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•Veremos três tipos básicos de doenças 
mentais:  

•1. A Neurose  

•2. A Psicose  

•3. O atraso mental. Atrasos mentais 
(problemas que têm uma) conotação  

biológica.  

 

 



 
NEUROSE 



A NEUROSE  

Do ponto de vista psiquiátrico, as 

neuroses são “distúrbios psíquicos sem 

base orgânica demonstrável.  

As seguintes características 

diferenciam a neurose da psicose:  

Manutenção da capacidade de 

discriminação entre realidade externa 

e interna.  

 



 

Manutenção da capacidade de se 

comunicar ou diminuição apenas 

quantitativa.  

Do ponto de vista psiquiátrico, as 

neuroses são “distúrbios psíquicos 

sem base orgânica demonstrável.  



“A pessoa com 
transtorno 
neurótico, existe 
dentro de um 
equilíbrio instável 
entre as suas 
motivações 
inconscientes, 
impulsos e desejos, 
mecanismos de 
defesa do Ego e a 
realidade externa.” 

NEUROSE 

 



 
NEUROSE 

A palavra neurose foi criada pelo 

médico escocês Wiliam Cullen, no 

fim do século 18, para designar 

distúrbios das sensações e 

movimentação corporal, sem uma 

lesão anatômica correspondente 

na rede nervosa. 

 



 
NEUROSE 

No início do século 20 o 

termo popularizou-se 

graças à difusão das 

idéias de Freud e da 

Psicanálise, 

significando conjuntos 

de sintomas resultantes 

principalmente de 

conflitos psicológicos e 

recalques 

inconscientes. 

 



 
NEUROSE 

Este conceito prevaleceu na 

Psiquiatria até a década de 60, em 

que os transtornos mentais eram 

distribuídos em dois grandes 

grupos: psicoses e neuroses.  



 
NEUROSE 

Às psicoses, consideradas doenças 

mentais mais graves, atribuíam-se 

causas orgânicas ou funcionais; as 

neuroses, tidas como menos 

graves, teriam origem nos 

conflitos emocionais e traumas 

psicológicos. 

 



 

 

As pesquisas das últimas décadas 

mostraram que esta distinção não 

se sustenta; nas neuroses, embora 

os eventos vitais tenham capital 

importância, mecanismos 

químicos de neurotransmissão 

participam da produção e 

manutenção dos sintomas e os 

fatores genéticos são igualmente 

significativos.  



 

 

Considera-se que, nas neuroses, a 

autodeterminação e capacidade de 

discernimento não são afetadas 

seriamente. 

Em muitos casos, o tratamento apenas 

psicológico não é suficiente, sendo 

necessário o suporte medicamentoso, 

até para possibilitar maior 

aproveitamento da psicoterapia e 

conforto do paciente ao longo da 

resolução de seus conflitos.  



DIFERENÇA ENTRE NEUROSE E 

PSICOSE 

Neurose Psicose 

Corte com a realidade       -      + 

Consciência do patológico      +       - 

Capacidade de discernimento      +        - 

Capacidade de argumentação lógica      +      - 

Actividade delirante       -     + 

Actividade alucinatória       -      + 

Turvação da consciência       -    -/+ 



 
A palavra "neurótico", da maneira como é 

usada hoje, pode ter sentido impróprio, 

como sinônimo de "loucura".  

É uma reação exagerada do sistema nervoso 

em relação a uma experiência vivida 

(Reação Vivencial). 

É uma maneira da pessoa SER e de reagir à 

vida através de reações vivenciais não 

normais; seja no sentido dessas reações 

serem desproporcionais, seja pelo fato de 

serem muito duradouras, seja pelo fato delas 

existirem mesmo que não exista uma causa 

vivencial aparente. 



A pessoa neurótica 

não apresenta nenhum 

comprometimento da 

inteligência, nem do 

contato com a 

realidade. Seus 

sentimentos também 

são normais. A 

diferença reside na 

intensidade de 

emoções e 

sentimentos, e não na 

qualidade deles.  
 



Os neuróticos ficam mais ansiosos, 

mais angustiados, mais deprimidos, 

mais sugestionáveis, mais teatrais, 

mais impressionados, mais 

preocupados, com mais medo, 

enfim, eles tem as mesmas emoções 

que todos nós temos, porém, 

exageradamente. 

A neurose, portanto, não é uma 

doença mental é, sobretudo, uma 

doença da personalidade. 

