

atividades diversas e retornavam a noite. A “fala e a postura” do diretor desta unidade - 

explicitada na matéria jornalística - chamou a nossa atenção, pois, ele dizia: “- de 

qualquer forma, ao final do cumprimento da pena, eles estarão em liberdade. Mas, que 

comportamento terão? Não é melhor que saiam desta unidade diferente do modo que 

entraram?”  

No que concerne a este contexto carcerário, alguns séculos atrás o cárcere era 

considerado como uma punição, longa e dolorosa para o infrator, era comum ter casos 

de mortes, açoites, trabalho forçado e outras formas de castigo (MARQUES, 2005). 

Graças ao avanço da informação e do empenho dos estudos na área, tais “técnicas” se 

perderam no tempo e houve uma mudança, pequena, mas significativa em todo o 

sistema prisional e na maneira como ele trata o encarcerado.  
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 Deve-se considerar a importância de citar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que busca igualar a todos, independente dos seus atos, como seres humanos, e 

que o psicólogo é o agente transformador do indivíduo, trabalhando para garantir que 

todos os direitos e as necessidades dos detentos sejam atendidas (FOUCAULT, 2005).   

A partir do contato com essa reportagem e com base num estudo exploratório 

sobre o assunto, as curiosidades, e as questões que nortearam nosso estudo começaram a 

emergir. E nesse sentido, as principais foram: Qual é a importância do psicólogo para o 

sistema carcerário no processo de reinserção do recluso na sociedade? Quais são as 

técnicas empregadas por este profissional nesse processo de reinserção? 

 O Brasil é o terceiro pais com o maior número de pessoas cumprindo 

pena em regime fechado no mundo, e dentre os primeiros é o único em que esse número 

não diminui. De acordo com Daufemback (2017), tirando o grande número de 

presidiários ainda podemos citar outros problemas como: rebeliões, confrontos de 

facções, descaso do poder público e a falta de estrutura e planejamento, como exemplo 

de falta de organização pode-se citar o presidio de Jaciara - MT, que está situado no 

centro da cidade, cercado por duas escolas, uma universidade e um hospital.  

Propõe-se aqui uma reflexão: há pessoas que não concordam com o Estado 

fornecer atendimento médico ou psicológico aos detentos, é certo que quando 

cumprirem suas penas eles estarão livres e com sua “dívida paga” perante a sociedade, 

estando em liberdade.  

Sendo assim, questiona-se: o que é melhor para o “equilíbrio” social?  Que eles 

tenham passado por medidas e técnicas de sociabilização ou que voltem à sociedade 

como entraram no sistema? Sem falar no que já foi citado neste artigo, o fato de serem 

criminosos não diminui a certeza de que são seres humanos.  

Nessa perspectiva, os autores desse artigo concordam com a ideia de Verona 

(2010), que o investimento nos seres humanos é a única forma de gerar transformações 

concretas.  

 Dessa forma, o presente estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, 

que para Gil (2010) é aquela onde o autor busca informações em material já publicado, 

como livros, revistas, artigos científicos e outras fontes como a internet, claro que 
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levando em consideração a fidedignidade dos materiais.  

 Diante das informações coletadas, o objetivo do trabalho foi o de ressaltar a 

importância do profissional da psicologia dentro do sistema carcerário, conhecendo suas 

técnicas, abordagens e seu campo de atuação, assim como, “quebrar o tabu” que a atual 

sociedade tem sobre o tema, fazendo com que ocorra uma sensibilização efetiva sobre a 

forma com que o detento é tratado, e os impactos que o tratamento tem em sua 

ressocialização.  

 

1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O sistema carcerário brasileiro 

 

O sistema carcerário brasileiro é formado por uma rede de presídios federais e 

estaduais, que tem como objetivo aplicar o cumprimento da pena para indivíduos que 

infringiram nosso código penal e garantir aos mesmos que seus direitos enquanto seres 

humanos sejam atendidos. Na prática, a sua realidade é bem diferente, pois vive 

atualmente uma de suas piores fases, marcada pelo sucateamento do sistema, intensas 

rebeliões e interferência de facções, descaso do poder público e uma forte repressão 

ideológica por parte da sociedade, extremamente polarizada, é a segregação 

institucional dos excluídos (VERANI, 2010).  

 Seguindo a observância do contexto histórico, as prisões e métodos 

punitivos como forma de “ressocializar” vem desde os tempos antigos, antes mesmo da 

idade média com a inquisição, as pessoas que iam contra as ordens do poder eram 

duramente castigadas por tais atos.  No Século XVIII a punição deixou de ser um 

castigo físico e passou a ser um castigo mental e emocional, tirando o infrator do 

contato com a sociedade, ou seja, privando sua liberdade (MARQUES, 2005). 

 O primeiro presídio brasileiro foi erguido no Rio de Janeiro, por volta de 1850 

com o nome de casa de correção do Rio de Janeiro, prisão essa que obra arquitetônica 

baseada em modelos de prisões usadas para escravos, desde então outros complexos 

parecidos surgiram no país.   
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Segundo Daufemback (2017), o Brasil é o terceiro pais com o maior número de 

detentos do mundo, e dentre esses é o único no qual os números só aumentam, dessa 

forma, o sistema prisional não oferece meios para a reabilitação e reconstrução do 

recluso, e faz com que esses indivíduos voltem a repetir o comportamento criminoso.  

Para Junior (2003) retirar a liberdade do detento impossibilita a sua reintegração 

social. Conclui-se que é inaceitável que o Brasil em pleno século 21, tenha quase meio 

milhão de pessoas presas, e com poucas ferramentas realmente efetivas de recuperação, 

ressaltando que o investimento humano através de políticas públicas e sociais é a única 

forma de promover uma real transformação (VERONA, 2010).  

Nessa perspectiva, alguns questionamentos se colocam: o atual modelo de gestão 

penitenciaria está apresentando resultados eficientes em ressocializar os indivíduos? 

Como o psicólogo pode atuar, prestando seus serviços e tendo uma maior efetividade 

em gerar mudanças? 

 

1.2 O reeducando em processo de ressocialização  

 

Mas afinal, quem é o reeducando? Segundo a Constituição Federal Brasileira o 

“apenado” ou “reeducando” é o sujeito que está em cumprimento de pena. A Lei de 

Execução Penal - lei 7.210/84 - definiu muitas alternativas para incentivar o reeducando 

a trabalhar ou a estudar, durante o período em que está encarcerado, independente do 

regime de pena que cumprirá (CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, 1984).  

 Segundo a Lei de Execução Penal Brasileira, para que aconteça a 

ressocialização de um reeducando, é necessário que ele seja tratado de forma distinta, 

não se tratando de regalias ilegais ou imorais, mas de respeito à individualização da 

pena, de acordo com os antecedentes e a personalidade do sentenciado. O reeducando 

tem o direito que o distingue do restante da população carcerária para que sejam 

encontrados meios adequados para sua reintegração ao convívio social através da 

imposição de pena.  

 

      

 Para que haja ressocialização, a Lei de Execução Penal também adverte que é 

de suma importância que o reeducando seja assistido em suas necessidades, e é dever do 
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Estado, durante o período de cumprimento de pena, fornecer, direta ou indiretamente, 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. O que acontece na 

maioria das penitenciarias brasileiras hoje é que esse amparo do Estado não acontece. 

Os presos são “desassistidos” pelo Estado tornando impossível para o individuo uma 

preparação para sua reinserção na sociedade.    

 De acordo com uma entrevista realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2015), os reeducandos relataram que a possibilidade de 

reinserção social dependia em grande medida de esforços pessoais para combater os 

efeitos ruins que o cárcere havia deixado em suas vidas. Muitos presos descreveram 

essa experiência no cárcere como a pior de suas vidas, relatando vivências relacionadas 

às más condições de cumprimento da pena, como a falta de assistência, superlotação das 

celas e violência, e por fim relatam que o cárcere é uma morte em vida. Para eles, 

retornar à liberdade, se reintegrar novamente na sociedade, é um processo difícil e para 

esquecer-se das lembranças negativas das vivencias no cárcere é quase impossível.  

 Para Verani (2010) a maioria dos sujeitos em detrimento de pena estão 

pagando por crimes de pequeno porte, o autor ainda enfatiza que até as condenações por 

crimes maiores como tráfico de drogas, em sua maioria, estão sendo aplicadas a “peixes 

pequenos”, “vaporzinhos”, criminosos de menor peso e sem condições econômicas e 

sociais, atestando a frase da Doutora Vera Batista, secretária-geral do Instituto Carioca 

de Criminologia, o sistema é uma máquina de gastar gente (BATISTA, 2010). 

 

1.3. O profissional psicólogo no sistema carcerário 

 

A prática do psicólogo em anexo com a justiça e o sistema prisional brasileiro 

tem grande importância para a sociedade, tanto para suprir os direitos, legitimidade e 

igualdade do detento enquanto cidadão, quanto para devolver pessoas melhores e 

diferentes das que ingressaram no encarceramento. Ainda assim, o exercício da 

profissão só foi inserido nesse âmbito de atuação no ano de 1984, dispondo como 

função principal a efetuação de exames criminológicos. Desde então vem crescendo as 

áreas de atuação dos psicólogos.  
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Para Medeiros (2014) a intervenção realizada por estes nesse novo cenário está 

ligada na promoção de transformações não só dos reclusos como também dos 

funcionários e familiares dos presos. 

Apesar das críticas da sociedade e do forte preconceito social quanto ao 

atendimento dos reclusos, Foucault (2005) diz que por mais que se trate de um 

assassino, o infrator deve ser visto como um ser humano, que perante a lei tem o direito 

de ter todas as suas necessidades básicas atendidas, em outras palavras ele não deixa de 

ser humano porque cometeu um crime, seja qual for sua natureza, vale ressaltar aqui, 

que o Estado precisa cumprir a normativa de lei N° 7.210/1984 que afirma que é dever o 

Estado, dar assistência ao preso e orientar o seu retorno à sociedade.  

Machado (2013) comenta que além da ineficiência do sistema em ressocializar, 

outro fator que impede a ressocialização e dificulta a mudança de comportamento do 

preso é o ócio, sendo que 82% dos presos no Brasil exercem nenhuma atividade dentro 

do presídio.  

Nesse sentido, claramente vê-se uma possibilidade real de ação do psicólogo, 

visando diminuir tempo ocioso do preso e minimizando a sensação de desprezo e 

abandono que produz revolta nos mesmos.  

Nesse sentido, Zaffaroni (2019) afirma que “colocar uma pessoa numa prisão e 

esperar que ela aprenda a viver em sociedade é como ensinar alguém a jogar futebol 

dentro de um elevador”, fazendo valer a ideia de Simon (2007), que o sistema prisional 

é um depósito de indivíduos desnecessários.  

Por todos esses fatos, vale ressaltar a importância dos demais profissionais que 

atuam nos fóruns e debates de direitos humanos, dando origem as ferramentas, leis e 

ações que visam melhorar o sistema carcerário e sua relação com a sociedade. 

 

2  METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho se constituiu da realização de uma revisão 

bibliográfica. A Revisão Bibliográfica é conhecida também por de Revisão de literatura. 
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Ela é parte de um uma pesquisa, que revela fielmente os resultados e contribuições 

científicas de outros autores sobre um tema específico (SANTOS e CANDELORO, 

2006, p. 43). 

Para a elaboração desse artigo as pesquisas se iniciaram no ano de 2019, as 

fontes mais usadas foram dois livros publicados pelo Conselho Federal de Psicologia, 

que por sua vez tem grande importância para a defesa do tema, assim como, para a 

garantia dos Direitos Humanos a todo e qualquer cidadão, fazendo valer a profissão 

como sendo de um profissional de apoio, e de presença indispensável para o Estado e a 

sociedade.  

Utilizou-se com maior ênfase dois materiais que foram redigidos a partir de 

fóruns e debates, que contou com a participação de diversos profissionais de gabarito, 

como juízes, advogados, psicólogos, médicos etc. O primeiro material é do ano de 2010, 

tem por título “A Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional” o segundo é do ano de 

2016, tem por título “O Trabalho do Psicólogo (a) no Sistema Prisional”.  

Em linhas gerais, estes foram os passos trilhados para a construção desse Artigo 

de Revisão: escolha do tema; realização do estudo exploratório; delimitação do tema; 

elaboração da Questão da Pesquisa; levantamento da bibliografia; produção do Sumário 

provisório; fichamento e construção do artigo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com base nos estudos do Desenvolvimento Humano, e, amparado por autores 

conceituados como Papalia & Feldman (20013), pode-se afirmar que o que nos torna 

humanos é a nossa capacidade de interação social, ou seja, somos moldados pelas 

construções sociais ao qual estamos submetidos. Então, como o profissional de 

psicologia pode atuar para “reconstruir” o bom comportamento de um indivíduo, sem 

que ele não tem uma interação com a sociedade?  

É importante que o tratamento penitenciário leve em consideração a 

singularidade de cada pessoa, visando alimentar seus vínculos sociais e estimular seus 

interesses profissionais e culturais, com objetivo de reduzir os impactos decorrentes da 

reclusão e exclusão social (KOLKER, 2004). 

 Nessa lógica, Schaefer (2010) relata que a atuação central o psicólogo 

dentro dos presídios é para aplicação e avaliação de (EC) exames criminológicos, que 
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avaliam a periculosidade do sujeito, e participações em (CTCs) comissões técnicas de 

classificação, ouvindo os detentos e julgando processos de infrações administrativas, 

atuando como um “juiz”.  

 A psicologia atua dentro das instituições de segurança de várias formas e 

com várias abordagens, usando diversas ferramentas e programas levando em 

consideração os estudos específicos de cada caso, encarando cada sujeito como único, 

que vai desde suas ações que o levaram ao cárcere até as reações a partir desse período 

de ressocialização. 

 A realidade de cada método vai de acordo com cada tipo de crime atribuído a 

cada pessoa. Para Gaudêncio (2017) os programas comumente mencionados são 

destinados a crimes que usam a violência, ainda que podem ser aplicados a uma 

variedade de delitos.  

