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RESUMO 
 

O presente estudo constitui sobre a temática do Transtorno do Pânico e os traumas na 

infância de acordo com as vivências traumáticas da criança desde o nascimento e no decorrer do 

seu desenvolvimento através do convívio e ambiente familiar. Winnicott salienta a importância 

da previsibilidade do ambiente na experiência de continui¬dade. Uma mãe de humor instável, 

por exemplo, fará com que o bebê nunca saiba o que esperar dela, o que provoca grande 

desconforto psíquico na criança. Para o autor, o trauma se constitui quando o ambiente falha, o 

que pode remeter às chamadas angústias impensáveis, onde teremos então um fator predominante 

onde poderá contribuir para o surgimento do Transtorno do Pânico.  

 

Palavras-chave: Transtorno do pânico, traumas na infância, traumas 

 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa tem o objetivo de desenvolver a seguinte a seguinte questão: 

“Como os traumas da infância podem influenciar no desenvolvimento do Transtorno do 

Pânico?”. 

A Síndrome do Pânico é uma maneira defensiva que o indivíduo encontrou de se relacionar 

com a vida e com a morte. Por mais absurdo que pareça, o Pânico é uma mensagem para um 

mundo externo de que algo, no mundo interno, não conseguiu ser traduzido. O Pânico de 

comunicar o indizível. Quem experimenta crises, na verdade, inconscientemente, se vale das 
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mesmas para entrar em contato com aquela angústia primitiva e solta. Vale salientar que a 

Síndrome do Pânico é um reflexo de um passado mal vivido pela criança, e as consequências se 

reflete no futuro no indivíduo já adulto, TRINTINAGLIA, SUZYMARA (2001). 

O Transtorno do Pânico ocorre independente da classe social, cor e crença, e isto significa 

que já havia uma pré-disposição interna, pois que já estava sendo formada durante o percurso de 

vida do individuo, esperando apenas o momento certo de desencadear. Porém, quem vivencia 

esses conflitos, a meu ver, são muito sensíveis e especiais. E, tendem a vivenciá-los em 

determinada fase de suas vidas, na tentativa inconsciente de resgatar e manifestar a sua 

verdadeira essência. 

Vale ressaltar que influência do ambiente em que a criança está inserida e das famílias, que 

nem sempre são positivas, e a má estrutura das famílias contribuem para que haja transtornos da 

personalidade do indivíduo e são fatores geradores de medos, inseguranças, traumas físicos e 

psicológicos e de doenças, que afastam o sujeito da interação adequada no convívio familiar e 

social. 

Nota-se também que a relação vincular familiar em um ambiente não facilitador é uma das 

causas de conflitos infantis, causados por esses fatores citados, que propiciam na maioria dos 

casos traumas. 

Sabemos também que a falta de proteção, de carinho, atenção e acolhimento, acontecem em 

todos os setores: família, escola e sociedade e são os que mais contribuem para a desestruturação 

psicossocial do indivíduo e ainda gerando uma possível patologia como o Transtorno do Pânico. 

A questão que norteia este artigo é de que forma os traumas vivenciados na infância podem 

influenciar no desenvolvimento do Transtorno do Pânico. 

  

 2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 ANSIEDADE 

Segundo palavra "ansiedade" deriva do termo grego Anshein, e tem por significado 

"estrangular, sufocar, oprimir". Os primeiros registros sobre ansiedade estão na Grécia clássica, 

esta que estava associada a sintomas corporais, embora Hipócrates tivesse descrito alguns casos 

de fobia, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média a ansiedade raramente era tida como uma 

doença. (GRAEFF, et al. 1999) 

Ainda de acordo com Graeff et al (1999,135 e 136): "[...] século XX, com Heidegger e 

Sartre [...] as fobias passam a ser encaradas como problemas médicos [...] o conceito de 
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neurastenia, formulado pelo psiquiatra norte-americano Beard, englobava o que se entende hoje 

como estados da ansiedade patológica". 

A partir do momento que as fobias passam a ser consideradas pela medicina como um 

problema de cunho patológico, há um novo olhar, científico, sobre a ansiedade. Teve grande 

proeminência na Psiquiatria com Sigmund Freud, na primeira metade do século XX.  

Deste modo, Graeff et al afirmam que "os processos recentes das neurociências, o advento 

da Etologia, a evolução da teoria da aprendizagem e o sucesso relativo da Psicofarmacoterapia 

vêm orientando o curso da Psiquiatria em direção à Biologia" (1999, p.136). 

Segundo FORGIARINI (2010 et al Shinohara 2001) cita que a ansiedade que antes era um 

mecanismo adaptativo diante de perigos verdadeiros torna-se inadequado se usado para alarmes 

falsos e se usado em grande frequência. Os sintomas de ansiedade, estes que refletem no 

funcionamento do medo no cérebro - na tentativa de lidar com situações difíceis - geram em 

excesso e inapropriadamente ameaças em resposta a situações geralmente inofensivas. 