 
 



Segundo os Dicionários de 

Psiquiatria, neurose é um quadro 

psiquiátrico onde a pessoa geralmente 

tem dificuldades de adaptação, apesar 

de ser possível trabalhar, estudar, ter 

vida amorosa, estar bem entrosada 

com a realidade (ao contrário da 

psicose).  



A pessoa neurótica vive 

permanentemente em conflitos 

psíquicos, não conseguindo, desta 

forma, aproveitar prazerosamente a 

existência. Geralmente inicia-se na 

infância e acompanha o indivíduo por 

toda a vida, sendo indicada a 

psicoterapia para o seu tratamento. 



Kurt Schneider coloca as 

Reações Vivenciais 

Anormais como MANEIRAS 

NEURÓTICAS de 

responder às vivências. 

Portanto, Reações 

Vivenciais que aparecem 

sem uma causa 

desencadeante, que 

determinem sentimentos 

desproporcionais às causas 

ou que não tenham relação 

temporal com a causa, 

seriam Reações Vivenciais 

Anormais.  



Henri Ey se refere às Reações Neuróticas 

como maneiras anormais de se 

responder às vivências, como uma 

desproporção entre causas e efeitos.  

Kolb trata as neuroses com a 

denominação de REAÇÕES 

NEURÓTICAS, cuja descrição se encaixa 

bem nas Reações Vivenciais Anormais. 

Para ele, seriam as Reações Ansiosas, 

Reações Histéricas. 

 





TIPOS DE NEUROSES 

De modo geral, e didaticamente, as 

neuroses costumam ser classificadas 

através de seu sintoma mais 

proeminente. Isso não significa que 

todas elas possam ter uma série de 

sintomas comuns (todas têm 

ansiedade, por exemplo). 
 
 



1.  TRANSTORNO FÓBICO  

 
 



Um dos tipos mais comuns, hoje em dia, é 

aquele cujo sintoma proeminente é a fobia 

(medo patológico), juntamente com 

ansiedade. 

É  uma neurose que se caracteriza pelo medo 

anormal, desproporcional e persistente 

diante de um objeto ou situação específica. 

Dentro dos quadros fóbico-ansiosos 

destacam-se três tipos: 

1 - Medo fóbico de lugares específicos); 

2 - Medo de ser visto e avaliado por outras 

pessoas – fobia social 

3 - Medo fóbico de determinados objetos, 

animais etc. – fobias específicas 

 
 



Em qualquer tipo de fobia sempre está 

presente uma sensação de desamparo.  

Existe uma permanente simbolização e 

deslocamento da ansiedade. Uma 

lembrança terrorífica remete a outra.  

Ex: Uma fobia do escuro pode estar 

associada a um medo primitivo de perder o 

contato com a mãe.  

- Um aspecto importante é o que se refere à 

identificação da criança com a fobia de 

ambos os pais, ou um deles.  

 



Em relação ao caráter fóbico, cabe destacar 

dois aspectos:  

1. Um permanente estado de alarme.  

2. Uma constante atitude de fuga, que 

aparece de duas formas: uma atitude 

passiva e a conduta contra fóbica.  

FOBIA SOCIAL  

Características:  

- Medo de passar por um ridículo em 

público  

- Medo de uma avaliação crítica  
 



- Fobia de falar em público, de 

reuniões, de comer ou beber em 

público.  

 



2. TRANSTORNO ANSIOSO 

 

 



Os padrões individuais de Ansiedade 

variam amplamente. Algumas pessoas 

com ansiedade neurótica podem ter 

sintomas cardiovasculares, tais como 

palpitações, sudorese ou opressão no 

peito, outros manifestam sintomas 

gastrointestinais como náuseas, 

vômito, diarreia ou vazio no estômago, 

outros ainda apresentam mal-estar 

respiratório ou predomínio de tensão 

muscular exagerada, do tipo espasmo, 

torcicolo e lombalgia.  



Enfim, os sintomas físicos da 

ansiedade variam de pessoa para 

pessoa. Psicologicamente a Ansiedade 

pode monopolizar as atividades 

psíquicas e comprometer, desde a 

atenção e memória, até a 

interpretação fiel da realidade.  

 



3.TRANSTORNOS HISTRIÔNICOS 

 
 



São neuroses onde o sintoma principal 

é a teatralidade, sugestionabilidade, 

necessidade de atenção constante e 

manipulação emocional das pessoas 

ao seu redor.  