 As diferentes abordagens utilizadas pelo profissional psicólogo são 

classificadas como socioculturais, de caráter psicoeducativo e com um enfoque de 

gênero; cognitivo-comportamentais, com base na teoria da aprendizagem social; 

psicodinâmicos, que trabalham os aspectos psicopatológicos ou traumáticos relacionado 

com a dependência química e, sistêmicos, com base nas teorias relacionais.  

Ainda segundo Gaudêncio (2017) o destaque fica para a intervenção cognitivo-

comportamental por apresentar melhores resultados em eficácia de aplicabilidade, 

porque essa estratégia ajuda os indivíduos a  se concentrar nos seus problemas, 

promovendo os comportamentos proativos orientados a busca de soluções e tomadas de 

decisão sobre o ambiente, em benefício de sua adaptação às situações sociais e controle 

emocional.  

Na prática podemos destacar e citar o trabalho realizado pela Psicanalista, 

Analista Institucional, e Psicóloga Penitenciária Patrícia Schaefer, que relatou no livro 

do (CFP) Conselho Federal de Psicologia “A atuação do Psicólogo no sistema 

prisional” a sua atuação prática.  O primeiro modelo prático apresentado data de 1988, 

Na Penitenciária de Talavera Bruce (RJ), onde os profissionais de psicologia atendiam, 

escutavam, e intermediavam as detentas com o mundo exterior e promovendo palestras 

psicoeducativas.  
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O segundo modelo prático data de 2006 em Bangu II (RJ), tratou do acolhimento 

e escuta dos detentos que chegavam ao sistema e distribuição de cartilhas contendo 

informações da unidade, para que as necessidades dos detentos fossem atendidas 

também nesta unidade foi desenvolvido a implantação de uma biblioteca para os 

detentos, promovendo a cultura e a educação dos mesmos. 

Dessa forma, conclui-se que a atuação do psicólogo no sistema prisional é 

abrangente e  pode ser direcionada não só ao reeducando, mas também aos profissionais 

da instituição e familiares dos presos com o propósito de compreender as pessoas, 

analisar sua saúde mental, escutar suas demandas, dar o devido acolhimento, promover 

sua saúde, promover uma inserção cultural e defender seus direitos, e, por conseguinte 

tornar o apenado apto para o convívio social (MEDEIROS e SILVA, 2014). 

O psicólogo realizará o seu trabalho com respeito para enaltecer a liberdade, a 

dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano, dando aplicabilidade a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2016). 
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RESUMO 

 

 

De acordo com Bleuler (1993), a esquizofrenia é como um conjunto de psicoses, do 

qual o percurso pode ser duradouro ou irregular, sendo capaz de estagnar ou retroceder 

em qualquer estágio, mas não seria possível uma restauração absoluta em relação ao 

estado pré-mórbido. Esse distúrbio é definido por um tipo intrínseco de mudança no 

pensamento, personalidade, interação com a sociedade, processo associativo e o afeto. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 26 milhões de pessoas do 

mundo possuem este diagnóstico. Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo 

aprimorar os conhecimentos acerca desta doença, contribuindo para novos estudos e 
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proporcionar novas informações. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico (LAKATOS e 

MARCONI, 2008). As questões de pesquisa que nortearam este estudo foram 

formuladas da seguinte forma: Como é a realidade do portador de Esquizofrenia? Como 

o profissional de Psicologia pode contribuir no tratamento? Ao término desta 

empreitada investigativa percebe-se que são muitos os condicionantes que influenciam 

diretamente e significativamente na vida do paciente portador de esquizofrenia e seus 

familiares dentre eles: 1. É possível viver com esquizofrenia e ter qualidade de vida; 2. 

São várias as possíveis origens da esquizofrenia e seus fatores de risco; 3. A 

importância do Psicólogo; 4. A psicoterapia é fundamental para a estabilidade deste 

diagnóstico. A partir destes resultados conclui-se que a esquizofrenia é uma 

enfermidade psiquiátrica que tem manifestações prematuras na vida do portador, 

sobretudo de caráter cognitivo. Afeta principalmente as áreas de aprendizagem verbal e 

memória; raciocínio; vigilância e atenção. Ter um diagnóstico precoce influencia 

diretamente na qualidade de vida posterior do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Saúde Mental. Etiologia. Família.  

 

  INTRODUÇÃO  

 

 

A escolha pelo presente tema se deu pela vivência enquanto acadêmicos de 

psicologia, durante as aulas desenvolvidas no decorrer do curso, sobretudo, as 

referentes à Psicologia Social, nos quais, a crescente demanda por informações e 

orientações adequadas quanto aos esquizofrênicos exigiu a busca contínua de 

argumentos suficientes para estimular a prática do acompanhamento psicológico. 

Sabe-se que a esquizofrenia, segundo Bleuler (1993), é como um grupo de 

psicoses definido por uma variação do pensamento, emoção e da relação com o mundo 

exterior. Postel (2003) confirma esta afirmativa ao dispor que o fator psiquiátrico que 

se tornou clássico para tipificar a psicose foi, sobretudo, uma confusão intensa da 

associação do sujeito com a realidade, da qual os delírios e alucinações são sintomas. 

Nessa perspectiva, as questões que orientaram esta investigação foram as 

seguintes: Como é a realidade do portador de Esquizofrenia? Como o profissional de 

Psicologia pode contribuir no tratamento? 
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Nesse contexto, ao observar as incidências de Esquizofrenia, suas implicações 

e as repercussões que causa na vida das pessoas acometidas e de suas famílias, notou-

se um grande despreparo de ambos para lidarem com tal diagnóstico, evidenciando a 

importância de se manter o tratamento. Tendo em vista que a realidade do viver com 

Esquizofrenia, não se limita apenas a transtornos psicóticos ou alucinações muitas 

vezes associadas à agressividade. Trata-se de um sofrimento mútuo e impetuoso, tanto 

por meio do paciente como de seus familiares. Portanto, tem-se a perspectiva de que 

essa pesquisa possa contribuir na discussão acerca de como é viver com esquizofrenia 

e qual o papel da família no tratamento desta doença. 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura que para Mendes et 

al (2008) engloba e sintetiza resoluções obtidas de pesquisas sobre um delimitado 

tema, de maneira sistemática e metódica, fornecendo um esquadrinhamento do 

assunto. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi o de sensibilizar os leitores 

acerca da realidade do viver com esquizofrenia. A partir do relato de quem a vivencia, 

enfatizar as possibilidades que os portadores têm para alcançarem uma vida normal e 

aprimorar os conhecimentos acerca desta doença, contribuindo para novos estudos e 

novas informações. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Definição de esquizofrenia e suas principais formas 

 

A esquizofrenia, no século XIX, foi descrita por Emil Kreapelin, psiquiatra 

alemão, pelo termo demência precoce para representar a patologia que geralmente, é 

diagnosticada no início da vida. Outra pessoa influente nesse tema foi Bleuler, que 

contribuiu com estudos para chegar ao conceito atual, mudando o termo para 

esquizofrenia.  

Eugen Bleuler, foi um psiquiatra que entre 1908 e 1911 publicou um artigo 

sobre o prognóstico da demência precoce seguido do livro “Demência precoce: o grupo 
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das esquizofrenias”. Neste estudo, ele propõe a esquizofrenia como um conceito 

aperfeiçoado da demência precoce. Em suas investigações constatou que nem todos os 

doentes diagnosticados com demência precoce evoluíam de maneira deficitária, com 

isso, propôs-se a tarefa de redescrever a doença.  

Seus sintomas característicos abrangem alucinações, humor depressivo, 

perturbações, pensamentos obsessivos, fala ou comportamento desorganizado e 

isolamento social. Crow (1980) classificou a esquizofrenia em dois subtipos I e II ou 

positivo/negativo, sendo dois processos distintos. A síndrome positiva é caracterizada 

pelas alucinações, delírios, pensamentos e discursos confusos, e a síndrome negativa é 

pela apatia, pobreza no discurso e indiferença emocional.  

Atualmente, segundo o DSM – 5 e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

todos os tipos de esquizofrenia foram fundidos em um único diagnóstico chamado 

espectro esquizofrênico.  

As principais manifestações são a paranoide, simples, hebefrênica, catatônica e a 

residual.  Como se verá a seguir. 

 

1.1.1 Esquizofrenia paranoide  

Esse tipo, na maioria dos casos, se desenvolve em uma idade mais avançada. 

Marcada pela persistência das alucinações e/ou delírios, e variações na fala e nas 

emoções.  

 

1.1.2 Esquizofrenia simples  

Os sintomas negativos são constantes e tendem a agravar rápido. 

 

1.1.3 Esquizofrenia hebefrênica ou desorganizado  

Geralmente, se manifesta no final da adolescência. Sua característica principal é 

o pensamento e o comportamento desorganizado. Delírios ou alucinações são raros 

nesse tipo.  
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1.1.4 Esquizofrenia catatônica  

Esse é o mais raro entre todos, possui características comuns, tendo a alternância 

no comportamento e fala, passando de veemente agitação, para extrema quietude.  

 

1.1.5 Esquizofrenia residual  

Sobressaem as características da síndrome negativa. E quando os outros eventos 

exacerbam, passam para o quadro residual. 

 

2 TEORIAS ETIOLÓGICAS 

 

A origem da esquizofrenia é algo ainda muito incerto e que gera inúmeras 

dúvidas e intrigas entre os especialistas. Há inúmeras hipóteses que podem partir desde 

estudos biológicos ligados à formação fetal, quanto teorias de neurotransmissores e 

neurodesenvolvimentais.   

A compreensão etiológica acerca da esquizofrenia tem avançado bastante nos 

últimos tempos. Evoluindo para teorias mais complexas, antes de caráter uni causal para 

explicações mistas que levam em conta inúmeros fatores genéticos e ambientais.  

 

2.1 Teoria genética e biológica 

  

As bases genéticas da esquizofrenia têm sido objeto de intensa investigação, 

visto que esta doença é caracterizada por ser uma desordem hereditária. Estudos 

indicam que já no útero, o feto começa a desenvolver alterações em seu sistema 

nervoso. 

Possuir parentes com diagnóstico de esquizofrenia representa de 70% a 80% da 

susceptibilidade total para desenvolver a doença. Embora variem as estatísticas, estudos 
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em gêmeos relataram uma taxa de concordância ao redor de 50% para monozigóticos
13

 

e 12% para gêmeos dizigóticos
14

.  

Há também aspectos da esquizofrenia que são diferentes entre os sexos. Como 

afirma Chaves (2000), o sexo é um importante fator preditivo no curso e na evolução da 

esquizofrenia.  

Segundo um estudo epidemiológico realizado no Brasil, relatado por Mari 

(2001), encontrou prevalência de esquizofrenia de 3,6 por 1000 mulheres e 5,7 por 1000 

homens.  Häfner (1995) considera que o gênero é um fator protetor para as mulheres, 

visto que o desenvolvimento cerebral intrauterino é mais lenta no sexo masculino.   

 

2.2 Teoria de neurotransmissores – Dopaminérgica  

 

 Uma das teorias mais aceitas atualmente é a dopaminérgica, onde os 

níveis de dopamina seriam responsáveis pelos seus sintomas. A dopamina é um 

neurotransmissor relacionado aos sentimentos de recompensa e prazer e tem efeitos 

principalmente sobre a atividade motora, cognição e motivação.  

 Esta hipótese é baseada em observações da influência que certas drogas 

tinham em estimular tal neurotransmissor. Foi constatado que a anfetamina, droga 

psicoestimulante que estimula a liberação de dopamina, aumenta os sintomas da psicose 

em portadores de esquizofrenia, causando uma psicose tóxica. Tal efeito é 

extremamente preocupante, visto que pode até mesmo afetar o diagnóstico psiquiátrico 

por conta de sua semelhança à esquizofrenia em fase ativa (STAHL, 2002).  

Contudo, a hipótese dopaminérgica isoladamente, ainda não supre todos os 

questionamentos acerca da origem da esquizofrenia. Apesar das divergências é 

                                                           
13

 Gêmeos monozigóticos são aqueles caracterizados pela semelhança entre os indivíduos. Formados pelo 

mesmo zigoto, sendo assim, considerados idênticos. 
14

Gêmeos dizigóticos são resultado da fertilização de dois óvulos e dois espermatozoides. Podendo ser de 

sexo e até mesmo fator sanguíneos opostos.  
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incontestável o fato de que pacientes esquizofrênicos apresentam hiperatividade 

dopaminérgica.  

 

3 FATORES DE RISCO  

 

Existem inúmeras hipóteses acerca da origem da esquizofrenia, entretanto, deve-

se ter em mente que qualquer diferença biológica e sua influência no comportamento, 

será profundamente afetada por fatores externos, tais como cultura, sociedade e 

contexto histórico.  

Deste modo, leva-se em conta também todos os fatores de risco para a 

esquizofrenia, sendo os principais: complicações obstétricas, risco na infância (como 

mudanças drásticas que podem gerar situações de estresse) e o uso de drogas. Segundo 

o psiquiatra Jaime Hallak, todos estes fatores são acumulativos e dependendo da soma 

destes, pode ocasionar um risco de até 20%.  

De Lisi (1997) propôs que a esquizofrenia seria o resultado de alterações 

genéticas de crescimento cerebral.  Estudos indicam que tudo se inicia no processo de 

formação do feto dentro do útero. Infecções na gravidez, por exemplo, podem atuar 

como gatilho disparador.  

O abuso da maconha tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, 

visto ser acatada como “droga leve”, sem muitas consequências para a saúde do 

indivíduo, em contraste com outras drogas ilícitas. Pacientes esquizofrênicos tendem a 

fazer uso abusivo de drogas, o que tem sido relacionado a uma necessidade de 

automedicação, visando aliviar sintomas negativos tais como ansiedade ou depressão 

(HAMBRECHT; HAFNER, 2000). 