 Ainda para FORGIARINI (2010) a ansiedade e o pânico estão intimamente relacionados           

(BARLOW, 2002, apud, BARLOW e DURAND, 2008), de forma que a ansiedade venha a  

aumentar a probabilidade do pânico. 

Para Barlow e Durand (2008), teoricamente existe diferença entre medo e ansiedade. Sendo 

que esta última é caracterizada por um estado de humor orientado para o futuro, ou seja, prever e 

controlar os eventos que estão por vir. Já o medo é uma reação emocional imediata para o perigo 

atual, com tendência de ações escapatórias. 

De acordo com os critérios do Manual Diagnostico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(D.S.M. IV) a ansiedade pode surgir como um terrível medo de morrer ou ficar louco 

acompanhado de uma serie de manifestações físicas. 

Para o CID 10 a ansiedade generalizada e persistente que não ocorre exclusivamente nem 

mesmo de modo preferencial numa situação determinada (a ansiedade é "flutuante"). Os sintomas 

essenciais são variáveis, mas compreendem nervosismo persistente, tremores, tensão muscular, 

transpiração, sensação de vazio na cabeça, palpitações, tonturas e desconforto epigástrico. Medos 

de que o paciente ou um de seus próximos irá brevemente ficar doente ou sofrer um acidente é 

frequentemente expresso (estado ansioso, neurose ansiosa, reação de angústia). 
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2.2 TRANSTORNO DO PÂNICO 

 

Segundo JUBÉ (2007) Transtorno do Pânico (TP) ou Transtorno de Ansiedade (TA) são 

sinônimos de uma doença cuja origem deriva da palavra "Pânico" que é proveniente do grego 

"Panikon" que tem como significado susto ou pavor repetitivo. 

Desde o século passado sabe-se da existência de um transtorno, onde o indivíduo 

manifestava ataques que se caracterizavam por comportamentos de gritos, agitação motora ou 

paralisia das pernas e dos braços, cegueira, mudez ou surdez. Esse fenômeno ocorria apenas em 

mulheres. Em função de este quadro ser essencialmente feminino, o entendimento da época era 

de que a gênese deste transtorno devia-se a movimentos por todo o corpo proveniente do útero, 

que havia se despregado de sua posição normal. Por isso, esse quadro recebeu o nome de histeria-

hysterus / útero. E também, em final do século XVIII que Cullen defende que este transtorno era 

uma doença do Sistema Nervoso Central. Por isso, a origem do nome, neurose. Contudo, por 

muito tempo a neurose foi um diagnóstico dado quando não se conseguia identificar a causa de 

tal transtorno. 

Segundo (NUNES; BUENO e NARDI, 2001) o indivíduo durante o ataque pode se sentir 

confuso, ter dificuldade para se concentrar e vontade de abandonar o local (buscar ajuda ou ir 

para outro lugar ventilado), além dos sintomas citados anteriormente, o indivíduo pode apresentar 

medo de morrer ou medo de enlouquecer. 

Para (BARLOW, 2002, apud, BARLOW e DURAND, 2008) o pânico pode também ser 

uma resposta característica ao estresse que acontece em famílias e pode ter um componente 

genético separado da ansiedade. Porém, a ansiedade e o pânico estão intimamente relacionados 

de forma que a ansiedade venha a aumentar a probabilidade do pânico. 

 

2.3 PÂNICO SEGUNDO TRINCA 

 

Segundo Trinca (2006), O Pânico é um estado mental de caos no qual a própria pessoa se 

sente um caos, em grande desestruturação interna. As noções fundamentais da realidade primeiro 

se afrouxam, depois tendem a desaparecer. Sobrevém a irrealidade, tanto dos objetos externos, 

quanto dos internos. Há inexistência momentânea de tempo, espaço e identidade. Tudo se mescla 

se funde se torna movediço e se volatiza. Há dispersão interna e a mente pode afundar-se numa 

verdadeira catástrofe. Parece que o universo inteiro vai ruir nada ficará no devido lugar, não há 

ordem nas coisas, o mundo ao derredor se torna frio e estranho e, sendo noite, não irá amanhecer 

um período que se inicia dos dez anos e termina por volta dos dezenove anos, onde é marcada 

por intensas transições do período da infância para o período da adolescência. 
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De acordo com Trinca (2006) o Pânico equivale àquele momento que antecede a morte para 

uma consciência em vigília. Inerme, assiste á sua própria dissolução em inexistência. É um ponto 

culminante de aniquilamento por perdas das relações internas significativas e estruturantes, por 

rupturas no self, de modo que a pessoa se acha em face de perigo mortal de seu desaparecimento, 

sentindo como avassalador e indefensável. 

