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NEUROSES E PSICOSES 
Aloisio Said Bacelar 

 
O PSIQUISMO EM FREUD 

 

 Freud era impulsionado pelo desejo de saber. 

 Freud queria auxiliar seus pacientes a fazer uma 
travessia.  

 

SOFRIMENTO E SUBJETIVIDADE 

 

 O sofrimento é uma marca indelével do ser humano. 

 Devemos perceber nesse “sofrer” o primeiro aliado, 
aquele que irá conduzir o analisando até ao divã. 

 Há nessa “dor”, nesse “sofrer”, uma tentativa de 
resgate do sujeito por ele mesmo. 

 Nesse sentido, ouvir a dor do paciente significa 
auxiliá-lo em busca da saída. 

 Trata-se de mergulhar em si mesmo. 

 

DOENÇAS MENTAIS 

Existem três tipos básicos de doenças mentais: 
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1. A Neurose 

2. A Psicose 

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

 

A PSICOSE 

 

A Psicose é definida como um grupo específico de distúrbios 
mentais, distintos das neuroses, dos distúrbios psicossomáticos 
e do atraso mental. 

 

Suas características: 

- Trata-se de distúrbios mais graves 

- A realidade externa é percebida de forma distorcida.  

- A emotividade do psicótico é exagerada. 

- Caracteriza-se pela ausência de autocrítica. 

 

PSICOSE (David Zimerman) 

 

As psicoses implicam um processo deteriorante das funções do 
ego, a tal ponto que haja, em graus variáveis, algum sério 
prejuízo de contato com a realidade. 
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- O quadro clínico de psicose pode tanto ser de 
surgimento agudo como, também, pode evoluir de 
forma lenta e gradativa. 

Ex: Esquizofrenia (mente dividida) 

 

O QUE É ESQUIZOFRENIA? 

 

Esquizofrenia é um termo utilizado para descrever um estado 
extremamente complexo. A mais crônica e incapacitante entre 
as principais doenças mentais. 

 

 Aproximadamente 1% da população desenvolve 
esquizofrenia no decorrer da vida. 

 

 Em geral, os primeiros sintomas psicóticos da 
esquizofrenia aparecem durante a adolescência ou 
durante a década dos 20 anos nos homens e durante a 
década dos 20 ou princípio da década dos 30 nas 
mulheres. 

 

 Alucinações: o mundo de um indivíduo esquizofrênico 
pode estar cheio de alucinações. (pode perceber objetos 
que não existem, pode ouvir vozes). 
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 Delírios: São crenças pessoais falsas, não sujeitas à razão 
ou evidência contrária e que não fazem parte da cultura 
das pessoas. 

 

Algumas questões: 

 

1. Pode haver crianças esquizofrênicas? 

Crianças acima de 5 anos podem desenvolver esquizofrenia, 
porém esta doença é muito rara antes da adolescência. 

 

2. Qual é o problema do suicídio? 

- O suicídio é um perigo potencial para aqueles que sofrem de 
esquizofrenia. 

- Se o indivíduo tenta suicidar-se ou manifesta idéias suicidas, 
deve receber assistência imediata. 

 

3. Qual a causa da esquizofrenia? 

- Não se conhece nenhum fator específico que cause a 
esquizofrenia. Sabe-se, porém que há uma forte base genética.  

 

4. Como se trata a esquizofrenia? 
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- Uma série de tratamentos ou combinações de 
tratamentos tem se demonstrado útil ( drogas 
antipsicóticas e psicoterapia).  

 

ESTADOS PSICÓTICOS 

 

Abarcam um largo espectro, mas sempre pressupõem a 
preservação de áreas do ego que atendem a duas condições: 
uma é a de que tais “estados psicóticos”permitem uma relativa 
adaptação ao mundo. A segunda consiste no fato de que esses 
quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas. 

Ex: Boderline 

 

BODERLINE 

 

Pelo alto grau de incidência clínica, cabe dar destaque ao 
paciente boderline.  

Fronteiriço 

-       Apresenta características psicóticas. (surgimento de noção 
delirante de perseguição, ciúme excessivo, megalomania, etc.) 

- Conserva o senso de realidade 

- É instável – A instabilidade das emoções é o traço 
marcante deste transtorno. 
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MANEJO CLÍNICO 

-        Conseguir o estabelecimento de uma aliança terapêutica. 

-     Decodificar o sofrimento do paciente bouderline e fazer a 
devida nomeação daquilo que não tem nome. 