 É importante ressaltar que a maioria dos usuários de maconha não desenvolvem 

esquizofrenia, entretanto, observa-se que muitas vezes o início do uso precede o 

aparecimento de sintomas esquizofrênicos, tais como euforias ou alucinações. Isso 

levou alguns investigadores a hipotetizar que possivelmente o abuso de maconha 

funcionaria como um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas esquizofrênicos 

em indivíduos vulneráveis, quando associado à ocorrência simultânea de outros fatores. 
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4 PROPOSTAS PSICOTERÁPICAS DE TRATAMENTO E FORMAS DE 

REABILITAÇÃO  

 

A Esquizofrenia é um transtorno mental muito complexo e de causa ainda 

desconhecida, apesar de que não há cura para a síndrome; um tratamento adequado e 

acompanhado por profissionais fará com que os portadores da síndrome levem uma vida 

saudável e produtiva. Vários tratamentos foram abordados acerca da síndrome, tais 

como medicamentos farmacológicos e psicoterapêuticos (que podem ser individuais ou 

em grupos). 

Os tratamentos são extremamente importantes no processo de reabilitação, pois 

ajudará a aliviar as dores e ter uma condição de vida melhor (GRAEFF, 1989; 

GRAEFF, GUIMARÃES, & ZUARDI, 1999; LOUZÃ NETO, 1996). 

 

4.1 Tratamento Farmacológico com Antipsicóticos 

 

Esse tratamento iniciou-se quando teve a descoberta de medicamentos 

antipsicóticos na metade no século XX, quando houve uma modificação no campo da 

medicina que resultou na “Revolução farmacológica psiquiatria”. Onde essa mudança 

permitia que pacientes que sofriam da síndrome pudessem tomar a medicação em casa e 

ter uma vida melhor em sociedade. 

Os medicamentos antipsicóticos são divididos em duas categorias, os típicos 

(convencionais), e os atípicos chamados de (nova geração). Os típicos irão controlar a 

parte de alucinações, delírios e de fato a esquizofrenia, que são os sintomas (positivos). 

Os atípicos por sua vez tratam de sintomas (positivos e negativos) dentro da síndrome, 

com menos reação. Normalmente os medicamentos são tomados diariamente.  

 

4.2 Psicoterapia 
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 A psicoterapia é de extrema importância no caso da esquizofrenia, pois os 

portadores dessa síndrome aprendem suas habilidades para enfrentar seus desafios do 

dia a dia e como superá-los. Pacientes que estão em terapias são menos propensos a 

sofrer recaídas ou serem hospitalizados.  

Na psiquiatria, a esquizofrenia é denominada psicose, pois esse termo é 

denominado como psicoses graves ou ainda desconhecidas. As experiências feitas por 

meio de comportamentos, a maneira do pensar e o como o portador enxerga a realidade 

vivida, a orientação e a memória estão conservadas, apesar do comprometimento do 

pensamento e das emoções (WYATT, 2001). 

O papel dos terapeutas nos casos de esquizofrenia é ser ativo e monitorar a 

expressão dos afetos no encontro terapêutico, criando, assim, um clima de compreensão, 

respeito e empatia. Podem-se sugerir temas, estimular a participação e organizar a 

conversa, ou seja, coordenar ativamente a sessão. É fundamental que a equipe 

terapêutica organize um plano de reabilitação para cada paciente. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho se constituiu da realização de uma revisão 

bibliográfica.  

De acordo com Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é aquela cujo embasamento 

se da através de material já publicado, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações 

e anais de eventos científicos. 

Os dados foram coletados seguindo as perguntas norteadoras que são: “Como é a 

realidade do portador de Esquizofrenia? Como o profissional de Psicologia pode 

contribuir no tratamento?”.  

Esta investigação ocorreu no período de agosto a dezembro de 2019. Para a 

busca dos artigos foram utilizadas as bases de dados virtuais tais como: BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde) e BVSPsi; PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia); SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online), revistas como Super Interessante e Revista 

Brasileira de Psiquiatria.  
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Foram escolhidos artigos e materiais que atenderam os seguintes critérios: 

artigos publicados que estavam disponíveis nos idiomas português e inglês, livros e 

monografias de autores importantes como Bleuler (1993) e Crow (1980) que 

respondiam as questões norteadoras da pesquisa. 

Dado o exposto, para que houvesse organização e análise dos dados, foi 

utilizado o método de Revisão Integrativa de Literatura, que para Mendes et al (2008) 

reúne e sintetiza resultados de pesquisas sobre um delimitado tema, de maneira 

sistemática e organizada, contribuindo com o aprofundamento do conhecimento do 

tema investigado. 

 Para a elaboração da presente revisão, as seguintes etapas foram 

percorridas: escolha do tema; realização do estudo exploratório; delimitação do tema; 

elaboração das questões da pesquisa; levantamento da bibliografia; produção do 

Sumário provisório; fichamento e construção do artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a realização do presente trabalho, assumiu-se o desafio de 

desmistificar o tabu acerca da esquizofrenia. Procurou-se esclarecer que a esquizofrenia 

se caracteriza por possuir uma mudança muito especifica do pensamento, dos 

sentimentos e do relacionamento com o mundo exterior conferindo-lhe uma forma 

particular e única, não encontrada em qualquer outra doença mental.  

 Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, realizar um estudo 

abrangente acerca da realidade do viver com esquizofrenia, os estigmas que o paciente 

juntamente com seus familiares tem de enfrentar e o papel do psicólogo em meio a este 

diagnóstico.  

Dado o exposto, faz-se estritamente necessário o acompanhamento de uma 

equipe multidisciplinar, com base na psicoterapia, terapia medicamentosa e, sobretudo, 

o apoio familiar. Este servirá de alicerce para que o portador possa retornar à sociedade 

com uma sólida base, possibilitando assim sua reabilitação e, com este apoio, conduzir 

o indivíduo a caminhos menos dolorosos frente à reinserção social.  

Estima-se que com esta pesquisa, a temática acerca desta doença passe a ser 

vista de um modo mais humanizado. Que o conteúdo obtido possa servir de referência 
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para outras frentes de análise assim como para outros estudos na área, fazendo com que 

esta discussão esteja cada vez mais presente em nosso cotidiano. 
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RESUMO 

 

 

A sigla TDAH significa Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. É um 

transtorno que muitos ainda acreditam ser uma condição que afeta apenas crianças, pois 
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muitos adultos só descobrem na meia idade. Pode-se salientar segundo Dorneles (2006) 

e Rohde (2006) que o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas ainda não 

identificadas, mas com forte participação genética que pode ser identificada na infância 

e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Nesse sentido, este trabalho 

teve como objetivo compreender o “olhar” da Psicologia acerca deste transtorno. Nessa 

perspectiva, o presente estudo é fruto de uma investigação bibliográfica. As questões de 

pesquisa que nortearam esta investigação foram formuladas da seguinte forma: O que é 

o TDAH? Que contribuições a Psicologia pode oferecer ao portador desse transtorno? 

Diante da pesquisa empreendida percebeu-se que a falta de conhecimento sobre o 

transtorno acaba dificultando o processo de adaptação. O TDAH é um problema crônico 

que pode ter um impacto significativo ao longo da vida, dificultando o desempenho 

acadêmico e as relações sociais e familiares. O psicólogo, por exemplo, na abordagem 

da Terapia Cognitiva Comportamental trabalha em etapas e a etapa de reestruturação 

cognitiva é um dos pilares da terapia que é fundamentada na reestruturação das formas 

de pensar, interpretar os eventos e o modo como o indivíduo vê a si mesmo. Deste 

modo conclui-se que o papel do psicólogo é de extrema importância nesse processo para 

obter o diagnóstico precoce para a melhor adaptação do portador, da família, amigos e 

ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: TDAH.  Psicólogo. Adaptação. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A escolha do tema surgiu com o propósito de esclarecer duvidas sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), salientando suas 

características e particularidades segundo o “olhar” da Psicologia. Pois percebeu-se no 

decorrer da pesquisa que pouco se sabe sobre este transtorno, acreditando ser uma 

condição que afeta apenas crianças, o que não é verídico, pois existem pessoas que só 

descobrem na fase adulta.  

Segundo Dorneles (2006) e Rohde (2006) o TDAH é um transtorno 

neurobiológico de causas ainda não identificadas, com forte participação genética que 

pode ser identificada na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a 

vida. Sendo caracterizado como problema crônico, e podendo ter um impacto 

significativo, dificultando o desempenho acadêmico e as relações sociais e familiares. 
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Neste contexto mencionam-se as questões de pesquisas que guiaram este estudo: 

O que é o TDAH? Que contribuições a Psicologia pode oferecer ao portador desse 

transtorno? 

Nesta investigação percebeu-se que a falta de conhecimento sobre este 

transtorno acaba dificultando o processo de adaptação. O acompanhamento do 

psicólogo, utilizando-se da Terapia Cognitiva Comportamental fundamentada na 

reestruturação das formas de pensar, interpretar os eventos e o modo como o indivíduo 

vê a si mesmo, em parceria com os médicos responsáveis e medicamentos, vem obtendo 

resultados excelentes.  

Deste modo o estudo originou-se de uma investigação bibliográfica, através de 

achados científicos, que nos permitiu sanar dúvidas apresentadas no decorrer da 

pesquisa, contribuindo com o aprofundamento do conhecimento do tema investigado. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo é compreender o “olhar” da Psicologia 

acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e espera-se, 

contribuir com interesse dos psicólogos e outros profissionais em aprofundar-se na 

complexidade do TDAH com o propósito de que sejam realizadas mais pesquisas e 

produções científicas acerca do assunto. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Compreendendo o Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade – TDAH 

 

A primeira descrição do TDAH, denominada como “defeito do controle moral” 

surgiu na primeira metade do século XX, com o médico pediatra George Still em 1902. 

Desde então sua nomenclatura vem sofrendo diversas alterações devido ao 

aparecimento de características contraditórias as iniciais. 

Em 1994, o transtorno foi denominado pelo DSM-IV como Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade, utilizando de forma equivalente para a realização 
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do diagnóstico, tanto dos sintomas de desatenção quanto de 

hiperatividade/impulsividade (ROTTA, 2006).  

Em maio de 2013 foi publicado o DSM-V. Onde ocorreram poucas 

modificações a respeito do TDAH que possuía um conjunto de 18 sintomas – nove de 

desatenção, seis de hiperatividade e três de impulsividade. Os sintomas estão 

organizados em dois grupos: problemas comportamentais, como hiperatividade e 

impulsividade; e, sintomas de déficit de atenção.  

O ponto de corte para estabelecimento do diagnóstico permaneceu a serem seis 

critérios para crianças e nos adultos baixou de seis para cinco. Outra mudança 

significativa diz respeito ao critério que estabelecia o aparecimento de sintomas antes 

dos sete anos; na versão atual, o limite de idade foi modificado para 12 anos. O manual 

também apresenta a possibilidade de classificar o TDAH em leve, moderado e grave, 

conforme o grau de comprometimento causado pelos sintomas na vida da pessoa. 

 

1.2 Características e Diagnóstico 

 

O transtorno deriva de alterações no funcionamento do sistema neurobiológico 

cerebral. Segundo Silva (2003) significa que as substâncias químicas produzidas pelo 

cérebro mostram-se alteradas no interior dos sistemas cerebrais que são responsáveis 

pelas funções da atenção, impulsividade e atividade física e mental no comportamento 

humano. Pesquisas relacionam o TDAH com ações dos neurotransmissores, sendo 

que os principais envolvidos são: dopamina e noradrenalina (ROHDE; HALPER, 

2004). Essas alterações podem dificultar e até colocar em risco a vida da pessoa que 

possui este transtorno. 

A prevalência do TDAH é estimada em torno de 3 a 30% nas crianças na idade 

escolar e vem sendo uma das patologias mais frequentes em crianças com idade entre 6 

a 12 anos (ROHDE, 2006).  

O DSM-5 (2013) relata alguns dados relevantes acerca deste transtorno e 

calcula-se que 5% das crianças e 2,5% dos adultos possuem TDAH. De acordo com 

Barkley (2002) não se trata apenas de um estado temporário que será superado, de uma 

fase probatória, porém normal, da infância. Não é causado por falta de disciplina ou 
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controle parental, assim como não é o sinal de algum tipo de “maldade” da criança.  

Dificilmente uma pessoa com traços de TDAH chega ao consultório médico se 

queixando dos seus sintomas, considerando que são fatores irrelevantes em sua vida, 

de tal modo que, muitos só descobrem que possuem o transtorno quando adulto mesmo 

que tais sintomas se apresentam em um grau que compromete as atividades diárias 

destas pessoas, seja na escola, no trabalho ou em casa, dificultando as relações 

escolares, de trabalho e/ou interpessoais (BONNADIO e MORI, 2013). 

O diagnóstico é feito com base no histórico clinico com sintomas definidos, 

avaliação de duração e persistência em vários locais e é importante ressaltar que a 

desatenção, hiperatividade ou a impulsividade podem resultar em problema na relação 

com os pais e vida social, sendo assim é crucial que no diagnóstico se contextualize 

aos sintomas na vida da criança.  

De acordo com Silva (2003) os portadores de TDAH tem como principais 

características o desvio fácil de atenção quando recebe um pequeno estimulo, 

desorganização, e presença de hiperfoco.  

Já o grupo de Hiperatividade física e/ou mental possui tendência a estar sempre 

ocupado com alguma problemática em relação a si ou com outros, frequentemente fala 

sem parar e as vezes se envolve em situações de alto risco em busca de estímulos 

fortes, o grupo de impulsividade possui características como impulsividade para 

comprar, sair de empregos, romper relacionamentos, praticar esportes radicais, comer, 

jogar etc. e apresentam sexualidade instável proporcionando períodos de grande 

impulsividade sexual alternados com fases de baixo desejo, além de falar o que vem à 

mente sem filtrar o que vai ser dito. 

É importante ressaltar que crianças com o transtorno são capazes de controlar 

os sintomas com esforço voluntário ou em atividades de grande interesse. Por isso, são 

capazes de manter a atenção focada por horas diante do computador ou videogame, 

mas não mais do que alguns minutos na frente de um livro, em sala de aula ou em casa. 

 

1.3 Tratamento 
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O tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

envolve profissionais da área médica, psicólogos e pedagogos. O procedimento 

escolhido é de acordo com o grau de TDAH de cada pessoa, sendo fundamental que o 

responsável pelo diagnóstico converse com a família do paciente e com o próprio 

usando termos claros de que, o TDAH é um transtorno crônico que não possui cura. 