Segundo o autor as pacientes mencionaram uma tendência à diminuição da ocorrência de 

pânico quando estão acompanhadas por pessoas de suas confianças, assim como um aumento 

dessa tendência quando desacompanhadas. A presença física do outro muitas vezes lhes indica 

parâmetros e noções a respeito da realidade externa. Outras vezes, principalmente, lhes fornece, 

como num espelho, imagens delas mesmas que as auxiliam a resgatar contatos consigo mesmas. 

 

A fobia faz-se acompanhar de uma “mentira ontológica”. Pode-se dizer dessa personalidade 

o que Chuang-tse disse de um homem confuso: 

Você está completamente extraviado, como uma criança que perdeu seus pais e os procura 

no fundo do mar com um caniço. Você se perdeu de si, está inteiramente fora de si. Quer 

encontrar sua verdadeira natureza e não sabe por onde começar [...] Aqueles que têm sua alma 

interior e os seus sentidos obstruídos não podem manter os seus dons naturais. (Trinca 2006 p. 77 

e 78, apud Chuang-tse 1969). 

 

2.4 PÂNICO SEGUNDO TRINTINAGLIA 

 

De acordo Trintinaglia (2001) o pânico aparece, quando as pessoas estão com sua vida 

estável tanto em termos; pessoal, social e economicamente. O Pânico passa a ser um grito 

desesperado encenado no corpo físico, demonstrando toda a inconformidade por não existir um 

fiador eterno que o protegerá para sempre. 

Ainda para Trintinaglia (2001) a Síndrome do Pânico é uma maneira defensiva que o 

indivíduo encontrou de se relacionar com a vida e com a morte. Por mais absurdo que pareça, o 

Pânico é uma mensagem para um mundo externo de que algo, no mundo interno, não conseguiu 

ser traduzido. O Pânico de comunicar o indizível. Quem experimenta crises, na verdade, 

inconscientemente, se vale das mesmas para entrar em contato com aquela angústia primitiva e 

solta. Vale salientar que a Síndrome do Pânico é um reflexo de um passado mal vivido pela 

criança, e as consequências se reflete no futuro no indivíduo já adulto. 
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Segundo Trintinaglia (2009) no inicio dos ataques de pânico, ouvir ou ler conteúdos que 

incitem à ansiedade como a temática desta obra, por exemplo, pode fazer com que o paciente 

sinta as palavras invadindo-o com a mesma intensidade que um ataque é experimentado. O que 

ocorre é que ainda não houve tempo hábil para o paciente construir sua rede de proteção, 

rompida ou perdida juntamente com sua história infantil. 

Conforme Trintinaglia (2009) o pânico visto através dos preceitos que regem a sociedade 

atual seria então desencadeado pelas falhas no circuito bebê- mãe, pela inóspita presença de outro 

que ampara que dá garantias, por uma imagem de si mesmo defletida da ideal e não menos 

importante, pela falta de recursos internos, de uma rede protetora de excessos que não foi, no 

mínimo, bem-erigida, tendo, então que desviar o trânsito dessas quantidades que o psíquico não 

dá conta, para o corpo. 

Trintinaglia (2009) cita que não é regra, entretanto nota-se, no relato da maioria dos 

pacientes de pânico, um componente semelhante. Vivências difíceis e até traumáticas no que se 

refere a perdas e separações durante seu desenvolvimento infantil e posterior. 

 

2.5 PÂNICO SEGUNDO WINNICOTT 

 

Donald Winnicott não estudou o pânico propriamente dito. Porém, sua for¬ma de conceber 

o amadurecimento psíquico pode ser muito útil para a compreensão dos transtornos de pânico. 

Ao abordar as defesas que remetem às angústias mais primitivas do desenvolvimento infantil, 

ressaltou o valor da confiança como caracte¬rística central do cuidado materno suficientemente 

bom. Ele salienta a importância da previsibilidade do ambiente na experiência de continui¬dade. 

Uma mãe de humor instável, por exemplo, fará com que o bebê nunca saiba o que esperar dela, o 

que provoca grande desconforto psíquico na criança. Para o autor, o trauma se constitui quando o 

ambiente falha, o que pode remeter às chamadas angústias impensáveis.  

Segundo Melo e Burd (2004) Winnicott cita que a função materna recebeu do pai a 

designação do holding do inglês, segurar, conter, dar colo um acolhimento. A mãe fornece um 

holding físico por vezes ao filho, mas lhe dá continuidade do holding psíquico. 