- Propiciar ao paciente o desenvolvimento gradativo da 
capacidade para estabelecer um “diálogo” interno. 

 

Condições Psicóticas 

Esta denominação faz referência àqueles pacientes que, apesar 
de estarem manifestamente bem adaptados, são portadores de 
condições psíquicas que os caracterizam como potencialmente 
psicóticas. 

 

MANEJO TÉCNICO DAS PSICOSES CLÍNICAS 

 

Quando as “psicoses propriamente ditas”, tal como são 
descritas na Psiquiatria, a Psicanálise preconiza o uso de 
métodos alternativos, em um manejo combinado de múltiplos 
recursos como, por exemplo, a simultaneidade do método 
analítico e o uso de psicofármacos.  
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DISTÚRBIOS DO SELF 

 

Self é uma entidade psicológica, algo pessoal e, por isso 
mesmo, subjetivo. 

 “Self é o ser total”- Freud 

 Self é a integralidade do indivíduo. 

 Ego – Instância reguladora. 

Quanto aos distúrbios do Self 

- Primário 

Encontrado no self danificado. Neste caso haverá perda de 
coesão ( esquizofrenia), por conta de fatores biológicos. 

- Secundário 

 Correspondem às reações de um self não danificado. É o 
self forte, capaz de lidar com os infortúnios. 

 

PERVERSÕES 

 

O tema da perversão é controverso e polêmico, no entanto, 
podemos fazer as seguintes afirmações sobre esse assunto: 

-  Trata-se de um transtorno que desvia os fins da 
sexualidade normal. 
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- O termo “perversão” designa os desvios ou aberrações 
das pulsões sexuais. 

- O atual conceito de perversão implica a existência de 
um tipo particular de vínculo interpessoal.  

 

PSICOPATIA 

 

Embora clinicamente, muitas vezes, a perversão e a psicopatia 
se superponham e confundam, é útil estabelecer uma distinção 
entre ambos.  

A psicopatia pode ser vista como um “defeito moral” que se 
manifesta no plano de uma “conduta anti-social” 

Os exemplos mais comuns são os daqueles indivíduos que 
roubam e assaltam, mentem, enganam e são impostores. 

 

PERSONALIDADES PSICOPÁTICAS 

 

1. Psicopatas hipertímicos ou hipomaníacos 

A impulsividade, a euforia e a desinibição geral são os sinais 
que caracterizam os psicopatas hipertímicos.Pela tendência 
rixenta e litigiante, pela inconstância e impetuosidade vazia, é 
frequente incorrerem em comportamentos anti-sociais. 
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2. Psicopatas Esquizóides 

Seus movimentos são desajeitados e rígidos, mantêm-se 
distantes, com pouco contato; não se abrem afetivamente; são 
pouco acessíveis. 

 

3. Psicopatas Irritáveis 

Excitam-se com facilidade anormal, coisas insignificantes 
provocam neles reações explosivas de curto-circuito. 

 

4. Psicopatas Fanáticos 

Os fanáticos são indivíduos inseguros expansivos, incapazes 
de aprender com os fracassos. Só reconhecem sua idéia 
supervalorada. 

 

5. Psicopatas Instáveis 

Comportamento e vontade fracos, falta de constância e 
perseverança são traços característicos das psicopatias 
instáveis. 
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ASPECTOS TÉCNICOS NA PRÁTICA ANALÍTICA DAS 
PERVERSÕES 

 

1. Não é comum que os pacientes, espontaneamente 
procurem um tratamento psicanalítico para tratar de 
sua perversão. 

2. Nessas pessoas sempre existem fortes componentes 
narcisistas e sadomasoquistas. 

3. Nessas pessoas sempre é encontrada uma baixa 
tolerância às frustrações. 

4. “Personalidade encobridora”, os perversos conseguem 
executar com alta maestria a arte de manter uma 
fachada de “bom moço”. 

 

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. 
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 Manutenção da capacidade de se comunicar ou 
diminuição apenas quantitativa. 

 

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. 

 

TEORIA PSICANALÍTICA DA NEUROSE 

 

Conceituação 

“Afecção psicogênica em que os sintomas são a expressão 
simbólica de um conflito”. 

                                          
Laplanche e Pontalis 

“Neurose é uma afecção do ego”. 
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“A neurose resulta de um conflito entre o ego e o id, ao passo 
que a psicose é um conflito entre o ego e o mundo exterior”-                                  
Sigmund Freud. 

 

 Neurótico é quem porta um conflito inconsciente 
entre o ego e o id. 