De acordo com SILVA (2003) para obter melhor retorno, o tratamento deve ser 

dividido em quatro etapas: informação/conhecimento, apoio técnico, medicamentoso e 

psicoterapêutico. Que consiste em regular os sintomas como, por exemplo, a 

impulsividade a desatenção, sendo utilizado na maioria dos casos combinações de 

medicamentos e a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC). Em alguns casos é 

necessário o auxílio de fonoaudiólogo para o melhor desenvolvimento da oratória e a 

realização de atividades físicas que traz consigo melhorias nos aspectos de equilíbrio, 

concentração, ritmo e agilidade.  

Barkley (2011) salienta que “os tratamentos são tão eficazes que muitos adultos 

acabam se sentindo como se, pela primeira vez, o seu campo de ação tenha sido 

nivelado”. Ou seja, eles se sentem na mesma condição que os outros, mas para que isso 

ocorra o tratamento tem que ser continuo e sem interrupções. 

 

1.4 Atuação do Psicólogo 

 

Quando se fala sobre a atuação do psicólogo com pacientes portadores de 

TDAH, observa-se que o acompanhamento com um profissional especializado na área 

melhora significativamente a qualidade de vida. Mesmo quando o transtorno é tratado 

com medicação, muitos indivíduos continuam a apresentar alguns sintomas residuais 

e estes podem ser amenizados com a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), tais 

como depressão e ansiedade (SEGENREICH e MATTOS, 2004). 

Segundo Bunge, Gomar e Mandil (2012) os métodos de modificação do 

comportamento são adequados para que ocorra o trabalho terapêutico e dão 

flexibilidade para que aconteça ganhos precisos, principalmente em crianças que 

portam o TDAH, levando em consideração que podem apresentar déficits na 

adaptação, na tolerância à frustração e na maneira de lidar com problemas, sendo eles 
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resultado das dificuldades nas funções determinadas, no controle das emoções, na 

compreensão da fala, na maleabilidade cognitiva e nas habilidades sociais.  

De acordo com Doyle (2006), a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) 

consiste em quatro etapas: a psicoeducação, a psicoterapia, a avaliação das 

comorbidades e as intervenções no ambiente. Sendo assim, tais aspectos apresentados 

podem ser regulados com técnicas de mudança de comportamento, e como 

consequência, contribui no desenvolvimento das funções executivas. 

Através da TCC – Terapia cognitivo Comportamental, o portador descobrira 

maneiras de redirecionar a atenção, mudar o modo de como se sente visto pela 

sociedade, por acreditar antes do diagnóstico que era incapaz e antissocial, o individuo 

ira aprender estratégias para resolver problemas, controlar a raiva e a agressividade 

(BARKEY, 2002; DOYLE, 2006; HALLOWELL e RATEY, 1999; KNAPP e 

COLS., 2002) 

É essencial durante o processo que a criança entenda o motivo pelo qual ela 

apresenta problemas de atenção, impulsividade e outros fatores que fizeram com que 

ela não tivesse êxito em funções do dia a dia. É importante ainda que ela tenha noções 

básicas a respeito do seu transtorno para que possa saber lidar com as suas 

adversidades diariamente, entendendo também que cada pessoa possui o seu próprio 

ritmo, o seu próprio tempo, e ressaltando para a criança que não é correto justificar 

todos os seus maus comportamentos com o transtorno (BENCZIK, 2010).  

Além do acompanhamento profissional para que se obtenha sucesso no 

tratamento, a família possui um papel indispensável no reforçamento das técnicas 

aprendidas pela criança, para que elas possam ser aplicadas em vários aspectos e por 

fim se tornarem efetivas as mudanças em seus respectivos comportamentos. 

 

1.5 TDAH Adulto 

 

O TDAH em adultos vem de uma infância e adolescência conturbada e 

marcada por dificuldades, muitos adultos sofrem de baixa autoestima, ansiedade, 

depressão entre outras psicopatologias por não terem atingido objetivos na vida 
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acadêmica e social, culpando-se por não conseguirem cumprir tarefas básicas do nosso 

cotidiano. Não é simplesmente um transtorno trivial de atenção, consiste em um 

problema com a capacidade de organizar o comportamento no decorrer do tempo para 

o futuro. 

Barkley (2011), afirma que o que distingue os adultos com TDAH das outras 

pessoas é a frequência em que eles apresentam as seguintes características: 

destrutibilidade, incapacidade de se concentrar e outros problemas que atingem um 

ponto de ser evolutivo inapropriados para o seu grupo.  

A maioria das pessoas apresenta sintomas de TDAH e não procuram ajuda, 

sofrendo por anos e anos – ou a vida toda – sem conseguirem desenvolver bem suas 

atividades, e não obtendo resultados de acordo com o seu potencial. Outros acreditam 

que ler livros e criar estratégias mentais, como listas de afazeres, alarmes etc., pode 

mudar os rumos deste transtorno, pelo fato de existir relatos de pessoas que 

conseguiram sem ajuda médica ter uma vida bem desenvolvida, terminar cursos 

universitários, desenvolver carreiras e casamentos sólidos, ter filhos e qualidade 

financeira estável, no entanto vale salientar que a capacidade de driblar o TADH 

depende de fatores como alto QI, situação socioeconômica privilegiada, entre outros. 

Apesar de relatos como o anterior, o acompanhamento profissional acrescenta e 

contribui gradativamente com a melhora na qualidade de vida do adulto, atingindo 

resultados que dificilmente conseguiriam se enfrentassem sozinhos o seu transtorno. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A elaboração deste trabalho se constituiu da realização de uma investigação 

bibliográfica. Ela ocorreu através de livros e artigos científicos eletrônicos na 

Plataforma de busca Scielo, CAPES e Google Acadêmico. 

Os dados levantados partiram das seguintes questões de pesquisa: “O que é o 

TDAH? Que contribuições a Psicologia pode oferecer ao portador desse transtorno?”  

Realizou-se este estudo no período de agosto a novembro de 2019. Para a busca 

dos artigos foram utilizadas as bases de dados virtuais em saúde tais como: SCIELO 
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(Scientific Eletronic Library Online), Manuais do Ministério da Saúde, o DSM-V 

(2013) e autores como: Barkley (2011), Berges (2008), Rodhe e Dornelles (2006), 

Rotta (2016), Silva (2003). 

Para a elaboração da presente revisão, as seguintes etapas foram percorridas: 

identificação da questão de pesquisa e objetivo do estudo, busca da literatura, 

avaliação dos dados, analise dos dados e apresentação dos resultados.  

Dessa forma, sendo possível apreender a conceituação e a caracterização deste 

transtorno, enfatizando os problemas que pode acarretar se não acompanhado pelos 

profissionais da área da saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo proporcionou informações significativas sobre o que é 

TDAH e como o portador pode sofrer sem um diagnóstico prévio, por ser rotulado 

como “incapaz, preguiçoso e antissocial” e não ter consciência de que se trata de 

alterações no funcionamento do sistema neurobiológico cerebral. O que caracteriza 

como uma patologia que precisa de acompanhamento de diversos profissionais ao longo 

da vida. 

 O diagnóstico e o tratamento precoce são de extrema importância, 

evitando prejuízos no desenvolvimento da vida social e intelectual do portador. Como 

salientado no decorrer do estudo, pode comprometer a vida da criança na fase escolar, 

pois estas alterações neurobiológicas que estão no córtex pré-frontal, causam 

dificuldades como controle dos impulsos, concentração, memória, atenção, organização, 

planejamento e autonomia, sensoriomotor e aprendizagem.  

 A TCC – Terapia Cognitiva Comportamental, vem obtendo bons 

resultados no processo de tratamento do TDAH, ensinando ao paciente como lidar com 

sua rotina pessoal e escolar, também trabalhando com os pensamentos em relação a sua 

patologia.  
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Optou-se por falar sobre a TCC que obteve resultados significativos, porém 

existem outras abordagens psicoterapêuticas que são utilizadas.  

O tratamento medicamentoso juntamente com o acompanhamento profissional 

psicológico traz ótimos resultados e enfatizamos que a falta de comprometimento e 

interação dos profissionais responsáveis pelo tratamento do paciente podem acarretar 

em dificuldades, aumentando ainda mais a responsabilidade do psicólogo.  

 A partir do empreendimento investigativo realizado, conclui-se este - 

estudo bibliográfico - ressaltando a importância de se olhar esses casos com mais 

empatia, tendo em vista que não podemos julgar ou rotular nenhuma pessoa, pois não 

sabemos os motivos que a faz agir de tal forma, relembrando que a falta de 

conhecimento e o julgamento social é um agravante no tratamento do portador, podendo 

acarretar em outras psicopatologias.   
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RESUMO 

 

A AIDS surgiu em meados de 1989 nos Estados Unidos. Na época era conhecida como 

a “peste gay”, devido a sua maior incidência ser em pessoas homossexuais. Com o 

tempo percebeu-se que não se trata de um “grupo de risco”, mas de um “comportamento 

de risco” que atinge diferentes grupos sociais. Essa doença é considerada um dos 

maiores problemas de saúde pública e, mesmo assim, pouco se fala sobre ela. O fato de 

a doença, na memória da população em geral, ainda estar atrelada à questão de “grupos 

de risco” traz algumas dificuldades em seu manejo e tratamento, com danos tanto no 
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aspecto individual como coletivo. No âmbito individual, há a manutenção do 

preconceito e estigma, acarretando abandono do tratamento e não aceitação da doença 

pelo doente e família; no plano coletivo, se não houver intervenção profissional de 

saúde, o curso da doença leva a sérios danos, comprometendo desde a saúde do portador 

até a disseminação de vírus resistentes, diminuindo, assim, as possibilidades de controle 

da patologia (CARDOSO, 2008). Nesse sentido, o objetivo dessa investigação foi o de 

compreender os impactos físicos e psicológicos na vida de pacientes após o diagnóstico 

de HIV/AIDS e o papel do Psicólogo nesse processo. Essa pesquisa foi realizada através 

de estudos bibliográficos que abordam o processo de assistência à saúde física e 

psicológica prestados a pacientes soropositivos. Desse modo, elaborou-se a seguinte 

questão norteadora desse estudo: “Como se dá o processo de intervenção psicológica em 

pacientes com HIV/AIDS? ”A partir dos dados coletados constatou-se que a atuação do 

psicólogo no momento do diagnóstico, é tranquilizar o paciente, e informá-lo dos 

tratamentos antivirais e psicológicos que lhe proporcionam longevidade. O medo da 

morte e da exclusão social/familiar ocorre em todos os recém-portadores. Tendo 

conhecimento sobre isso, o psicólogo pode auxiliar na subjetividade do portador, visto 

que o assunto é reprimido socialmente. Dessa forma, conclui-se que ainda há estigmas e 

discriminação por parte da sociedade, portanto, há a necessidade de ampliar políticas 

públicas que retratem as diversas formas de contaminação e tratamento. Nessa 

perspectiva, o psicólogo tem um papel fundamental no sentido de ajudar o portador a 

ressignificar a sua história. 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS. Psicólogo. Diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia precursora para a elaboração dessa investigação se deu a partir de 

indagações realizadas pelos autores desse trabalho, questões estas, que problematizavam 

a participação do psicólogo junto a pacientes que tem o diagnóstico confirmado de 

soropositividade, do HIV/AIDS. 

Nessa perspectiva, Meirelles et al (2010) afirma que o diagnóstico do HIV gera 

impactos na vida do portador de maneira que o mesmo passa a ter uma vida marcada 

por estigmas e restrições sociais interferindo negativamente na percepção de qualidade 

de vida das pessoas. As mudanças comportamentais tanto do indivíduo portador quanto 

das pessoas que o rodeiam acabam sendo molas propulsoras para o desenvolvimento do 

sofrimento psíquico.   

Segundo Galvão et al (2013) os significados culturais gerados pela doença 

interferem nos comportamentos da família em relação ao indivíduo aidético, o qual 

passa a ser discriminado do grupo familiar e tolhido no direito de ter uma interação 

social saudável.  
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Diante da soropositividade para o HIV, as reações causam alguns impactos 

psicológicos variáveis desde a negação até a racionalização, e se expressam nas mais 

diversas formas, como agressão, temores, sentimento de vingança, culpa, 

desestruturação familiar e até mesmo abandono. 

Nesse sentido, elegeu-se a seguinte questão norteadora para a elaboração dessa 

pesquisa: como se dá o processo de intervenção psicológica em pacientes com 

HIV/AIDS? 

Desse modo, a presente investigação configura-se como um estudo bibliográfico. 

Para Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é aquela embasada em material já publicado, 

podendo ser livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. 

O presente artigo se faz primordial, principalmente como leitura por parte de 

profissionais da área da saúde no geral, pois, é de suma importância compartilhar novas 

informações sobre o HIV/AIDS, quebrar paradigmas sociais e, maiormente poder 

auxiliar o indivíduo portador a lidar com o diagnóstico para uma qualidade de vida mais 

saudável. 

 Desta forma, é necessário fazer um acompanhamento psicológico adequado 

durante todo o processo, desde o momento que é dado o diagnóstico até a reinserção do 

portador na sociedade. Conceder orientações precisas sobre o vírus, buscar terapias 

alternativas como as terapias em grupos de autoajuda. E acima de tudo, respeitar o 

momento do indivíduo afetado pelo vírus, se ele deseja revelar o diagnóstico ou não. 

Em suma, o objetivo deste estudo foi o de compreender quais são os impactos 

psíquicos na vida de indivíduos após receber o diagnóstico de HIV/AIDS e o papel do 

psicólogo diante desses casos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Conceito, diagnóstico e tratamento 

 

 

A AIDS foi descoberta em 1989, é a doença causada pelo vírus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus). A AIDS é, metaforicamente falando, apenas a ponta do 

iceberg que é o vírus do HIV, sendo assim, ter o vírus não é a mesma coisa que ter 

AIDS.  