Ainda para Melo e Burd (2004) Winnicott relata que quando há falhas grosseiras na função 

materna, a criança de colo sente o que ele denominou de “angustias do aniquilamento”, expressas 

nas sensações de ter um corpo desintegrado, despedaçado, ter vertigem, cair num espaço sem 

fim. 
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2.6 PÂNICO SEGUNDO CID 10 

 

De acordo com o CID-10 o transtorno do pânico (F41. 0) os aspectos essenciais são ataques 

recorrentes de uma ansiedade grave (pânico), os quais não estão restritos a qualquer situação ou 

conjunto de circunstâncias em particular e que são, portanto, imprevisíveis Assim como em 

outros transtornos de ansiedade, os sintomas dominantes variam de pessoa para pessoa, porém 

inicio súbito de palpitações, dor no peito, sensações de choque, tonturas e sentimentos de 

irrealidade (despersonalização ou desrealização) são comuns. Quase invarialmente há também 

um medo secundário de morrer, perder o controle ou ficar louco. Os ataques individuais 

usualmente duram apenas minutos, ainda que às vezes sejam mais prolongados; sua frequência e 

o curso do transtorno são ambos, muito variáveis. 

Segundo ainda o CID 10 um individuo em um ataque de pânico frequentemente 

experimenta um crescendo medo de medo e sintomas autonômicos, o qual resulta em uma saída, 

usualmente apressada, de onde quer que ele esteja. Se isso ocorre numa situação específica, tal 

como em um ônibus ou em uma multidão, o paciente pode subsequentemente evitar aquela 

situação. De modo similar, ataques de pânico constantes e imprevisíveis produzem medo de ficar 

sozinho ou ir a lugares públicos. Um ataque de pânico com frequência é seguido por um medo 

persistente de ter outro ataque.  

 

2.7 PÂNICO SEGUNDO DSM IV 

 

Segundo DSM IV a característica essencial do transtorno de pânico é a presença de ataques 

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

acerca de ter outro ataque de pânico, preocupação acerca das possíveis implicações ou 

consequências dos ataques de pânico, ou uma alteração comportamental significativa relacionada 

aos ataques (Critério A). 

Para o DSM IV os ataques de pânico não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma 

substância (por ex., Intoxicação com Cafeína) ou de uma condição médica geral (por ex., 

hipertireoidismo) (Critério C). 

Ainda para o DSM IV finalmente, os ataques de pânico não são melhor explicados por um 

outro transtorno mental (por ex., Fobia Específica ou Social, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático ou Transtorno de Ansiedade de Separação) (Critério D). 

Dependendo de serem satisfeitos também os critérios para Agorafobia, faz-se o diagnóstico de 

300.21 transtornos de pânico Com Agorafobia ou 300.01 transtorno de pânico sem Agorafobia 

(Critério B). 
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De acordo com o DSM IV um ataque de pânico inesperado (espontâneo, não evocado) é 

definido como aquele que não está associado a um ativador situacional (isto é, ocorre "vindo do 

nada"). Pelo menos dois ataques de pânico inesperados são necessários para o diagnóstico, mas a 

maioria dos indivíduos tem um número consideravelmente maior de ataques. 

 

3. FAMÍLIA SEGUNDO WINNICOTT 

 

Segundo Winnicott (1994) é a própria mãe do bebê que tem mais probabilidade de fazer o 

que é ambientalmente necessário para o bebê, simplesmente por causa do seu relacionamento 

total com ele. 

Para o mesmo autor da mesma maneira é a família que tem mais probabilidade de 

proporcionar o que corresponde a isso com relação à vida mais sofisticada da criança e do 

adolescente. 

Ainda para o autor o funcionamento familiar pode ser encarado como preventivo do trauma, 

desde que se permita que o significado da palavra “trauma” mude com o crescimento da criança, 

da primeira infância para a maternidade plena, com o crescimento que vai da dependência para a 

independência. Com base nisto, a família pode ser estudada não somente como uma atitude 

estruturada dos pais, parentes próximos e irmãos e irmãos, mas também como algo, que é em 

parte produzido pelas necessidades urgentes das próprias crianças, necessidades de surgidas da 

dependência e do fato de que o processo individual de amadurecimento só se torna realizado em 

um meio ambiente facilitador.  

 

3.1 AMBIENTE SEGUNDO WINNICOTT 

 

Segundo Winnicott (1989) são os padrões familiares da criança, mais do que qualquer 

coisa, que a abastecem daquelas recordações do passado, de tal modo, que a descobrir o mundo a 

criança sempre realiza uma viagem de volta e essa viagem faz sentido para ela. Caso seja a 

família da própria criança, então a viagem de volta não submete ninguém a pressões, por ser da 

essência da família que ela permanece orientada para si mesma e para as pessoas dentro dela. 

Para o mesmo autor o bebê nasce com tendências herdadas que impulsionam 

impetuosamente para o processo de crescimento. Isso inclui a tendência em direção à integração 

da personalidade em corpo e mente e em direção ao relacionamento objetal, que gradualmente se 

torna uma questão de relação interpessoal, à medida que a criança começa a crescer e a notar a 
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existência de outras pessoas. Tudo isso vem de dentro do menino ou da menina. Esses processos 

de crescimento, no entanto não podem ocorrer sem ambiente facilitador, especialmente no início, 

quando há uma condição de dependência quase absoluta. 