 

FOBIAS 

 

Não há uma explicação unitária para a formação das fobias. 

 

 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. 
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 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. 

 

A PSIQUIATRIA E A PSICANÁLISE 

 

A Psicanálise não é uma sub-especialidade da Psiquiatria. 
Logo, não é especialização médica. 

São ciências afins, porém completamente definidas e cuidando 
de partes do psiquismo que não se confundem. 

Fundamentalmente, os objetivos e perspectivas são diferentes. 
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NEUROSES E PSICOSES 
Eugenia Maria Caldeira 

 
“Quando um rótulo, às vezes, duvidoso, foi colocado na 

cabeceira de uma determinada cama, é consequentemente 
difícil ao paciente escapar ao papel que todo o sistema médico 

social ou educativo propôs”. 
 

Bergeret, 1983, p. 167. 
 

Noção de Estrutura  
 
Arranjo relativamente estável de elementos ou componentes 
organizados de modo a formar um todo integrado.  
Estrutura é frequentemente comparado com função para 
enfatizar mais como alguma coisa é organizada ou 
padronizada do que o que ela faz.  
Estrutura do EGO – na teoria psicanalítica – organização do 
EGO (APA, 2010). 
 

 Não há como definir um quadro clínico particular sem 
ter a ideia precisa de como “o psiquismo do doente se 
organiza e de como deve, em consequência, ser 
compreendido e tratado ao mesmo tempo” (Bergeret, 
1983, p. 165). 
 

 Sintoma psicótico – delírio, alucinação? 
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 Sintoma neurótico – conversão histérica, ritual 
obsessivo, comportamento fóbico? 
 

◦ Não necessariamente, pois episódio delirante 
pode ser encontrado fora de toda uma estrutura 
psicótica e, nem sempre uma fobia é de 
etiologia neurótica. 
 

 Aplica-se o mesmo quando se fala em defesas. Muitas 
vezes, encontramos defesas do tipo dito “neurótico” (até 
mesmo sintomas) no sistema de proteção das estruturas 
psicóticas verdadeiras como forma de lidar com a 
ameaça das explosões. 
 

 Inversamente, pode-se identificar defesas do tipo 
“psicótico” (até mesmo sintomas) “na camuflagem de 
origem edípica dos conflitos no seio de uma verdadeira 
estrutura neurótica, ou simplesmente durante a 
‘desestruturação’ aguda e passageira (traumática ou 
mesmo terapêutica de qualquer organização)” (Bergeret, 
1983, p. 166). 
  

 Assim, em todos esses casos, para não antecipar de 
forma errônea o diagnóstico estrutural autêntico, é 
prudente falar de defesas: 
 

  Defesa de modalidade neurótica 
  Defesa de modalidade psicótica 
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Essa é a forma mais correta para não se designar como 
“estrutura” uma indiferenciação somatopsíquica mais ou 
menos parcial e ainda mal estabelecida (Bergeret, 1983). 
 
Compreendendo Estrutura. 

 
 “S. Freud, nas suas Novas Conferências, nos diz que, se 

nós deixarmos cair ao chão um bloco de mineral sob a 
forma cristalizada, este se quebra, mas não de uma 
maneira qualquer; as fendas far-se-ão segundo linhas de 
clivagem cujos limites e direções, se bem invisíveis 
exteriormente até então, encontravam-se já 
determinadas de maneira original e imutável pelo 
arranjo da estrutura prévia do dito cristal”(Bergeret, 
1983,p. 168). 
 

 “Seria o mesmo para a estrutura psíquica. Pouco a 
pouco, a partir do nascimento (e sem dúvida antes), em 
função da hereditariedade para certos fatores, mas 
sobretudo do modo de relação com os pais desde os 
primeiros momentos da vida, das frustrações, dos 
traumas e dos conflitos encontrados, em função também 
das defesas organizadas pelo Ego pra resistir às pulsões 
do Id e da realidade, pouco a pouco o psiquismo 
individual se organiza, se ‘cristaliza’ todo como um 
corpo químico complexo, todo como um cristal mineral, 
com linhas de clivagem originais e não se podendo 
modificar, por consequência”(Bergeret, 1983,p. 168). 
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Da estrutura à doença 
  
“Enquanto um indivíduo que corresponde a uma ou outra 
estrutura não é submetido a fortes exigências interiores e 
exteriores, a traumatismos afetivos, a frustrações ou a conflitos 
muito intensos, não será um ‘doente’. O ‘cristal’ permanecerá 
intacto. Mas, se após um evento qualquer, o ‘cristal’ se rachar, 
isso só ocorrerá segundo as linhas de força (e de ruptura) 
preestabelecidas na juventude. O indivíduo de estrutura 
neurótica só desenvolverá uma neurose, e o indivíduo de 
estrutura psicótica , uma psicose” (Bergeret, 1983,p. 169). 
 