No Brasil há muitos casos de soropositivos para o vírus, mas que vivem anos 
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sem sentir sintomas da doença em si. Atualmente são cerca de 600 mil portadores do 

vírus, sendo 80% nas regiões Sul e Sudeste, registrou-se um aumento da taxa até o ano 

de 2003 e diminuição em 2004 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006 apud PINTO, 2007). 

Independentemente se o indivíduo tem ou não a AIDS, eles podem transmitir o 

vírus a outras pessoas, seja por relações sexuais sem o uso de preservativos, pelo 

compartilhamento de seringas contaminadas, transmitida através da gravidez de mãe 

para filho e/ou durante a amamentação, ou quando o paciente não toma as devidas 

medicações passada pelo médico. 

Segundo Sonta (1989), os portadores do vírus HIV enfrentam uma crise 

existencial no momento do diagnóstico. Ela afirma: 

 

Como se acredita que todos os infectados com o vírus mais cedo ou mais 

tarde contrairão a doença, evidentemente aqueles cujos exames dão resultado 

positivo passam a ser encarados como aidéticos, só que ainda não contraíram 

a doença. É apenas uma questão de tempo, como qualquer condenação à 

morte. Menos evidente é que, muitas vezes, essas pessoas são encaradas 

como se já estivessem doentes. Cada vez mais, o resultado positivo do exame 

do HIV (que na verdade verifica a presença não do vírus, e sim dos 

anticorpos produzidos em reação a ele) é entendido como sinal de que a 

pessoa está doente. Daí em diante, estar contaminado significa estar doente 

(SONTA, 1989: p.38-9). 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2014) a AIDS  

é uma doença causada pelo vírus HIV. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é 

o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os 

linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si 

mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para 

continuar a infecção. A mesma é entendida como uma doença crônica que traz 

diversos desafios para o campo da saúde que vão além de políticas voltadas para o 

controle da patologia.  

O diagnóstico da AIDS vem logo após uma série de exames realizados em 

laboratórios médicos. O primeiro estágio do diagnóstico é classificado por infecção 

aguda pelo HIV, o quadro de infecção viral vem logo após o dia em que o paciente é 

contaminado pelo vírus. Os primeiros sintomas costumam passar despercebidos pelo 

portador. Entre duas a quatro semanas o indivíduo pode apresentar febre, sudorese 

noturna, diarreia, perda de peso e mal-estar. Em seguida, todos esses sintomas 

desaparecem por anos. É nesse período incubatório, também chamado de 

primeira fase, que o portador transmite o vírus a outras pessoas sem perceber.  
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Atualmente não existe uma cura para o HIV, entretanto, avanços tecnológicos e 

científicos se desenvolvem constantemente a fim de dar uma melhor qualidade de vida 

ao portador. 

 Segundo estatísticas (UNAIDES BRASIL, 2019), são mais de 37,9 milhões de 

pessoas em todo o mundo que receberam o diagnóstico da AIDS e vivem com ela, 

novas infecções por HIV foram reduzidas em 40% desde o pico em 1997. É possível 

viver bem com a AIDS, porém não há cura para o vírus HIV. 

De acordo com o site do Ministério da Saúde (2019) o tratamento para a 

AIDS conta com a participação de profissionais da área da saúde e com a ação 

medicamentosa, que são os antirretrovirais. Vale ressaltar que a ação 

medicamentosa não anula o vírus do organismo, apenas buscam mantê-lo sob 

controle, a fim de dar um tempo de vida maior para o portador. Além disso, como 

parte do tratamento é necessário o acompanhamento diário de médicos e 

psicólogos para reajustar o indivíduo à nova realidade e a lidar com a doença . 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2013), qualidade de vida é a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações e que envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e 

emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos. 

 

1.2 Alterações emocionais e reações psicológicas do indivíduo pós-

diagnosticado 

O mundo acaba de desabar. Aquilo que você acreditou, o que dava um 

sentido à sua vida, aos seus projetos, tudo isso parece posto em xeque de 

repente por essa única palavra lida num resultado de análise ou 

pronunciada por um médico: “positivo”. Os pontos de referência se apagam, 

uma angústia o invade. “Por que eu? Quando isso aconteceu? Quem me 

contaminou? Que vou fazer?” Ar tranquilo, um pouco contrafeito, um 

médico lhe explica que você deve avisar seus parceiros, estimulá-los a fazer 

o teste, que você não deve se desesperar porque a pesquisa está fazendo 

progressos, que você deve ficar sob acompanhamento...,mas você não escuta. 

De que adianta, de todo modo? Neste estado de confusão, como evitar o 

pensamento de que sua vida está ameaçada? “Quero ficar sozinho, quero ir 

embora... Ninguém pode me compreender, ninguém pode me ajudar...” E a 

voz, diante de você, recomeça: é preciso usar preservativos, levar uma vida 

regular, consultar um centro especializado, parar de se injetar drogas... E 

você se vê lá fora na rua, e se dá conta de que a palavra “AIDS” mal chegou 

a ser pronunciada. Mas ela invade seu espírito: “Estou com AIDS... AIDS...” 

E você tem vontade de berrar, de cuspir isso na cara dos passantes. E você 
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se sente mais só que nunca. (MONTAGNIER, L. Vírus e homens; AIDS – 

Seus mecanismos e tratamentos; 1995; p.111) 

 

Não se pode confirmar uma ligação direta entre portar o vírus e sofrer 

alterações neurológicas, a não ser em casos onde o vírus já está instalado há 

muito tempo. Porém, pode-se dizer que há sim uma alteração psicológica no 

individuo portador, principalmente no momento em que é dado o diagnóstico da 

soropositividade. 

As alterações emocionais ocorrem a partir do momento que o indivíduo 

suspeita estar infectado pelo vírus até depois de receber o diagnóstico positivo 

para AIDS. Frente a um resultado negativo, a pessoa perceberá uma grande 

sensação de alívio, entretanto, no caso de um resultado positivo, as emoções 

vividas pela pessoa são totalmente diferentes e podem observar-se diferentes 

reações psicológicas à soropositividade (ROSS, 1990). 

Dentre essas reações as mais comuns são de: choque, medo e ansiedade, 

depressão, raiva e frustração culpa e problemas obsessivos. Kübler-Ross (1993) 

descreveu algumas fases psicológicas que eram corriqueiras em casos de 

indivíduos com câncer, depois pesquisadores que estudam o HIV as adaptaram 

para esses casos (MITTAG, 1996; ROSS, 1990). 

É considerável lembrar as fases não acontecem respectivamente, elas 

variam para cada indivíduo. São elas: choque emocional, negação, agressividade, 

pacto, depressão e aceitação. 

Quando o indivíduo é então diagnosticado, milhares de temores passam por sua 

cabeça. O momento mais difícil para ele será a reinserção em meio à sociedade e o 

apoio familiar. Tendo em vista alguns fatores da qual ele estará sujeito, dentre eles a 

discriminação, preconceito, nojo e a indiferença. Relatos coletados de portadores 

mostravam certo medo de contar a família, ao parceiro, aos amigos sobre a 

soropositividade, e à proporção que tomaria a notícia.  

 

1.3 A atuação do psicólogo junto à pacientes portadores 

 

A atuação do psicólogo em relação ao HIV irá depender de seu local de 

trabalho. Os locais de atuação são: Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 
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onde a função dos psicólogos é orientar o profissional de saúde que entrega os 

resultados do diagnóstico. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde são 

desenvolvidos trabalhos de assistência, aconselhamento e prevenção. Além de 

realizar palestras informativas com o objetivo de aconselhar as pessoas a 

realizarem exames para prevenção ou até mesmo para possível diagnóstico. Esse 

trabalho deve ser desenvolvido pelo psicólogo juntamente com a equipe de 

enfermagem da unidade e o médico responsável (CREPOP, 2009) 

A criação de medidas estratégicas para informatização e aproximação da 

sociedade em relação à prevenção e cuidados para HIV ainda é algo que dificulta o 

trabalho do psicólogo nesse âmbito de atuação já que é necessário seguir as diretrizes 

impostas pelo OMS e Ministério da saúde para desenvolver diferentes formas de 

abordar o assunto com diferentes comunidades pelo fato de ainda existir certa 

discriminação a cerca do assunto, torna-se necessários usar de metodologias diferentes 

para levar informação a todos (CREPOP, 2009) 

É também de suma importância a atuação imediata do psicólogo assim que 

é dado o diagnóstico. O profissional da psicologia fará um acompanhamento 

minucioso de modo que ele consiga manejar as reações que o paciente possa ter, 

sempre tendo em foco o amparo ao indivíduo.  

Segundo (DOBSON, 1988; COTTRAUX, 1991; CABALLO,1991) 

trabalhar com a TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) é a medida adequada 

a ser tomada nessas ocasiões. Mudar o comportamento através da alteração dos 

pensamentos do indivíduo faz com que haja mudanças nas reações emocionais.  

Nessa perspectiva, Dobson et al (1988) elaboraram estratégias para lidar 

com possíveis situações nesses casos. Dar informações claras e objetivas para 

eliminar mitos sobre a infecção HIV/AIDS. Modificar os pensamentos 

inadequados. Comprovar a existência de pensamentos positivos em meio às 

crises. Ainda assim, reconhecer que haverá situações que produzem alterações 

emocionais no paciente. Preparar o indivíduo para o futuro incerto. Dar 

mensagens positivas. Conscientizar o portador que ele tem capacidade de 

conduzir o rumo da sua história mesmo estando infectado. 

Há também outro método alternativo que seria o das terapias em grupo. O 

sentimento de identificação com o próximo promove maior empatia entre as 

pessoas. Em Ribeirão Preto, São Paulo, há comunidades anônimas somente com 
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indivíduos que lidam com a doença diariamente. Essas comunidades não se 

limitam apenas a portadores do HIV, e sim a todo aquele que convive com a 

doença, sejam pais, cuidadores, amigos, irmãos de um portador. Nesses encontros 

eles compartilham suas vivências rotineiras de vários pontos de vista. É um 

paliativo considerável tanto para o afetado, quanto para aqueles que se 

interessam em ajudá-lo (RASERA, 2007)  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizada uma revisão de 

bibliográfica com base em materiais já publicados como, por exemplo, dissertações, 

artigos científicos, livros, periódicos, teses, etc. 

Para Marconi (2002) a pesquisa bibliográfica pode ser compreendida como um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revertidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

Após a realização desse estudo foi realizada a delimitação do tema, seguida da 

elaboração de uma questão. Depois disto, foi realizado um levantamento de dados 

acerca do assunto e uma pré-leitura do mesmo. Foi criado um sumário provisório 

através dos fichamentos realizados e por fim o preenchimento da matriz analítica e 

criação do artigo. 

Alguns materiais utilizados foram retirados de sites de pesquisa como Scielo e 

sites de saúde como Ministério da Saúde, que visam identificar o processo de 

assistência à saúde física e psicológica prestados à paciente soropositivos.  

Desse modo, elaborou-se a seguinte questão norteadora desse estudo: “Como se 

dá o processo de intervenção psicológica em pacientes com HIV/AIDS?” 

A partir dos dados coletados constatou-se que a atuação do psicólogo no 

momento do diagnóstico é de suma relevância para que haja a possibilidade de uma 

melhor qualidade de vida ao portador do vírus HIV. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao retomar a questão norteadora do presente estudo que culminara na 

elaboração deste artigo científico, indagação esta que se referira a “Como se dá o 

processo de intervenção psicológica em pacientes com HIV/AIDS?” Possíveis respostas 

se desvelaram no contato com a literatura especializada que versa acerca deste objeto de 

pesquisa. 

Primeiramente deve-se atentar que a AIDS é uma patologia fortemente associada 

a estigmas sociais tais como: preconceito, discriminação e exclusão de grupos. Em 

decorrência disso o paciente apresenta diversos conflitos emocionais tais como negação, 

raiva, frustração, medo, por se encontrar diante de uma situação que - para muitos - é 

considerado uma sentença de morte, informações que são passadas de forma inadequada 

fazem com que a pessoa passe por conflitos internos e sociais. 

Sendo assim, o processo de intervenção psicológica em casos de pacientes 

portadores do HIV se dá no momento que é feito o diagnóstico pelo médico, até quando 

o indivíduo resolver parar com as sessões de terapia que se prosseguirão após o 

diagnóstico.  

O psicólogo irá avaliar todo o contexto psicossocial da pessoa afetada antes de 

receber o diagnóstico - visto que as reações emocionais começam anteriormente a saída 

do resultado de fato, como ansiedade e o medo. – e depois do recebimento, a fim de 

auxiliar o indivíduo a lidar melhor com sua nova realidade. 

A avaliação psicológica irá depender do método escolhido pelo profissional da 

área, podendo variar de sessões de terapia até visitas em grupos de apoio. Nas sessões 

de terapia, muitos psicólogos optam por usar a TCC (Terapia Cognitiva 

Comportamental). 
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RESUMO 

 

O presente artigo de revisão tem como objetivo problematizar, conceituar e analisar a 

abordagem da análise bioenergética e seus benefícios para pacientes com transtorno 

de ansiedade. Nesse sentido, ela pode ser concebida como uma proposta psicoterápica 

de compreensão da personalidade a partir do corpo, dos seus movimentos e de seus 

processos energéticos (OLIVEIRA; SILVA; ROLIM, 2013).  Este estudo foi 

realizado através de fontes bibliográficas. Realizaram-se leituras através de artigos 

científicos existentes que descrevem o conceito da abordagem bem como as suas 

contribuições. No que tange ao supracitado elaborou-se a seguinte indagação: qual é a 
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importância da análise bioenergética no tratamento de pacientes com transtorno de 

ansiedade? A partir da investigação realizada constatou-se que o transtorno de 

ansiedade pode ser entendido por medo, preocupação excessiva ou apreensão, e traz 

para a vida do indivíduo além das sequelas emocionais consequências corporais, 

como: ganho ou perda de peso, diabetes e alterações na pressão, etc. Ao se 

encontrarem em tais condições pacientes com esse transtorno vão em busca de 

profissionais da área nutricional, mas nem sempre conseguem obter sucesso, pois, há 

a necessidade de uma abordagem multidisciplinar do problema com o auxilio do 

psicólogo clínico. Dessa forma, a análise bioenergética se constitui como uma 

abordagem psicológica que vê o ser humano de forma integral (corpo e mente), e, 

sabendo que este possui tensões e emoções, procura trabalhar essas tensões, por 

exemplo, através do diafragma que é um dos lugares onde mais se acumula tensões, e 

impede que circule emoções. Através da psicoterapia de análise bioenergética 

podemos então lançar olhar sobre essa região do corpo, diafragma e a função a qual 

está vinculado, a respiração (VIEIRA, MOURA, VOLPI, 2018). Portanto trabalhando 

através da respiração e diafragma pode-se chegar a diminuição ou alivio das tensões 

corporais podendo então controlar a ansiedade. No entanto essa é apenas uma das 

ferramentas que podem ajudar um paciente com transtorno de ansiedade, mesmo não 

sendo uma cura imediata possibilita uma melhor qualidade de vida, desfrutando de 

seus prazeres e diminuindo determinadas tensões que o fazem reféns de si mesmo. 