Ainda para Winnicott (1989) com o ambiente facilitador requer uma qualidade humana e 

não uma perfeição mecânica, de tal modo que a expressão “mãe satisfatória” me parece atender 

às necessidades de uma descrição daquilo que a criança precisa, se os processos de crescimento 

herdados se tornarem uma realidade no desenvolvimento dessa criança específica. 

De acordo com Winnicott (1989) se o ambiente facilitador não for satisfatório, rompe-se a 

linha da vida, e as tendências herdadas, muito poderosas, não podem levar a criança à plenitude 

pessoal. 

Para Winnicott (1989) são os padrões familiares da criança, mais que qualquer outra coisa, 

que a abastecem daquelas recordações do passado, de tal modo que, ao descobrir o mundo a 

criança sempre realiza uma viagem de volta e essa viagem faz sentido para ela. Caso seja a 

família da própria criança, então a viagem de volta não submete ninguém a pressões, por ser da 

essência da família que ela permaneça orientada para si mesma e para as pessoas dentro dela. 

Winnicott (1990) cita que na maturidade, o ambiente é algo para o qual o individuo 

contribui e pelo qual o homem ou mulher individual se sentem responsáveis.  

O autor ainda cita que crianças no período de latência são intensamente perturbadas pela 

ruptura de seu ambiente doméstico, porque nessa época elas não deveriam ter que se preocupar 

com essas questões, deveriam poder tomar o ambiente como garantido para poderem enriquecer 

interiormente, através da educação, da cultura e do brincar em todo tipo de existência pessoal. 

Ainda para o autor é possível dizer que a ruptura da situação familiar provocará uma 

distorção no desenvolvimento emocional de uma criança na fase anterior a latência, mas em 

grande parte essa situação depende do desenvolvimento emocional anterior. 

Segundo ainda WINNICOTT, o bebê, quando desembarca em um mundo desconhecido, 

bombardeado diariamente por estímulos e excitações de todos os lados, não tem outra saída se 

não a dependência passiva dos pais que se tornam figuras onipotentes e que detém a mais terrível 

das ameaças: o medo de ser abandonado. Este medo de ser abandonado é o que reflete a 

Síndrome do Pânico, pois o indivíduo quando está em crise tem medo de ficar sozinho e medo da 

morte, fica como uma criança abandonada e indefesa a procura de um consolo. Estas crises 

duram cerca de 20 a 40 minutos, e indivíduos relatam que este pequeno período parece uma 

eternidade. Isto também é demonstrado por Freud, segundo o mesmo o desamparo do homem 

encontra seu protótipo no desamparo da criança. 

De acordo com Winnicott o bebê que não teve mãe suficientemente boa passa a sofrer de 

angústias impensáveis, medo: de se despedaçar, de cair para sempre e do colapso. O ambiente e a 
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mãe-ambiente não foram capazes de suprir as necessidades básicas dele que está num estado de 

dependência absoluta, isto é, o ambiente não foi confiável e o desenvolvimento emocional é 

perturbado. 

 

3.2 TRAUMA SEGUNDO WINNICOTT 

 

Para Winnicott (1994) a idéia do trauma envolve uma consideração de fatores externos; em 

outras palavras, é pertinente à dependência. O trauma é um fracasso relativo à dependência.  

Segundo Winnicott (1994) um estudo do trauma, portanto envolve o investigador em um 

estudo da história natural do meio ambiente relativa do individuo em desenvolvimento. O meio 

ambiente é adaptativo e, depois, desadaptativo; a mudança da adaptação para a desadaptação está 

intimamente relacionada ao amadurecimento de cada individuo, dos complexos de mecanismos 

mentais que acabam por tornar possível uma mudança da dependência no sentido da 

independência. 

Ainda para Winnicott (1994) o trauma no sentido mais popular do termo, implica uma 

quebra de fé. O bebê ou a criança construíram uma capacidade de “acreditar”, e a provisão 

ambiental primeiro se ajusta a ela, mas depois fracassa. 

Acontecimento da vida do sujeito que se define pela sua intensidade, pela incapacidade em 

que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma adequada, pelo transtorno e pelos efeitos 

patogênicos duradouros que provoca na organização psíquica. (..) Em termos econômicos, o 

traumatismo caracteriza-se por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância 

do sujeito e a sua capacidade de dominar e de elaborar psiquicamente estas excitações 

(LAPLANCHE e PONTALIS, 2001, p. 522). 