Estrutura   ≠ doença 
 

 Doença é o estado de descompensação do indivíduo. É o 
momento em que emergem os sintomas. Momento da 
crise.   

 Na neurose, os sintomas são apenas uma das 
possibilidades da evolução do quadro. A manifestação 
sintomática da desorganização dessa estrutura 
(neurose) é a doença, ou seja, a crise (Bergeret, 1983). 
  

Sintoma 
 

 É sempre uma relação de compromisso entre a pulsão 
(busca pela satisfação plena) e a defesa. A forma mais 
eficaz, mais organizada de defesa é o recalque. 
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 Quando essa forma não funciona outras formas se 
impõem e surgem os sintomas. Esses vêm para driblar a 
defesa. 
 

 O princípio econômico rege que o que é desprazeroso 
deve ser eliminado. Assim, o que é desprazeroso para a 
consciência toma uma representação (Bergeret, 1983). 
 

 O princípio econômico rege que o que é desprazeroso 
deve ser eliminado. Assim, o que é desprazeroso para a 
Cs toma uma representação, que por sua vez não se 
mantém no ICs, retornando à Cs em forma de sintoma. 
 

 O que determina o aparecimento dos sintomas e 
desorganiza a estrutura são os eventos que vão reeditar 
o conflito edipiano. 
 

 Se o sujeito chega com o diagnóstico de depressão – 
quem é o sujeito dessa depressão? É um neurótico ou 
um psicótico? (Bergeret, 1983) 
 

Trauma  
 

 Trauma é um excesso de angústia que o sujeito não 
consegue processar. A quantidade excede e 
impossibilita uma representação do afeto que gerou o 
processo. 
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 A histérica não precisa reviver a cena traumática. 
Qualquer cena que represente o evento traumático mais 
a carga de afeto traz de volta o momento. Reedita-se o 
trauma (Bergeret, 1983). 
 

Três modos de organização psíquica da neurose 
 

 Histeria de conversão 
 Histeria de angústia 
 Neurose obsessiva 
 Essas formas se diferem pela defesa que apresentam 

(Bergeret, 1983). 
  

 Histeria de conversão – formação dos sintomas 
conversivos. O afeto (angústia) é convertido para o 
corpo (somatização). 
 

 Histeria de angústia – o mecanismo de defesa é o 
deslocamento (sintoma fóbico). Neste caso a carga de 
angústia é sentida em seu estado puro, pelo tipo de 
defesa que se impõe frente às situações que surgem. 
  

 Neurose obsessiva – sintomas regressivos. A 
representação é isolada e os afetos sofrem uma 
regressão no sentido das representações anais,  como 
forma de se livrar do controle do outro (Bergeret, 1983). 
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Fases pré-genitais  
 
Fase oral  
 

 Zona erógena – a boca 
 

  Indiferenciação  - Eu/Não Eu – (díade mãe/bebê). 
 

 Fase anaclítica (dependência total). 
 

 O desmame (físico e simbólico) é o evento que coloca 
fim à fase oral. Ocorre no primeiro ano de vida. 
 

 É também a fase de fixação do psicótico – dificuldade de 
se desvincular dessa díade mãe/bebê (Bergeret, 1983). 

 
Fase anal 
 

 Ocorre no curso do segundo ano de vida do bebê. 
 

 Desenvolve-se no sentido da higiene (região perianal) 
como zona erógena. 
 

 É a fase em que a criança busca o controle do esfíncter 
→fases expulsiva e retensiva. 
 

 É a fase de fixação no neurótico obsessivo. Ele passa 
pelo Édipo, mas no momento  em que ele se volta para a 
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mãe, é esta mãe que adquire uma representação para ele 
(do Édipo). Essa mãe é a responsável na fase anal, pela 
higienização (Bergeret, 1983). 
  

Fase fálica 
 

 Marcada pela diferença anatômica do sexos. 
 

 Valorização do que o pênis representa: medo da 
castração no menino e aceitação da castração que a 
menina tem. 
 

 A sexualidade neurótica é genitalizada e dirigida a 
outro objeto: objeto externo. Na puberdade há uma 
substituição desse objeto na relação triangular. 
 

 A histérica está fixada na fase do Édipo. Sexualidade 
genital (Bergeret, 1983). 
  