 

Palavras-chave: Análise energética. Abordagem psicológica. Transtorno de 

ansiedade  INTRODUÇÃO 

 

 A análise bioenergética é o método terapêutico que foi ampliado por 

Alexander Lowen a partir da psicologia corporal de Wilhelm Reich, o mesmo foi aluno 

de Ferenczi, este via uma clara relação entre a musculatura e a “livre associação”, para 

ele se obtinha mais facilidade para vencer inibições e resistências quando se havia 

relaxamento muscular do paciente.
33

 

 De acordo com Rubim e Mendes (2010) a análise bioenergética é a 

terapia que pretende ajudar o paciente a encontrar no corpo e a partir dele o maior grau 

de proveito que se pode ter, partindo de um encontro com o próprio corpo.  

  Para Lowen (1910) a ansiedade se desenvolvia quando não se conseguia 

descarregar a energia de um impulso. A ansiedade é entendida também por Castillo et al 

(2000) como medo, apreensão e desconforto. 

                                                           
33

 Sandór Ferenczi foi colaborador de Freud, o mesmo apesar de somar contribuições para a psicanálise 
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29. 1910)  
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 Lowen (1910) explica que os músculos ficavam tensos de acordo com 

que os impulsos iam sendo retidos, logo, para que se obtenham benefícios no tratamento 

do transtorno de ansiedade através da bioenergética se faz necessário o relaxamento 

muscular, o psicólogo e o paciente trabalham juntos na busca de um objetivo, e para que 

se alcance esse objetivo tem-se como instrumento terapêutico além da fala/diálogo os 

exercícios, atividades rítmicas, a correção da postura e a respiração que em suma tanto 

para Lowen quanto para Reich era a principal ferramenta terapêutica. 

 Além do tratamento do transtorno de ansiedade e outros, a bioenergética 

de Lowen traz uma característica especial, suas consultas tinham como objetivo não 

apenas tratar transtornos, mas trazer o paciente a realidade, por isso Lowen analisa e 

trabalha o paciente em sua grande maioria em pé, analisando sua postura, pois havia 

uma clara relação de como o paciente se posicionava fisicamente e com seu estado 

traumático. 

 

1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 Conceito de Análise Bioenergética 

 

A Análise Bioenergética de acordo com Soares (2014) tem sua origem no 

encontro entre Wilhelm Reich e Alexander Lowen, na ocasião Lowen tornou-se 

paciente e aluno de Reich por um período de três anos, com o passar do tempo e outros 

estudos, Lowen permanece com interesse em análise do caráter, estudos da formação 

das defesas corporais e emocionais, ele inicia os exercícios consigo mesmo, marcado 

por esta prática e estudos psicocorporais e bioenergia.  

John Pierrakos e Lowen criam uma nova abordagem de psicoterapia corporal 

através de experimentações para aplicar com seus próprios pacientes. Desta maneira a 

história da Análise Bioenergética nos Estados Unidos da América corresponde com a 

própria história da bioenergética, sendo lá o seu início. 

A Análise Bioenergética foi se expandindo e desenvolvendo. Para Soares (2014) 

a proposta de formação do terapeuta bioenergético, tal qual se conhece atualmente, 

levou anos para ser desenvolvida. Segundo Piauhy (2014) no Brasil a Análise 



DOSSIÊ PSICOLOGIA VOLUME 01 ANO 01 DEZ/2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - 

ISSN 1806-6283  
 

51 
 

Bioenergética surge como uma alternativa aliada ao movimento de contracultura e do 

potencial humano, na luta em oposição ao ditatorialismo, que por intermédio militar 

reprimia todas as manifestações político-culturais e sociais. 

Atualmente a Análise Bioenergética é a junção entre teórico e técnico em 

constante movimento, visando desenvolver métodos ou procedimentos que nos 

proporcione abordar a adversidade de uma clínica multifacetada. Krsul (2014, p. 14) a 

define como “é uma terapia psicocorporal que articula trabalho energético, relaxamento 

muscular, expressão emocional e elaboração psíquica”.  

Para Weigand (2005) a bioenergética vê o ser em sua integralidade apesar de ser 

duas esferas, corpo e mente, somos nosso corpo e somos nossas emoções. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2018) as experiências vividas no decorrer 

da vida ficam registradas no corpo do individuo e se manifestam com problemas 

emocionais. 

Lowen (1910) não garantia que a abordagem dualística era a solução para tudo, 

mas que corpo e mente devem ser considerados de forma que mesmo estes sendo 

diferentes interagem um com o outro, para um bem-estar completo. 

 

1.2 Definição de Transtorno De Ansiedade 

 

 A ansiedade é comum na atual sociedade, Vieira, Moura e Volpi (2018) 

caracterizam a ansiedade como mal-estar emocional físico e mental. Stahl (2014) afirma 

que quase 30% da população irá desenvolver um transtorno de ansiedade, a OMS ainda 

nos afirma que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, quase 10% da população sofre 

do transtorno. 

Ansiedade vem a ser um estado emocional que abrange tanto componentes 

psicológicos como fisiológicos, e ele constitui parte do estado normal das experiências 

do ser humano.  

De acordo com Andrade et al (1999) este estado passa a ser patológico, 

deixando de ser normal, quando apresenta-se desproporcionalmente a situação que o 
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desencadeia, para Nardi et al (2014) também pode ocorrer quando não há a existência 

de um objeto especifico ao qual o direcione. 

Scarpato (2001) afirma que circunstâncias desagradáveis ou adversas ocasionam 

um desequilíbrio no interior do organismo que acarretam com resposta biológica e 

comportamental ao fator estressante. De acordo com Margis et al (2003) ao estresse é 

atribuído uma ampla responsabilidade pelo surgimento do transtorno de ansiedade. 

 Para a Bioenergética o mal-estar emocional significa que há um bloqueio 

no fluxo de energia, a ansiedade é entendida como um desequilíbrio energético no corpo 

que não consegue realizar a descarga da energia, esses bloqueios que se desenvolvem 

traz a sensação de tensão, medo e preocupação. 

 Entende-se através dos estudos e ao longo do tempo que os fármacos tem 

contribuições para o tratamento do transtorno de ansiedade, mas o uso exacerbado de 

remédios sem acompanhamento terapêutico pode ser prejudicial à saúde. 

 

1.3 O trabalho do psicólogo com a análise bioenergética em pacientes com 

transtorno de ansiedade 

 

 A Bioenergética é uma abordagem em ascensão, para que um analista 

possa se formar em bioenergética pela SOBAB
34

 é necessária uma formação de quatro 

anos, sendo divididos em duas etapas, dois anos pré-clínicos e dois anos clínicos. 

 Krsul (2014) nos explica que a Bioenergética tem como característica em 

sua análise tirar o paciente do divã como ocorre tradicionalmente na Psicanálise, e o 

coloca-o de pé, para Lowen (1910) o paciente deitado, relaxado constituía certa 

desvantagem em seu processo terapêutico, fazia sentido no conceito de Lowen que o 

paciente não tivesse controle sobre as próprias pernas, portanto a necessidade de fazer o 

paciente criar “raízes”.  

O trabalho com a Bioenergética de acordo com Lima (2014) conta com variadas 

possibilidades para análise, podendo ser feito individualmente como prática pessoal, em 

grupos de movimentos, grupo terapêutico, gestão de equipes e outras áreas. 

 Nesta análise, para o progresso do paciente se faz necessário através de 

seus instrumentos terapêuticas fazer com que a energia do paciente circule livremente 
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pelo seu corpo, desfazendo seus pontos de tensões e fazendo com que essas tensões 

sejam usadas a favor do paciente, “a terapia bioenergética trabalha diretamente com as 

forças do organismo que podem proporcionar força e coragem” (LOWEN, 1910), 

compreende-se assim como Vieira, Moura e Volpi (2018) que o transtorno de ansiedade 

causa sequelas no corpo e que a mesma seria um acumulo energético. 

Lowen (1910) declara que: 

 

O terapeuta bioenergético analisa não apenas o problema psicológico do 

paciente como o faria qualquer analista, mas também a expressão física do 

problema, à medida em que é manifesto em sua estrutura corporal e 

movimento. Em segundo, a técnica envolve uma tentativa sistemática de 

liberar tensão física, encontrada nos músculos espásticos e cronicamente 

contraídos (pag. 16). 

 

 

 O analista tem como objetivo quebrar esse bloqueio/tensão de energia 

para que o paciente tenha um fluxo de energia livre pelo corpo, as práticas como 

respiração, exercícios e movimentos devem ser praticadas pelo paciente não apenas no 

ambiente de análise, mas também com o acompanhamento devido do psicoterapeuta 

possa ser feito no dia-a-dia como manutenção na circulação de energia. 

 

1.4 Os benefícios da análise bioenergética  

 

Após tantos estudos, é impensável separar manifestações físicas de traumas 

emocionais, a aplicabilidade da abordagem bioenergética leva para o paciente 

conhecimento do próprio corpo, caráter e realidade, ele busca ser diferente do que é, 

para Lowen (1910) não era possível uma mudança sem que houvesse uma sintonia entre 

corpo e mente.  

A Bioenergética conserva a importância de trazer o indivíduo de volta ao chão, e 

buscar através de seu corpo sentir novamente segurança emocional sem que esteja em 

um outro mundo, sabendo que o indivíduo esta inserido em uma cultura e sofre 

influências diretas de informações. 

 Vieira, Moura e Volpi (2018) advertem que essas preocupações se transformam 

assim em ansiedade, todavia um indivíduo que está em constante aprimoração 

energética faz com que essas sensações possam ser revertidas para uma nova maneira de 

serem vivenciadas, possibilitando uma vida mais prazerosa. 
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Com o caminho da Bioenergética para o tratamento do transtorno de ansiedade 

vemos o funcionamento do corpo em sua integralidade, possibilitando uma vida 

emocional saudável, emoção quer dizer “ato deslocar, locomoção”, e a Bioenergética 

oportuniza que essas emoções negativas sejam movidas e descarregadas, 

proporcionando força para o corpo mente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A revisão bibliográfica, ou revisão da literatura, é a análise crítica, minuciosa e 

extensa de publicações continuas em uma determinada área do conhecimento 

(TRENTINI e PAIM, 1999). 

Para Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 

publicado. 

Esses estudos bibliográficos convergiram para a seguinte temática: “As 

contribuições da análise bioenergética no tratamento de pacientes com transtorno de 

ansiedade”. 

Diante disso foi realizada um estudo exploratório direcionado à seguinte questão 

da pesquisa: “Qual é a importância da Análise Bioenergética no tratamento de pacientes 

com transtorno de ansiedade?”  

Em linhas gerais, estes foram os passos trilhados para a construção desse Artigo 

de Revisão: escolha do tema; realização do estudo exploratório; delimitação do tema; 

elaboração da Questão da Pesquisa; levantamento da bibliografia; produção do Sumário 

provisório; fichamento e construção do artigo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Devido a relevância e importância do tema em questão, pode-se perceber 

a dificuldade em encontrar materiais publicados que abordam o assunto.                                  
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 Essa dificuldade se dá pelo fato de se ter pouco conhecimento por parte 

dos profissionais da área, só assim pode-se oferecer o suporte necessário para aqueles 

que procuram entender melhor seus anseios e emoções. 

 Nessa perspectiva, a forma de vida do ser humano por sua vez por desencadear 

diferentes transtornos.  

A maneira de como o indivíduo se porta diante de diferentes situações que fazem 

parte do cotidiano, pode ser a chave para o surgimento de enfermidades que são 

desenvolvidas pelo mesmo.  

 Com tudo o presente artigo vem contribuir e agregar de forma positiva o 

entendimento desse possível transtorno. Tendo a clareza necessária de que o aumento de 

pessoas com esse problema tem sido ainda mais comum em consultórios psicológicos. 
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RESUMO 

 

 O transtorno do pânico é uma síndrome que atinge cerca de 2% a 4% da população 

mundial. Os indivíduos adquirem-na no decorrer da sua vida, por razões diversas, 

sendo expostos a uma situação traumática, ou por outros fatores relacionados à sua 

vivência. Um novo olhar vem surgindo quanto à atuação do psicólogo neste processo 

que é fundamental, para que as pessoas que vivenciam situações traumáticas venham 

a ser acompanhadas por um profissional da área da saúde mental, com um 

conhecimento específico. No decorrer da vida, acontecimentos infelizes podem atingir 

tanto nossos familiares como a nós e é por isso que se deve buscar ajuda de um 
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profissional que atua de diferentes formas para devolver o que foi tirado do indivíduo 

(MARINI, 2008). Nesse sentido, o objetivo dessa investigação foi o de analisar a 

atuação do psicólogo com pessoas que sofrem com o Transtorno do Pânico. Essa 

pesquisa é de caráter bibliográfico e foram consultados livros, artigos, jornais e sites 

científicos que relatam e comprovam que o psicólogo tem uma grande parcela de 

contribuição na reabilitação dos indivíduos acometidos por este transtorno. Para a 

realização desse estudo elaborou-se as seguintes questões de pesquisa: O que é o 

Transtorno de Pânico? Como o psicólogo pode atuar no tratamento dessa 

psicopatologia? A partir dos dados coletados percebeu-se que, o transtorno do pânico 

é caracterizado por um tempo rápido ou longo em que as pessoas apresentam um 

quadro de pânico, medo, angústia ou até medo extremo acompanhadas de diversas 

ações físicas e emocionais que remetem o indivíduo a uma situação ruim e 

constrangedora de pânico no dia a dia ou no seu serviço. Nessa perspectiva, o 

psicólogo colabora e, muito, como uma peça fundamental na reabilitação e na 

extinção do que provoca essa ação repentina que foi descrita acima. Por exemplo, a 

Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) aparece como uma abordagem bem 

positiva e recomendada para as pessoas com essa síndrome (J.SADOCK, 

A.SADOCK, RUIZ, DSM-5, 2017). A partir dos resultados alcançados concluiu-se 

que, a Síndrome do Pânico deve ter uma atenção maior em nossa sociedade, portanto, 

é importante divulgar para as pessoas leigas acerca dessa psicopatologia de forma 

que, as mesmas possam buscar auxílio de um profissional da área da saúde mental. 