 

3.3 TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO PÂNICO 

 

O tratamento do Transtorno do Pânico será solidificado através das sessões de psicoterapia 

e uso de medicamentos que irão agir nos neurotransmissores cerebrais. 

Através do tratamento psicoterápico, o paciente vai aprender a dar significados para 

sentimentos, emoções que são o protótipo do sentimento de desamparo que se tornou pânico. A 

psicoterapia permite que a pessoa funde um espaço de pensar, e sua dor sem nome não vai mais 

desaguar no corpo. O paciente vai se sentir instrumentalizado para lidar com suas angústias e ele 

próprio vai passar a dar as garantias que por tanto tempo ansiou. TRINTINAGLIA (2009) 
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Ainda para TRINTINAGLIA (2009), é através do tratamento psicoterápico que o paciente 

vai obter as informações básicas para que ele possa controlar as crises do pânico.  

Nesse contexto, salienta-se que a presença de um psiquiatra será também importante à 

medida que esclarece e faz ajustes na medicação. A associação da farmacologia com a 

psicoterapia potencializa o efeito da cura. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA. 

 

O presente trabalho parte da concepção de que para se estudar um fenômeno deve-se 

compreendê-lo e interpretá-lo a partir dos seus significados e do contexto em que esta inserida. 

A pesquisa qualitativa propicia a utilização de métodos que auxiliem a uma visão mais 

abrangente dos problemas, pois supõe o contato direto com o objeto de análise e um enfoque 

diferenciado para a compreensão da realidade. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa é um conjunto de atividades 

práticas e interpretativas que dão visibilidade ao mundo, seja ele, representado por entrevistas, 

conversas, fotografias ou gravuras, uma vez que cabe ao pesquisador apresentar o entendimento 

e/ou interpretação dos fenômenos a partir dos significados que as pessoas atribuíram a ele. 

 

Para os autores, 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais 

empíricos — estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; 

artefatos; textos e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais — 

que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. 

Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas 

interligadas, na esperança de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que está ao seu 

alcance. (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.17) 

 

 A pesquisa qualitativa lida com palavras e falas em vez de números, o que não significa 

que ela seja destituída de mensuração ou que não possa ser utilizada para explicar fenômenos 

sociais POPE (2009).  
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Sua mensuração está relacionada com a busca dos significados que as pessoas atribuem às 

suas experiências do mundo social e a maneira como compreendem o mundo. Além disso, a 

pesquisa qualitativa estuda as pessoas em seus ambientes naturais e emprega metodologias como 

observação direta e participante, entrevistas, grupos focais, conversas informais, análises de 

textos ou documentos e análise de discurso. Pode ser empregada na forma de: (1) abordagem 

complementar à pesquisa quantitativa; (2) validação da pesquisa quantitativa; e (3) método 

independente para desvelar processos sociais que não são abordados em metodologias 

quantitativas. Dessa forma, a pesquisa qualitativa desenvolve as percepções e interpretações 

subjetivas, que surgem da experiência; comportamentos objetivos, que surgem das ações; e o 

contexto, que envolve os aspectos sociais, culturais, políticos e físicos que rodeiam os sujeitos da 

pesquisa. 

Neste trabalho será utilizado como material de estudo o livro Transtorno do Pânico – 

Prisioneiros do Sofrimento Subjetivo de Suzymara Trintinaglia (2009) 

 

4.2 RESUMO DO LIVRO: TRANSTORNO DO PÂNICO: PRISIONEIROS DO 

SOFRIMENTO SUBJETIVO 

 

Em seu livro Transtorno do Pânico Prisioneiros do Sofrimento Subjetivo, a autora 

Suzymara Trintinaglia discorre sobre o Transtorno do Pânico em dois grandes capítulos. No 

primeiro capítulo, denominado “Pânico sob a luz da modernidade” conhecemos a origem da 

palavra pânico, as suas sutis diferenças, a fisiologia do pânico, as sensações experimentadas no 

primeiro ataque de pânico, a ansiedade antecipatória, a etiologia do pânico, os aspectos orgânicos 

ao pânico, o pânico e as substâncias psicoativas a depressão como condição intrínseca ao pânico, 

os psicofarmacos, a reação da família frente ao pânico, o pânico noturno, o tratamento do pânico 

e o pânico e a psicoterapia. 

Já no segundo capítulo, temos como tema “Pânico um olhar psicanalítico” onde a autora 

discorre das teorias de Winnicott, Bion e a Escola Francesa, outras teorias psicanalíticas, os 

deuses, cultura e o pânico, os possíveis gatilhos de ataque do pânico e pânico e o analista. 