Os três momentos do Édipo  
 
No menino (resolução preferencial) 
 

 Rivalização – no início do processo tende a atacar o pai 
 

 Identificação com a mãe (ternura) – simula as atitudes 
da mãe para receber a atenção do pai (atitudes 
homossexuais estruturantes). 
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 Identificação com o pai – é o momento de resolução do 
Édipo (Bergeret,1983).  

 
Na menina 
 

 Afasta-se da mãe; 
 

 Identifica-se com o pai – reivindicação viril ou fálica. 
Desejo de possuir o Falo. 
  

 Reaproximação com a mãe – o pai no Édipo é o homem 
de uma mulher. Por isso, ela não vai obter dele o amor 
que ela quer. Volta a se aproximar da mãe por medo de 
perder também o seu amor. Ela deixa de querer o pai e 
se aproxima da mãe na esperança de no futuro ter um 
homem (Bergeret, 1983).  

  
Édipo → conflito necessário nas relações (pai – mãe – filho). É 
representado pela entrada do Pai (função paterna) na díade 
mãe-bebê. É a natureza sexual do trauma psíquico (na 
neurose). No início o trauma é real e com o tempo ele fica mais 
no campo da fantasia do que no campo do real (Bergeret, 
1983). 

 
Estrutura neurótica 
  

 Protótipo da estrutura psíquica humana mais evoluída, 
pela forma como o neurótico responde à realidade e 
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como ele dá conta dela. Ele não nega a realidade e nem 
está preso a ela no plano psíquico (Bergeret, 1983). 
 

Estrutura Psicótica  
 

 A psicose é caracterizada por uma fixação e um não-
ultrapassamento do registro pré-objetal.  O bebê 
participa segundo o modo da fusão e da identificação a 
uma totalidade fusional onde não existe ainda separação 
entre o sujeito e seu ambiente, e onde as trocas não são 
percebidas como uma aquisição (do registro de Ter), 
mas como uma simples expansão de seu ser  (Bergeret, 
1983, p. 218). 
 

 O sujeito se constitui na relação com o outro. O primeiro 
outro é a mãe (o outro materno) que vai inserindo aos 
poucos essa criança no campo da linguagem que é o 
campo do simbólico, ou seja, o grande “OUTRO”. Esse 
campo do simbólico se funda na falta que é quando a 
mãe desvia o olhar que envolvia essa criança e o lança 
para um homem (seu objeto de desejo) permitindo, 
assim, a entrada da Lei Paterna (Bergeret,1983). 
 

Se não é dirigido um olhar, se não for promovida uma falta (a 
falta estruturante) para o bebê, ele terá no futuro dificuldade 
em lidar com a realidade que o cerca. Por isso, na psicose Há 
uma negação da realidade (Bergeret, 1983). 
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Mãe do Psicótico 
  

 Mãe superprotetora – que não permite à criança ter 
acesso ao registro do desejo por estar sempre presente (e 
impedir-lhe os menores desejos que ela torna assim 
inexistentes). É mãe que devora o seu bebê com o que 
denominamos de olhar invasor ou invasivo.  
 

 Uma insuficiência de motivação pela presença excessiva 
da mãe previne a “abertura” ou estado de 
disponibilidade em que o desejo se inaugura (Bergeret, 
1983). 
 

 Mãe ausente (mais raramente) – é a mãe negligente que, 
por sua ausência, não permite à criança ligar (é o tempo 
do desejo) a espera penosa e as representações do objeto 
desejado. 
  

 Situação que ocorre nos casos de total negligência ou 
nos casos em que a criança é satisfeita inoportunamente, 
por uma mãe que não ouve o “seu pedido”: lhe dá de 
comer quando o bebê sente frio ou agasalha quando 
está com fome (Bergeret, 1983). 
 

O Pai do Psicótico 
  

 A onipresença materna tornará impossível a instauração 
da relação entre a criança e o pai, que também no plano 
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imaginário eliminará formalmente de seus próprios 
conteúdos tudo o que lembrar e evocar a posição do 
terceiro personagem, do Outro, do pai, tudo o que 
poderia neste nível, introduzir a criança em uma 
dimensão triangular pela presença reconhecida de um 
terceiro no imaginário da mãe e, principalmente, no seu 
discurso (Bergeret, 1983). 
 

 O pai do psicótico incapaz de ajudar a criança por sua 
própria intervenção em sua separação da mãe, contribui 
para que ele se torne confinado num registro Unipolar  
e fusional impróprio a uma implantação objetal 
satisfatória, impróprio também a um bom 
funcionamento mental (Bergeret,1983). 