 

  Palavras-chave: Transtorno do Pânico. Atuação do Psicólogo. Tratamento. 

   

  INTRODUÇÃO 

 

A escolha pelo presente tema se deu pela vivência enquanto acadêmicos de psicologia, 

durante as aulas de Metodologia Científica e Psicologia Social. Os conteúdos 

trabalhados nessas disciplinas instigaram os autores desse artigo a pesquisarem acerca 

desse objeto de pesquisa.  

A Síndrome do Pânico/Transtorno do Pânico pode ser compreendida como uma 

Psicopatologia. Nesse sentido, para Barlow e Durand (2015) a psicopatologia é uma 

disfunção psicológica que provoca em um indivíduo algum tipo de sofrimento ou 

prejuízo pessoal e social. 

Para a realização dessa investigação pautou-se pelas seguintes questões de pesquisa: O 

que é o Transtorno de Pânico? Como o psicólogo pode atuar no tratamento dessa 

psicopatologia?  

Este objeto de pesquisa é relevante, pois, o Transtorno do Pânico vem sendo adquirido 

por uma grande porcentagem de pessoas em nossa sociedade. Por exemplo, o Jornal 

Folha de São Paulo na sua publicação do dia 05 de março de 2006 conta a história de 

um militar do exército brasileiro que após uma missão no Haiti foi exposto a um 

ambiente que proporcionava estresse e ansiedade, o que favoreceu para que ele fosse 

diagnosticado com a Síndrome do Pânico. Porém ressalta-se que não é somente pela 

carreira militar que se pode desenvolver essa patologia, existem outros fatores 

desencadeadores que serão explicitados ao longo desse trabalho.  

Para a realização desse estudo utilizou-se a investigação bibliográfica. Para Gil (2010) a 
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pesquisa bibliográfica é aquela cujo embasamento se da através de material já 

publicado, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. 

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi o de compreender o que é o Transtorno 

do Pânico bem como as contribuições que o psicólogo pode oferecer para o tratamento 

dessa psicopatologia.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Conceito de Transtorno de Pânico 

 

Para a melhor compreensão do assunto é importante que se entenda o conceito das 

palavras, sendo assim, segue o significado das expressões: “transtorno e pânico” 

respectivamente. Por exemplo, compreende-se o termo transtorno como: o ato ou efeito 

de transtornar, de causar incômodo; contrariedade. Situação que causa desconforto, 

geralmente imprevista e ruim; contratempo (DICIO, 2019). Já a palavra “pânico” denota 

uma ideia de algo que causa terror e medo; que assusta ou amedronta sem razões 

aparentes. Que provoca susto, medo e sai do controle da razão (DICIO, 2019). 

De acordo com Moromizato (1999) a Síndrome ou Transtorno de pânico se trata de uma 

condição psiquiátrica em que o indivíduo tem ataques de pânico casuais e intensos que 

geralmente se repetem. Essa doença atinge 4% da população mundial três vezes mais 

em mulheres do que nos homens. Grande parte das pessoas atingidas tem entre 20 e 40 

anos. 

Já para Salum et al (2009) o Transtorno de Pânico (TP) é definido como uma 

psicopatologia cujo portador apresenta intensas e frequentes crises de ansiedade que 

ocorrem de maneira repentina sem causa aparente. Isso resulta no surgimento de reações 

somáticas prejudiciais e inesperadas, aumentando ainda mais o medo do portador em 

relação ao reaparecimento dessas reações. Tais sintomas que caracterizam o TP surgem 

e continuam se manifestando ao longo do tempo, causam um estado de incapacidade, 

comprometendo suas atividades cotidianas como qualidade de vida, saúde, bom 

desempenho no trabalho, relações sociais e realização pessoal levando a pessoa a 

desenvolver um alto consumo de fármacos. 

Normalmente o TP surge em consequência de outros fatores psiquiátricos ou biológicos. 

Os critérios para o diagnóstico de acordo com o DSM-5 (2014) para um ataque de 

pânico são quatro ou mais dos seguintes sintomas: palpitações, coração acelerado, 

taquicardia; sudorese; tremores ou abalos; sensações de falta de ar ou sufocamento; 

sensações de asfixia; dor ou desconforto torácico; náusea ou desconforto abdominal; 

sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio; calafrios ou ondas de calor; 

parestesias (anestesia ou sensações de formigamento); desrealização (sensações de 

irrealidade) ou despersonalização (sensação de estar distanciado de si mesmo); medo de 

perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. 

Segundo Carvalho (2011) o TP é confundido com outros transtornos e alterações do 

campo psíquico e somático, pois muitas vezes seus portadores buscam a ajuda de 
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especialistas levando queixas de problemas respiratórios, cardíacos, gástricos e outras 

reações corporais que estão inclusas como sinais do TP.  

Esses indivíduos também desenvolvem outra tendência psicopatológica denominada de 

agorafobia por evitarem lugares ou ocasiões que podem induzir um novo ataque de 

pânico.  

Nessa perspectiva, explorar-se-á a seguir como o psicólogo pode atuar no tratamento 

dessa psicopatologia. 

 

1.2 Avaliação Psicológica 

 

Através de algumas entrevistas, o psicólogo recolhe informações necessárias para uma 

primeira análise de como o transtorno se apresenta naquele indivíduo em particular.  

Para Shinohara (2005) instrumentos específicos auxiliam a avaliação do caso como 

entrevistas estruturadas, questionários e medidas de automonitoramento. O terapeuta 

presta especial atenção ao grau de confiança atribuído aos sinais de segurança. Algumas 

pessoas, locais ou objetos podem ser capazes de transmitir certo grau de conforto e são 

identificados como sinais de que o ataque não ocorrerá. 

Segundo o CID-10, os critérios que possibilitam o diagnóstico de TP são: ataques de 

pânico imprevisíveis e sintomas seguidos ou que ocorrem ao mesmo tempo de 

palpitação e dores no tórax, asfixia, tonturas sentimentos de irrealidade, medo de 

morrer, de perder o autocontrole ou de enlouquecer devido ao primeiro critério de modo 

não raro.  

De acordo com Barlow & Cerny (1999) assim como na maioria dos transtornos mentais, 

o TP pode ser desencadeado ou se manifestar primeiro de alterações genéticas e 

ambientais, passados com heranças que modificam a atividade dos neurotransmissores, 

ocasionando também agorafobia. Os fatores genéticos são considerados os mais 

determinantes para o aparecimento do TP.  

 

1.3 Tratamento 

 

 Segundo Barlow (1988) o tratamento inicia-se através de instrumentos específicos para 

a avaliação do caso tais como questionários, medidas de automonitoramento e 

entrevistas, onde o terapeuta coleta dados, sintomas, números de ataques, para uma 

análise de como o transtorno se apresenta na individualidade do paciente.  

O tratamento tem como objetivo diminuir o número de crises, Beck (1997) diz que 

consequentemente a recuperação será eficaz através da psicoterapia e posteriormente a 

gravidade do transtorno e do histórico do paciente.  

A terapia Cognitiva Comportamental (TCC) tem obtido sucesso no alcance de 

benefícios em relação a ajudar o paciente entender suas crises e como lidar com elas, 

Sandor (1994) tem esse entendimento de melhor condição psicológica, deixando claro 

que controlando os ataques de pânico poderá viver normalmente sem medo da 
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ocorrência de novos ataques. Ele sugere que esse tratamento seja baseado em 

componentes que envolvam um trabalho com reações autônomas, reestruturações 

cognitivas e exposições graduais.  

A conclusão de Clark (1989) a respeito desse tratamento é o uso de medicamentos que 

deve ser emitido apenas por médicos e não devem ser suspendidos sem orientação. Isto 

inclui a prescrição de antidepressivos (tricíclicos ou de uma nova geração) que facilitam 

o processo de receptação de hormônios como Serotonina (neurotransmissor que 

promove o bem estar).  

Geralmente a medicação precisa ser mantida por períodos longos e progressivamente 

descontinuada para evitar riscos de recaída.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste trabalho foi o de realizar uma revisão bibliográfica acerca do tema 

Transtorno de Pânico.  

Para Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é aquela baseada em conteúdos já publicados 

sejam eles impressos ou virtuais.  

As informações coletadas tiveram como norte as seguintes questões: O que é transtorno 

de pânico? Como o psicólogo pode atuar no tratamento dessa psicopatologia? Nessa 

perspectiva, realizou-se a pesquisa durante os meses de agosto a novembro de 2019. 

Foram utilizadas informações virtuais e impressas de livros, artigos e revistas como: 

DSM-5 (Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais); Revista Brasileira de 

Psiquiatria e o SciELO (Scientific Eletronic Library Online). 

Escolheram-se livros, materiais e artigos disponíveis em idiomas de português e inglês 

referentes ao tema escolhido que facilitaram a leitura e compreensão para a melhor 

elaboração deste artigo. 

Para o desenvolvimento deste trabalho as seguintes etapas foram cumpridas: escolha do 

tema geral; estudo exploratório; delimitação do tema; escolha das questões de pesquisa; 

levantamento bibliográfico; pré-leitura; sumário provisório e matriz analítica. A partir 

daí realizou-se a análise dos dados e apresentação dos resultados na modalidade de 

artigo de revisão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todas as considerações relatadas anteriormente, conclui-se que o Transtorno 

do Pânico se trata de uma psicopatologia grave caracterizada por sintomas 

psicossomáticos em que se destacam os ataques de ansiedade ou desespero, muitas 

vezes, inesperados e a constante preocupação da parte do portador diante de novas 

ocorrências de crises. 

Devido aos sintomas somáticos e seus graus de manifestação, é provável que os 

portadores precisem mais do que um atendimento psicoterapêutico, podendo depender 
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da atuação de outros especialistas além do psicólogo, como o psiquiatra para uso de 

psicofármacos. 

Deve-se salientar a importância de considerar os critérios de diagnóstico para realizar a 

avaliação do TP e para determinar seus graus de manifestação que deverão ser 

analisados por meio da coleta de dados, como a frequência de ocorrências dos sintomas 

e ataques. Esta avaliação deve ser realizada com muita precisão para que não ocorram 

erros de diagnóstico e tratamento. 

Por ser mais eficiente em beneficiar a vida do paciente, a Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) se dedica em diminuir os sintomas da agorafobia por questionar 

que tipo de sensações o portador apresenta diante de situações que ele evitaria ou 

atribuiria aos ataques, a fim de oferecer-lhe uma maneira mais equilibrada de encarar a 

síndrome.  

É também realizada uma desconstrução de percepções irreais que surgiram em 

decorrência do transtorno e usadas técnicas de respiração. O tratamento ocorrerá de 

acordo com o caso podendo ser usados somente os fármacos, só a terapia ou os dois 

combinados para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao indivíduo afetado.        
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RESUMO 

A Psicologia Social pode ser compreendida como um campo de ação que analisa o 

comportamento do ser humano em todos os contextos do processo de influência social. 

Sendo assim, entende-se que: a Psicologia Social é a ciência do “entre” 

(JOVCHELOVITCH, 2004). Isso significa dizer que, não se privilegia nem o indivíduo, 

nem o meio social onde vive. Nessa perspectiva, o objetivo do estudo foi o de 

compreender o que é a Psicologia Social numa percepção social, qual é a sua 

importância e as principais áreas de atuação do Psicólogo Social e seus objetos de 

estudo. Esse breve trabalho, é resultado de estudo bibliográfico em revistas e artigos 

científicos que retratam o trabalho do psicólogo social. As questões que orientaram esta 

investigação foram elaboradas da seguinte forma: o que é Psicologia Social? Qual é a 

importância do psicólogo social em meio a sociedade? Quais são as principais áreas de 

atuação do psicólogo social? A partir dos dados coletados, chegou-se aos seguintes 

resultados: 1. A Psicologia Social é o estudo do comportamento social dos seres 

humanos e o meio social onde vivem; 2. É importante a presença do psicólogo social 

na comunidade, no intuito de auxiliar os indivíduos quanto a interação social e a 

vencer preconceitos e padrões limitantes de comportamento; 3. O psicólogo social atua 

em penitenciárias, asilos, centros de atendimento a crianças e adolescentes, nos centros de 

apoios como CAPS, entre outros mutirões sociais. Portanto, conclui-se que, esse 

profissional trabalha para ajudar as pessoas quanto a integração social e na relação entre 

os indivíduos no meio social onde vivem.        

 

Palavras-chave: Psicologia Social, Integração Social, Áreas de atuação. 

  

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse por este tema de pesquisa surgiu durante as aulas práticas 

supervisionadas desenvolvidas no decorrer dos 1º e 2º semestres do curso de Psicologia 
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que teve início no ano de 2019. Por meio de tais práticas foi possível compreender que, 

a Psicologia Social pode ser concebida num todo, como um campo de ação qua analisa 

o comportamento do ser humano em todos os contextos do processo de influência 

social. 

Dessa forma, a escolha pelo presente objeto de pesquisa se justifica em razão de 

considerar a importância da atuação do psicólogo social em meio a sociedade. 