Para TRINTINAGLIA (2009) o pânico é uma situação de urgência de sofrimento, portanto 

de crise. Infelizmente, não se aprende que é com a instalação, tal como a que se cria no pânico, 

que encontramos oportunidade para crescer. O que emocionalmente estava fixado no passado 

infantil sofre um processo de amadurecimento. Onde muito provavelmente havia falha nos 

recursos psíquicos, agora, está sendo exigido de forma oportuna, um reparo, uma melhoria nesse 

aparelho psíquico. 
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Ainda para TRINTINAGLIA (2009) o vocabulário chinês wei chi corresponde, em 

português a situação crise. Essas duas silabas combinadas e traduzidas significam, 

respectivamente perigo e oportunidade. Olhando o pânico dessa perspectiva, ele poderia ser 

interpretado como uma sensação de perigo registrada no passado, que eclode no presente e que 

pode ser experimentada como uma oportunidade de crescimento, permitindo, assim, que em um 

futuro breve o individuo administre mais adequadamente as urgências inerentes à vida e encontre 

saídas mais saudáveis do que o sintoma. Dessa forma o pânico não fica reduzido somente aos 

seus aspectos negativos e de sofrimento. 

 

5. ANÁLISE  

 

O psicanalista britânico Winnicott enfatizou a importância da participação da mãe 

suficientemente boa, ou seja, a mãe real e de um ambiente facilitador para um saudável 

desenvolvimento da criança. Em um de seus registros especiais sobre sua idéia, Winnicott nos 

fala sobre o fato de que o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe, sobre tudo o seu 

olhar, aonde o bebê aí fará uma alusão sobre si mesmo. Sendo assim, é de importância 

fundamental a mãe real, pois ela sendo o espelho de seu bebê, poderá refletir o que realmente é, 

ou ainda, refletir uma imagem distorcida que a mãe imagina ser. 

O ponto máximo do pensamento Winnicottiano é de que existe (nem todas são) uma mãe 

suficientemente boa que não é perfeita, mas sabe mesclar satisfação e frustração em relação à 

onipotência infantil e abarcar as agonias primitivas que são impensáveis para o bebê. Se a mãe 

conseguir ser “aquela”, o filho se desenvolve bem, caso contrário, existirão falhas, obstáculos no 

desenvolvimento que estarão sempre presentes, e o espaço transicional não acontecerá, tornando 

o bebê cada vez mais dependente e ameaçado pelo desamparo, haja vista que a mãe sempre será 

exigida em pessoa para assegurar a proteção absoluta. Qualquer situação de separação tornar-se-á 

insuportável (angústia de separação), pois para o bebê é a perda real da proteção contra um 

mundo terrivelmente hostil. 

Winnicott deixa bastante evidente com essas importantes considerações que o tratamento 

psicológico, em qualquer transtorno psíquico, é imprescindível e insubstituível, haja vista esta 

relação transferencial ou de equivalência, absolutamente necessária para a reinscrição de um 

psiquismo com vistas ao saudável. 

Relacionando o livro com a teoria do Winnicott, podemos analisar que a autora Suzymara 

Trintinaglia relata que segundo Winnicott o bebê quando desembarca em um mundo 

desconhecido, bombardeado diariamente com estímulos, excitações de todos os lados não têm 

outra saída se não a dependência passiva dos pais que se tornam figuras onipotentes e detém a 
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mais terrível das ameaças: o medo do bebê ser abandonado e, paradoxalmente algo quase com 

tom divino: a proteção contra todos os perigos. 

Para TRINTINAGLIA (2009) Winnicott relata que determinadas vivência de terríveis 

angustias da infância do bebê deixaram marcas que se refletiram na vida adulta de forma 

psicopatológica. O pânico é uma delas. Seria então uma defesa extrema para impedir a queda do 

indivíduo nessa terrível condição outrora vivida. Esse adulto não tem muita tolerância para a falta 

de proteção e garantias; está sempre contando com um objeto idealizado e protetor diante de um 

mundo que se frustra diariamente e o coloca frequentemente em situações vividas como 

perigosas. O pânico acontece quando esse individuo olha para aquele lugar que, segundo ele, 

deveria estar adequadamente oferecendo garantias e se dá conta de que está vazio. 

 Ainda para TRINTINAGLIA (2009) Winnicott cita que o pânico constituiria, por um lado, 

uma tentativa desesperada de impedir que esses estados inomináveis se instaurem e, por outro, 

uma segunda chance de elaboração dessas agonias impensadas, de modo a integrá-las 

subjetivamente para que se tornem parte apenas da vida pregressa do individuo, quando o 

ambiente, o holding e a mãe suficientemente boa falha, e o bebê teria se sentido absolutamente 

sem sustentação, sem amparo. 

Segundo TRINTINAGLIA (2009) com essa perspectiva, Winnicott proporciona uma idéia 

de que o pânico não viria para desorganizar o psiquismo, embora a sensação de quem 

experimente um ataque de pânico seja de que vai enlouquecer, mas para que o individuo entre em 

contato com o indizível, com a fronteira entre o corporal e o psíquico, com a própria existência e 

o medo de perdê-la.  