  
Não alcançando sua autonomia psíquica o psicótico constituirá 
de maneira discordante dois pólos de funcionamento que se 
ignoram, acarretando uma verdadeira dissociação do 
econômico e do sentido: 
 

 Um polo interno - de “pressão instintiva” crescente, 
visando à descarga espontânea das pulsões (que então 
se efetua eletivamente por passagens ao ato, diretas mas 
não mentalizadas) de valor essencialmente econômico. 
 

 Um polo externo de representação – que não exprime 
seu desejo, desarmonizado com o sentido, mas que não 
será mais do que o eco alienado de um exterior 
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irremediavelmente estranho, não mediatizado pelo 
desejo e pela pulsão (donde a alucinação e o delírio).    
(Bergeret, 1983) 
 

Psicose  
 
A psicose é uma modalidade de mentalização que caracteriza a 
não-separação do sujeito e do objeto (sob o signo da fusão e da 
não individuação) (Bergeret, 1983, p.224). 
 

 Como afirmou Nasio (2001), o estado psicótico é para 
Freud, uma doença da defesa; tentativa do Eu para se 
preservar de uma representação inassimilável que 
ameaça a sua integridade.  
 

O Discurso do Psicótico. 
  

Ação e pensamento concreto. 
 

 A linguagem do psicótico é considerada não-linguagem, 
pois é uma linguagem e pensamento sem função 
simbólica. 
 

 Apenas exprime, na ausência da diferenciação 
significante verbal, sua abertura insuficiente a toda 
alteridade pela imaturidade da relação de objeto 
fusional que comporta. 
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 O pensamento do psicótico é reificado, ou seja, 
coisificado, sem condição de simbolização (Bergeret, 
1983). 
 

Organização clínica da Psicose 
  

• Esquizofrenia – desconexão e distanciamento em 
relação à realidade. Desrealização (estranhamento da 
realidade); despersonalização do Eu. A tentativa de sair 
desse processo vem através do delírio ou da alucinação. 
 

• Delírio – erro do ajuizar que tem origem na doença 
mental (perseguição, referência, projeção, influência ou 
controle, grandeza, místico ou religioso, 
ciúmes/infidelidade, ruína, culpa e auto-acusação, 
negação de órgãos, outros) (Dalgalarrondo, 2008). 

   
 Alucinação – percepção clara e definida de um objeto 

(voz, ruído, imagem) sem a presença do objeto 
estimulante real (Auditivas,Visuais, Musicais, Táteis, 
Olfativas e gustativas, Cenestésicas e cinestésicas, 
outras) (Dalgalarrondo, 2008). 
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PSICOPATAS 

Irisomar Fernandes (Org.) 

 

Segundo Dr. A. Cury 2012: 

• O psicótico não tem consciência de seus atos, perdeu 

os parâmetros da realidade, não tem capacidade de 

avaliar as consequências dos seus comportamentos, 

portanto, não pode ser responsável por ele mesmo. Os 

psicóticos são frequentemente inofensivos. 

  

• Já o psicopata tem plena consciência de seus atos e 

pode colocar a sociedade em risco, tornando-se um 

sociopata. Seu comportamento pode variar entre 

grande generosidade e extrema violência. Não sente a 

dor dos outros. 

 

• Culturalmente o esquizofrênico representa o estereotipo 

do “louco”, um indivíduo que produz grande estranheza 

social devido ao seu desprezo para com a realidade. A 

esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que deve ser 

diagnosticada e tratada rapidamente. Ela se caracteriza 
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por alterações no pensamento, no afeto e na vontade. 

Os principais sintomas são: delírios, alucinações e 

retraimento social. Delírios são ideias distorcidas, 

irreais, que o esquizofrênico percebe como reais. 

Dividem-se em manias persecutórias, ou seja, eles 

sentem estarem sendo perseguidos. Mania de 

grandeza e místico-religiosos. De repente a pessoa 

cisma, por exemplo, que o FBI o está perseguindo. 

 

• A Psicopatia não é loucura; esses sujeitos, ao contrário 

do que se pensa, têm a real consciência do que estão 

praticando e sentem prazer em praticar a 

maldade/perversão sem remorso algum. Até 

profissionais da área, como os médicos psiquiatras, que 

já estão habituados a todas as armadilhas de quem tem 

esse tipo de transtorno, podem cair “nas graças deles”. 

Eles são os mestres da encenação; são os atores da 

vida real. 