Nessa perpectiva, entende-se que a Psicologia Social é a ciência do “entre”, 

segundo Jovchelovitch (2004),  isso significa dizer que, não se privilegia nem o 

indivíduo, nem o meio social onde vive. Para Rodrigues (2008), isso nos leva a 

compreender que, Psicologia Social é o estudo das manifestações comportamentais 

através da interação de uma pessoa (indivíduo), com outras pessoas (sociedade). 

Desse modo, para a realização desta investigação, as questôes que orientaram 

este estudo, foram formuladas da seguinte forma: O que é Psicologia Social? Qual a 

importância do psicólogo social em meio a sociedade? Quais as principais áreas de 

atuação deste profissional? 

Este objeto de pesquisa é relevante, pois é de suma importância conscientizar de 

um modo geral a sociedade sobre o que é Psicologia Social, como atua um profissional 

dessa área, e consequentemente, é relevante se desenvolver dentro da própria sociedade 

ou comunidade onde vivem, uma ampla percepção social, uma identidade social que 

visa apoiar a diversidade e a inclusão social, com algumas práticas sociais e 

comunitárias.  

Este estudo trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, elaborada com base 

em material já publicado (GIL, 2010) como livros e artigos científicos que retratam o 

trabalho do psicólogo social.  

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura que para Mendes et al (2008) 

reúne e sintetiza resultado de pesquisas sobre um delimitado tema, de maneira 

sistemática e organizada, contribuindo assim com o aprofundamento do conhecimento 

do tema investigado. 
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Diante do exposto, o objetivo deste estudo é compreender o que é Psicologia 

Social numa percepção social, qual é a sua importância e as principais áreas de atuação 

do psicólogo social e seus objetos de estudo. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Conceito de Psicologia  

 

Com base em estudos em livros e artigos científicos, entende-se que Psicologia é 

um estudo científico da mente e do comportamento do ser humano junto ao ambiente 

físico e social onde vive. O objetivo maior da Psicologia é diagnosticar, prevenir e tratar 

distúrbios emocionais e doenças mentais. A palavra Psicologia provém dos termos 

gregos psico (alma ou atividade mental) e logia (estudo). 

A Psicologia procura descrever sensações, emoções, pensamentos, percepções e 

outros estados que motivam o comportamento do ser humano, utilizando métodos 

capazes de analisar esses fenômenos comportamentais e psíquicos. Grande parte dessas 

investigações são realizadas através de métodos de observação, sendo a observação 

sistemática, delimitada pelas condições do que se pretende observar.  

Segundo o psicólogo austríaco H. Rohracher, a Psicologia pode ser 

compreendida como a ciência que investiga os processos e estados conscientes, assim 

como as suas origens e efeitos. Essa definição indica bem a dificuldade de abranger em 

um só conceito todos os fenômenos psíquicos envolvidos.  

Em outras palavras, é um estudo de como o indivíduo manifesta suas emoções, 

valores, idéias, e como tudo isso afeta a saúde mental e física. A partir de técnicas 

diversas, o psicólogo é capaz de detectar doenças e distúrbios mentais ou de 

comportamento, e de ajudar o indivíduo a interpretar os próprios sentimentos, 

compreender as suas emoções.  

Nesse contexto, qual seria então a definiçao para a área da Psicologia Social 

dentro da Psicologia? Como seria a atuação deste profissional? Na sequência conhecer-

se-á um pouco da hstória acerca deste campo profissional. 
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1.2 Definição de Psicologia Social 

 

Psicologia Social é o ramo da Psicologia que obteve maior desenvolvimento na 

primeira metade do século XX. O objetivo é o estudo do comportamento social dos 

seres humanos no contexto de grupos e aborda fenômenos como o encontro social, 

interação social em meio a sociedade ou comunidade onde vivem. 

É uma subárea da Psicologia que apresenta diversas definições, tipos de 

abordagens e objetos de estudo que ajudam na interpretação dos sentimentos, emoções e 

comportamento dos seres humanos. Outros autores como Rodrigues, Assmar, Jablonski 

(2009), acreditam que Psicologia Social está associada a Sociologia, o que nos leva a 

concluir que sim, pois trata-se de considerar o indivíduo e seu comportamento no meio 

social, a interação coletiva.  

 O autores supramencionados reiteram que: 

 

[...] a Psicologia Social tem por interesse estudar como as pessoas percebem 

as outras com base dentro de uma comunidade, de um determinado grupo 

social, visto que a expectativa que o indivíduo cria dentro de si em relação ao 

outro, altera o seu comportamento no meio social onde vive. (RODRIGUES, 

ASSMAR, JABLONSKI, 2009). 

Para melhor compreender a atuação do psicólogo social, é importante destacar 

que, quando se fala em comunidade, interação coletiva, esse profissional atua através de 

uma percepção social, tanto no contexto individual como na coletividade.  

Desse modo, a Psicologia social tem como característica enfatizar a influência 

de fatores situcionais, onde envolve todos os fenômenos sociais, comportamentais e 

cognitivos decorrentes da interação interpessoal dos individuos, quando integrados no 

meio social.  

Conforme Rodrigues (1933), compreende-se que Psicologia social é o estudo das 

manifestações comportamentais, através da interação de uma pessoa (indivíduo), com 

outras pessoas (sociedade). 

Os níveis micro e macrossocial estão interligados, e o profissional desta área 

precisa ter uma compreensão quanto a isso. Conciliar as visões de mundo, seus métodos 

de estudos a serem aplicados, aguçar a sua percepção social, pois, para atuar nesta área 

o profissional deverá vencer seus próprios paradigmas, ou seja, não trabalhar para o 

povo, mas sim atuar com o povo.  
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Neste contexto, Machado (2003) destaca que no plano social: [...] a identidade 

pessoal está ligada a uma construção individual do conceito de si, enquanto a identidade 

social trata do conceito de si a partir da vinculação da pessoa a grupos sociais 

(MACHADO, 2003, p.52/53). 

Na prática um dos principais desafios para o psicólogo ao atuar com a 

comunidade, onde irá se deparar com questões como a crise econômica do país, 

questões políticas, pais/mães desempregados, enfim, conciliar tudo isso não é uma 

tarefa muito fácil. 

Manter a saúde mental nunca foi tão necessário em meio a tantos 

acontecimentos, conservar-se saudável é um desafio que enfrentamos todos os dias. 

Mas, você sabe a que se aplica a Psicologia social? Em seguida discorrer-se-á a respeito 

da importância do psicólogo social em meio a sociedade.  

 

1.3 A importância do Psicólogo Social em meio a sociedade 

 

Quando se fala em Psicologia social, estamos nos referindo a um ramo que 

mistura Psicologia e Sociologia, pois essa ciência surgiu do princípio de que todos nós 

sofremos influências do meio em que vivemos. Um indivíduo já nasce com algumas 

características próprias, e adquire outras características a partir da interação com outros 

indivíduos. 

É por isso que a Psicologia social aborda o comportamento de grupos como 

objeto de seus estudos, mas, nem sempre esse comportamento é medido somente pela 

linguagem verbal. Existem padrões de atitudes e pensamentos que atuam diretamente na 

percepção social de cada um, sendo assim, a forma como se vê o comportamento dos 

outros não é imparcial, pois, interpreta-se tudo o que se passa ao nosso redor a partir de 

concepções internalizadas. 

Nessa perspectiva, Campos (2008) afirma que através da observação, é possível 

conhecer a relação que predomina em cada caso específico, pois muitas vezes essa 

relação é disfarçada, encoberta por medos do que o outro pensará a respeito, receio de 

não ser aceito, enfim, algo bem diferente na prática. É preciso não só observar, mas 

estar participando ativamente dentro da comunidade, dentro desses grupos sociais, com 

pesquisas, questionários, testes que possam ajudar o psicólogo social a desvendar a vida 

social de cada um individualmente.  
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Existem diversas formas de interpretação e a realidade pode não ser a mesma 

para todos, trata-se apenas de uma questão de perspectiva. Segundo os princípios da 

Psicologia social, é preciso analisar bem a situação e o contexto em que ela acontece, 

para não tirar conclusões precipitadas e equivocadas. É por meio das atitudes do dia a 

dia que costumamos tirar conclusões sobre as idéias e conceitos das outras pessoas, 

mas, a atitude nada mais é do que o fruto de uma análise onde se baseia questões 

internas do indivíduo.  

Para se enquadrar em um papel social, a pessoa precisa cumprir os 

comportamentos que são esperados dela devido à sua posição social. Tende-se a buscar 

a aceitação dessa forma, quando na verdade, não existem padrões de comportamento 

pré-definidos para fazer uma ação social, e sim, nós quem temos o poder e a liberdade 

de criá-los e modificá-los. Com base nesse contexto, compreende-se que é por meio da 

reflexão e da ação que criamos a nossa história individual e coletiva. Quando um grupo 

reflete sobre seus problemas, estes descobrem aspectos comuns entre eles e buscam a 

resolução das dificuldades. Como exemplos temos grupos de mães que organizam 

creches, mutirões de moradores e organizações que reivindicam algo (SILVA, 2004). 

Entende-se a importância da Psicologia social para vencer preconceitos e 

padrões limitantes de comportamento. Um psicólogo social tem por desafio também 

desenvolver a autonomia dos indivíduos dentro da comunidade em que estão atuando, 

dentro dos grupos sociais, pois o objetivo se sua intervenção é criar em conjunto com 

eles possibilidades para que continuem caminhando. 

Observa-se que há diferentes aspectos na teoria da Psicologia social e na prática. 

O psicólogo, ao atuar em qualquer área de atuação da Psicologia, enfrentará 

dificuldades? Iremos ressaltar logo mais as principais áreas de atuação que o psicólogo 

pode ter dentro da Psicologia social.  

Nesse sentido, para Spink (2003) a maior dificudade que um profissional dessa 

área entrenta, já começa dentro da própria comunidade científica, pelo fato de essa 

atividade profissional não ser reconhecida no contexto comunitário como deveria, por 

esta não ser familiar em modelos de atuação e ter dificeis recursos. 

 

 

1.4 Principais áreas de atuação deste profissional  
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Embora haja bastante prestígio no atendimento em clínicas e consultórios, as 

áreas de atuação da Psicologia vão muito além disso. Se há alguns anos a profissão de 

psicólogo se resumia ao atendimento em clínicas, hoje em dia seu campo de atuação é 

bem mais amplo, delimitando vagas tanto em empresas privadas quanto no setor 

público.  

Quando se fala em Psicologia social, Zaith (2012) deixa claro que, essa área 

cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, desenvolver dentro da 

sociedade ou comunidade, a diversidade social, as práticas sociais e ações comunitárias 

em favor das pessoas mais carentes, promover a inclusão social, fazendo com que a 

interação social aconteça, independente de raças, culturas, classes sociais, etnias, 

religiões.  

Num contexto geral, o psicólogo precisa fazer com que todos venham interagir 

dentro da comunidade, auxiliando na busca por ampliar suas visões sociais, ajudando a 

desenvolver dentro de cada indivíduo a importância de ter empatia, de trabalhar em prol 

daqueles que precisam dentro da sociedade, dentro da comunidade onde vivem.  

O psicólogo social além de atuar em grupos voluntários, trabalha também em 

penitenciárias em prol da recuperação de detentos, a fim de inseri-los novamente na 

sociedade. Atua também em asilos, centros de atendimentos a crianças e adolescentes, 

nos centros de apoios como CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), apoio voluntário 

juntamente com terapeutas a familiares de vítimas de desastres, entre outros  mutirões 

de cidadania.  

Além disso, o psicólogo social é responsável por elaborar programas como o 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) e pesquisas sobre a saúde mental da população em geral.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho se constituiu da realização de uma revisão 

bibliográfica.  

Para Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é aquela embasada em material já 

publicado, podendo ser livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. 
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Os dados foram coletados seguindo as perguntas norteadoras sobre “O que é 

Psicologia Social? Qual a importância do Psicólogo Social em meio a sociedade? Quais 

as principais áreas de atuação deste profissional?”.  

Realizou-se este estudo bibliográfico de agosto a dezembro de 2019 . Para a 

busca de dados bibliográficos, foram escolhidos livros e artigos científicos que retratam 

o trabalho do psicólogo social, em que foi realizada uma Revisão Integrativa da 

Literatura que para Mendes et al (2008) reúne e sintetiza resultado de pesquisas sobre 

um delimitado tema, de maneira sistemática e organizada, contribuindo assim com o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi o de compreender o que é 

Psicologia social numa percepção social, qual é a sua importância, as principais áreas de 

atuação do psicólogo social e seus objetos de estudo. 

 Para a elaboração da presente revisão, as seguintes etapas foram 

percorridas: escolha do tema; realização do estudo exploratório; delimitação do tema; 

elaboração da Questão da Pesquisa; levantamento da bibliografia; produção do Sumário 

provisório; fichamento e construção do artigo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O presente artigo buscou discorrer sobre a atuação do psicólogo social 

em meio a sociedade, a importância deste profissional e suas principais áreas de 

atuação. Constatou-se que a Psicologia social talvez seja, no contexto moderno, o ramo 

mais importante e decisivo das Ciências Psicológicas, dos seus núcleos e categorias 

fundamentais para que o ser humano aprenda a examinar-se e ao mesmo tempo, 

examinar os outros como parte integrante de um todo em que é simultaneamente fim e 

meio.  

O Psicólogo Social atua fundamentado na compreensão da dimensão subjetiva 

dos fenômenos sociais e coletivos, com o objetivo de problematizar e propôr ações no 
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âmbito social, e desenvolve atividades em diferentes espaços institucionais e 

comunitários.  

Dessa forma, esclarece-se que esse profissional trabalha para ajudar as pessoas 

quanto a interação em grupos, ou seja, a integração social, dando suporte, orientações, e 

apoio às pessoas de uma sociedade ou comunidade.   

Neste contexto, conforme relatos escritos na 27ª edição do livro  “Psicologia 

Social” do autor Aroldo Rodrigues, para Rodrigues (2008) os psicólogos sociais têm 

como objetivo primordial conhecer, entender e explicar as condutas humanas e 

fenômenos psicossociais, observando os comportamentos pró–sociais promovendo 

assim o desenvolvimento do individuo na sociedade. 
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