O neurótico histérico pode desmaiar, 

ficar paralítico, sem fala, trêmulo, e 

desempenhar todo tipo de papel de 

doente.  

 
 



4.TRANSTORNOS OBSESSIVO -
COMPULSIVOS  



Reúnem neuroses cujo sintoma 

principal é a incapacidade de 

controlar manias e rituais, assim 

como determinados pensamentos 

desagradáveis e absurdos. 

 



5. Transtorno de 

Estresse Pós-

Traumático 

 

Nas últimas décadas 

tem havido um aumento 

da prevalência do 

Transtorno por Estresse 

Pós-Traumático para a 

população em geral, 

com taxas mais altas 

ainda entre 

adolescentes e adultos 

jovens. 



Ainda que, por definição, a vivência traumática 

para produzir um Transtorno de Estresse Pós-

Traumático se centralize em experiências 

humanas consideradas "fora do normal", como 

por exemplo, combates militares, torturas e 

desastres naturais, sequestros, terrorismo, etc, 

também a agressão urbana cotidiana e 

desmedida, bem como o diagnóstico de uma 

doença potencialmente mortal, a ameaça de 

falência econômica e, consequentemente 

existencial, atualmente também tem sido 

suficiente agente estressante para produzir 

reações igualmente traumáticas. 



A definição daquilo que pode ser considerada 

uma vivência traumática suficiente para 

justificar grave estresse, tem sido complexa. 

Seria o medo da morte, o medo da doença, do 

sofrimento, seria o componente econômico, 

familiar, social, ocupacional...? Enfim, como e 

o quê seria, exatamente, um motivo vivencial 

suficientemente estressante para ocasionar o 

desenvolvimento do Transtorno por Estresse 

Pós-Traumático ou mesmo de algum outro 

transtorno emocional? 

 



Talvez seja o peso da somatória de uma 

série de estressores não tão grandes 

mas, em seu conjunto, suficientemente 

fortes para uma grande solicitação 

emocional adaptativa. Tem sido difícil 

identificar um determinado e específico 

estressor, dentro da constelação de 

vivências múltiplas que constituem a 

experiência da vida moderna, 

definitivamente associado às 

manifestações do estresse.  



O quadro do Transtorno por Estresse Pós-

Traumático revive o antigo problema das 

relações entre acontecimentos traumáticos 

da vida e a eclosão de doenças emocionais. 

Dependendo de cada região ou país do 

mundo, os agentes causais do Transtorno por 

Estresse Pós-Traumático têm características 

e incidências próprias. Em alguns países o 

terrorismo é uma das principais 

manifestações da violência que contribui 

para a patologia pós-traumática, em outras 

regiões têm sido as catástrofes naturais, as 

guerras, etc. 



Em nosso caso, parece ser a violência 

urbana e a insegurança a que se 

submetem os cidadãos, os principais 

promotores do Transtorno de 

Estresse. 
 



O Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático se 

diagnostica quando uma 

pessoa volta a 

experimentar uma emoção 

traumática com evocações, 

lembranças, sonhos, cenas 

retrospectivas, ou até 

alucinações perturbadoras 

e intrusivas, tempos 

depois da ocorrência de 

um acontecimento 

fortemente estressor. 



Ao experimentar o traumatismo o paciente 

costuma apresentar pesadelos e 

pensamentos invasivos (que independem se 

sua vontade) muito negativos, pessimistas e 

trágicos, ao evitar recordações do trauma 

faz com que ele evite situações relacionadas 

e afins (sair de casa, falar com estranhos, 

caminhar no escuro, ficar sozinho, etc). 

Havendo aumento da excitabilidade, 

apresentará perturbações do sono, 

hipervigilância, ansiedade e irritabilidade. 

Outras respostas emocionais, comumente 

associadas com tais traumatismos, são o 

desespero, os sentimentos de culpa por 

medidas tomadas ou evitadas e angustia. 



Situação de estressores. 

Condição a: pessoa com estrutura normal suportando 

estressores normais da vida (valor 1). Menores chances de 

ruptura. 

Condição b: pessoa com estrutura normal suportando 

estressores muito mais pesados (valor 3). Maiores chances 

de ruptura. 

Condição c: pessoa com estrutura afetiva mais frágil 

suportando estressores normais da vida (valor 1). Maiores 

chances de ruptura. 