 

• É uma doença grave e não tem cura. Segundo dados 

internacionais, os psicopatas são 4% da população, 1% 

serial killers (os que cometem assassinatos em série). 

Portanto, mesmo os psicopatas mais “brandos”, que 

fazem pequenas maldades, não têm cura.  
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• Apesar do ainda controverso tema da existência do 

instinto agressivo em nossa espécie, pelo menos entre 

as teorias psicanalíticas não há dúvidas sobre a 

natureza da compulsão à repetição e características 

sádicas de suas manifestações descritas por Freud no 

célebre ensaio: Além do princípio do prazer, 1921. 

 

Uma dica importante que talvez nos ajude no trabalho 

analítico, é estarmos atentos às possibilidades de um outro 

olhar. Vejamos: 

 

Sintoma psicótico – delírio, alucinação? Sintoma neurótico – 

conversão histérica, ritual obsessivo, comportamento fóbico? 

Não necessariamente, pois episódio delirante pode ser 

encontrado fora de toda uma estrutura psicótica e, nem 

sempre uma fobia é de etiologia neurótica (Eugênia Maria 

Caldeira, 2014). 

 

Há a possibilidade de um sintoma aparente não ser o que nos 

parece. Cabe ao analista antes de emitir um diagnóstico, ou mesmo 

definir uma linha de ação investigativa, juntar pelas vias da 

associação livre, o maior número possível de informações que 

cercam o paciente em sua totalidade. Cuidado com qualquer tipo de 

precipitação. Os estigmas, os conceitos prévios podem prejudicar 

consideravelmente o olhar isento sobre as causas reais que 

motivam o paciente em suas demandas. 
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Freud, em “O homem dos lobos”, descreve um caso diagnosticado como 

neurose obsessiva, mas que à luz das investigações atuais e a revisão 

psicopatológica poderia ser entendido como um caso de patologia 

borderline (entre a razão e a loucura). Os pacientes afetados por tal 

patologia, de acordo com Pinel, eram completamente tomados por um 

“instinto furioso” e uma “sanguinária crueldade”, mas não manifestavam 

qualquer disfunção no plano intelectual. Vítimas de uma “insanidade” que 

os devastava afetivamente, mantinham perfeitamente intactas suas 

capacidades intelectuais. Uma jovem normal e inteligente se casa aos vinte 

anos e vive feliz por mais de cinco anos. Gradualmente torna-se irritável, 

gesticula enquanto fala, suas peculiaridades aumentam continuamente; 

nenhuma empregada para na casa. Briga constantemente com seus 

vizinhos. Dentro de seu próprio grupo familiar converteu-se numa tirana 

doméstica insuportável, que não reconhece seus deveres, apenas seus 

direitos. Provoca transtornos constantemente com suas reclamações e 

caprichos, mostra-se completamente indiferente para coisas importantes, 

como a relação com seus familiares próximos. Não gosta dos filhos, é 

incapaz de comportar-se. Trata-se de Transtorno de Personalidade 

Emocionalmente Instável, no qual há uma tendência marcante a agir 

impulsivamente e sem consideração das conseqüências, juntamente com 

acentuada instabilidade afetiva. Nessas pessoas a capacidade de planejar 

pode ser mínima e os acessos de raiva intensa podem, com frequência, 

levar à explosões comportamentais e de violência, que se agravam quando 

são criticados ou impedidos por outros. Podem jogar compulsivamante, 

fazer gastos irresponsáveis, comer em excesso (compulsão também por 

doces é frequente, principalmente nas mulheres), furtar/roubar 

(cleptomania), abusar de drogas e/ou bebidas (ex.: álcool, café, 

energéticos etc.), fazer sexo inseguramente, dirigir imprudentemente e até 

mesmo usar algum tipo de lazer de forma excessiva e patológica (ex.: 

televisão, computador, etc.)
1
. 

                                                 
1
 Antônio Lopes - <http://psicanalistaantoniolopes.blogspot.com.br/> 

http://www.blogger.com/profile/07000032026987779412
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Um instrumento que nos ajuda na coleta de dados e informações é 

a anamnese, que junto aos outros instrumentos investigativos 

servirão para um diagnóstico mais preciso. 

O psicopata e o psicótico não são iguais. Não se trata da mesma 

coisa. Aliás, são bem distintos. Vejamos algumas diferenças: 

Psicopata: (mente doente) ou, comportamento doentio. 