Se fizermos um retrospecto da vida infantil das pessoas que sofrem de pânico, 

encontraremos crianças que passaram por situações de perda de figuras importantes muito cedo, 

vivências fóbicas, como: ter dificuldade de estar fora do seu ambiente familiar, dormir na casa de 

amigos, ir à escola, ao supermercado sozinho, medo de dormir no escuro, sono interrompido por 

pesadelos, entre outros fatos que marcaram o seu passado. 

Também vamos encontrar, na vida das pessoas que sofrem de pânico, pais fóbicos, 

inseguros, depressivos, portadores de alguma doença orgânica ou psiquiátrica ou até mesmo que 

tenham experimentado crises de pânico (mesmo sem ter sido diagnosticado). Analisando 

minuciosamente, encontraremos filhos que foram criados num ambiente por pais muito severos, 

controladores, exigentes, com tendências a idealizar os filhos ou, ainda, ausentes. De qualquer 

maneira, encontraremos na vida desses pacientes, mães de que alguma forma falhou na função de 

mãe suficientemente boa. 

Podemos então, dizer que não houve tradução dos sentimentos, das angústias daquele bebê 

que não tinha condições de pensar sozinho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira vez em que se falou em Transtorno do Pânico foi em 1860, durante a Guerra 

Civil Americana, onde ficou conhecida como Coração Irritável TRINTINAGLIA (2009). 

Desta época em diante, foi algo cada vez mais pesquisado e discutido, como Freud em 

1898, no qual após uma leitura psicanalítica, classificou em o acesso e o excesso inesperado e 

incompreensível de intensa angústia de Neurose de Angústia. E por fim, após vários estudos, 

inclusive envolvendo não só a psicanálise, como as demais ciências da saúde como a biologia e a 

psiquiatria, o Transtorno do Pânico ficou e é então classificado como um transtorno de ansiedade. 

Essa ansiedade gera medo e desencadeia muitas vezes o que é conhecido como ansiedade 

antecipatória, que é o medo de ter medo, ou seja, são os pensamentos que vem a mente do 

paciente antes dele ter os sinais e sintomas do Transtorno do Pânico. 

O Transtorno do Pânico não é algo palpável e nem mensurável, sob a luz da medicina. Digo 

isso porque não se existe um exame clínico objetivo a fim de mensurar a dimensão dos sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente, diferente do que acontece quando este é acometido de uma 

patologia de ordem anatômica, como o desenvolvimento de um tumor numa área de um órgão em 

específico. Este último chega ao seu diagnóstico através de exames de radiografias e tomografias, 

por exemplo. Talvez essa seja uma das desvantagens que o indivíduo que apresenta o Transtorno 

do Pânico apresenta.  

Ao discorrer sobre esta pesquisa, notei que o Transtorno do Pânico está intimamente ligado 

às experiências adquiridas e absorvidas no período da infância do indivíduo. O bebê nasce e já 

almeja para si um ambiente seguro, os quais muitos fatores irão contribuir para o sucesso ou o 

insucesso desta etapa. É nesta fase de vida que o indivíduo, se não for muito bem amparado, irá 

acarretar para si transtornos de ansiedade devido à falha neste processo.  

Quando uma criança é envolta de um ambiente facilitador e seguro, com atenção, diálogo, 

carinho, afeto e compreensão, este por sua vez desenvolve-se sob esta esfera segura e 

motivacional, tendo em si mesmo as bases fortalecedoras o qual irá utilizar no decorrer de sua 

vida. Haja vista que declínios comuns a vida, todo o ser humano possui, porém se este tiver em 

sua formação todo o aparato necessário para o seu desenvolvimento, ele, num momento de 

angústia, busca dentro si todas as informações processadas durante a sua vivência e saberá 

discernir sobre os intempéries cotidianos. 

Observamos então de acordo com o estudo em questão que um dos fatores para o 

desenvolvimento do Transtorno do Pânico surge através de uma experiência traumática 

vivenciada na infância. Porque quando dizemos que uma experiência foi traumática, significa que 
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ela fica registrada num circuito específico de "memória emocional" que passa a disparar a mesma 

reação emocional automaticamente, sem a participação da consciência. Sempre que aparecem 

algumas reações parecidas no corpo inicia-se uma nova crise de pânico. Pois fatores anteriores 

podem tornar uma pessoa vulnerável a desenvolver um Transtorno de Pânico, como ter um 

temperamento mais ansioso, ter vivido ansiedade de separação na infância, ter sido criado por 

pais ansiosos em um ambiente não facilitador, com uma mãe que de alguma forma falhou na 

função de mãe suficientemente boa, entre outros fatores que, combinados ou não, contribuem 

para que uma pessoa venha a desenvolver o Transtorno do Pânico. 
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