Organismo Humano 

Necessidade de recuperação do 

equilíbrio 

Percepção realista do evento 

Estado de equilíbrio 

Estado de desequilíbrio 

Percepção distorcida do evento 

Fatores de equilíbrio presentes  Um ou mais fatores de equilíbrio 

ausentes 

Evento Estressante  Evento Estressante 



A Neurose tem cura? 

 

Antigamente se pensava que a neurose 

era sempre incurável e que se 

convertia, com o tempo, numa doença 

crônica e invalidante. Hoje em dia, 

felizmente, as pessoas que sofrem deste 

transtorno podem recuperar-se por 

completo e lavar uma vida normal como 

qualquer outra pessoa.  

 



A Neurose tem cura? 

 

A questão da cura das 

neuroses, que é uma 

doença da 

personalidade, deve 

ser comparada à 

diabetes, pressão 

alta, miopia, 

reumatismo, alergia, 

asma e uma grande 

série de outras 

doenças.  



Para as neuroses, recomenda-se 

um acompanhamento psicológico 

adequado, associado ao 

tratamento médico (com 

medicamentos) quando 

necessário, juntamente com a 

cooperação apropriada do 

próprio paciente e da sua família.  



Com essa conduta, felizmente, 

a grande maioria das neuroses 

podem ser perfeitamente 

controlada, proporcionando ao 

paciente uma melhor qualidade 

de vida e inegável  bem estar. 

Em casos mais graves a 

medicação é inevitável, 

normalmente quando há 

componentes depressivos e 

ansiosos graves.  



A Neurose é herdada? 
 



Distinção entre o que é genético, o que é 

constitucional e o que é hereditário:  

1) Se uma doença é Genética, isso quer 

dizer que antes de nascer uma pessoa 

pode ter um gene ou uma programação 

que a conduza em direção à doença, mas 

em forma de probabilidade e não de 

certeza.  

Cada um de nós carrega genes de 

diferentes doenças mas não as 

desenvolvemos obrigatoriamente. Um 

exemplo claro disso é o câncer de 

pulmão, identificado em genes de 

pessoas sadias não fumantes.  



 

Uma pessoa que tenha este gene teria 

uma predisposição genética a 

desenvolver a doença, mas isso não 

quer dizer que esta pessoa vá 

desenvolvê-la obrigatoriamente. De 

fato, se não fumar, levar uma vida não 

estressante, enfim, se não cumprir os 

requisitos necessários ao 

desenvolvimento da doença não terá 

câncer de pulmão.   



2) É Constitucional a doença que faz parte da 

pessoa, sem necessariamente ter sido 

genética ou hereditária.   

Constitucional significa ter nascido assim ou 

ter adquirido para sempre. Se a pessoa 

nasceu surda, essa surdez é constitucional, 

sem necessidade de ser genética.  

As marcas de vacina que alguns têm nos 

braços, podemos dizer que são 

constitucionais (fazem parte da pessoa) mas 

não foram herdadas. Antes disso, foram 

adquiridas em tenra idade e não 

desapareceram mais.   

 



 

3) Uma doença Hereditária é uma doença 
genética que se transmitirá, com certeza, 
de uma geração a outra e, além disso, 
terá uma porcentagem fixa e calculada 
de novos casos da doença na geração 
seguinte.  
Um exemplo de uma doença hereditária é 
a Coréia de Huntington.  



Esta doença crônica supõe uma 
degeneração corporal e mental que se 
passa de uma geração a outra, 
desenvolvendo-se em 50% dos filhos. 
Quer dizer que um paciente de 
Huntingtom que decide ter um filho sabe, 
de antemão, que a cada dois filhos que 
nascerem, no mínimo um desenvolverá a 
enfermidade.  
 



Podemos afirmar, 

portanto, que a 

neurose não é 

hereditária 



IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO 

Destacamos a importância da 

prevenção primária na saúde mental: 

É a intervenção biológica, social ou 

psicológica que promove a saúde e o 

bem estar e reduz a incidência da 

doença em uma comunidade, 

alterando os fatores etiológicos antes 

que eles possam fazer mal. 



A prevenção primária também 
objetiva a erradicação de agentes 
estressantes e redução do estresse. 

Alguns exemplos: 

• Programas educativos de saúde 
mental (álcool e drogas)  

• Desenvolvimento e utilização de 
sistemas de apoio social  

 



• Programas de orientação 
antecipatória para assistir a pessoa 
na preparação para situações 
estressantes esperadas.  

• Intervenção na crise (luto, 
separação conjugal).  

• Programas de pré e perinatais.  

 