 

a) Simpáticos 

b) Podem ser agradáveis  

c) Limpos e higiênicos  

d) As vezes intransigentes e egocêntricos  

e) Articuladores 

f) Bons líderes 

  

Conscientes de seus atos e até das possíveis consequências. 

 

PSICÓTICOS 

 

a) Efeitos delirantes 

b) O psicótico acredita nos delírios  

c) Tem dificuldade de separa delírio e realidade 

d) Mania de perseguição  

e) Sente-se ameaçado e em perigo eminente  

f) Pode reagir violentamente frente aos efeitos delirantes 
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g) Não é muito sociável. Via de regra são arredios. 

 

TPA – transtorno da personalidade antissocial: Pode ser um indício 

de traços psicopatas. 

 Irritabilidade – impulsividade (sem justificativa 

aparentemente) 

 Irresponsabilidade com compromissos assumidos 

(recorrente) 

 Capacidade de mentir e enganar facilmente – articulador e 

manipulador... 

 Ausência de remorso ou arrependimento  

 Geralmente não se apresenta como realmente é. Para 

muitos parece ser santo. 

 Crueldade com animais e outros seres vivos (principalmente 

os que sangram) 

 

Esses são os sintomas básicos que podem “dar pistas” e de certa 

forma nos ajudar nos diagnósticos. Porém, o paciente deve ter certa 

maturidade, (por volta dos 18 anos) e ter um histórico com tais 

características desde o fim da infância e pela adolescência. 

Dois casos recentes de psicopatas no Brasil: 

Goiânia 39 homicídios  

Rio de Janeiro 43 homicídios  
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Os dois demonstraram: 

 

a) Frieza 

b) Boa articulação na fala  

c) Capacidade de contar em detalhes os crimes cometidos 

d) Passavam sem ser notados 

e) Mantinham-se dentro de relações “familiares” e sociais 

f) Ambos foram presos. 

g) Ambos afirmaram ter prazer em ver a morte... 

 

Um teste simples sugerido pode ser aplicado pelo entrevistador. 

21 itens que podem contribuir com o trabalho associativo 

psicanalítico (Fonte: revista segredos da mente. Ano 1’ número 1, 

2014 pg 16). 

 

1. Interrupções �  

2. Não rolará interrupções � 

3. Desrespeito aos limites profissionais � 

4. Desrespeito aos limites pessoais � 

5. Testar o analista � 

6. Comentários pessoais � 

7. Fazer solicitações ao entrevistador � 

8. Tender a ser tangencial � 

9. Evitar lacunas 
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10. Tranquilidade ou descontração atípica � 

11. Frustração diante do não confrontamento �  

12. Perseverarão � 

13. Superioridade ética � 

14. Narcisismo explícito � 

15. Fazer alusão ao entrevistador em histórias pessoais � 

16. Buscar por alianças � 

17. Comportamento dramático � 

18. Irrita-se � 

19. Apresentar respostas impulsivas � 

20. Valentia expressa � 

21. Contato intenso do olhar � 

 

Tabulação dos dados: 

  

 0 para ausência do comportamento  

 01 para o comportamento se apresentar discretamente  

 02 quando o comportamento for um pouco mais aparente 

 03 quando o comportamento for explícito  

 

obs: são dados informativos e associativos, mas, não cabais! 
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Uma criança pode ser psicopata? 

 

Como dito anteriormente, não há consensos ainda sobre as 

psicopatia se suas origens, causas e comportamentos. Mas, há 

traços que podem indicar possíveis indícios das psicopáticas 

infantis. 

Influências do meio podem contribuir com o desenvolvimento. 

Abusos sexuais, violência doméstica, espancamentos... 

 

Mas, há indícios comportamentais que ajudam na associação livre 

no exercício clínico psicanalítico. Vejamos alguns: 

 Violência  contra animais de estimação  

 Capacidade de articulação de histórias e mentiras 

 Violência contra seus brinquedos 

 A ausência de choro e manifestação de dor quando se 

machuca 

 Hostilidades e impulsividade inesperadas... 

 

O que fazer? 

 

Nos casos identificados ou com fortes suspeitas de psicopatia ou 

ainda de traços psicóticos é prudente o encaminhamento para um 

psiquiatra. Este por sua vez, poderá solicitar exames clínicos, 

médicos, de imagens ou outros que julgue necessário. Também 

poderão administrar o uso de intervenções medicamentadas se 

necessário. 
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Importante! 

 

Não seja inocente ou imprudente. Nos casos que perceber a 

necessidade, faça o encaminhamento necessário. 

Segundo o Psiquiatra Hervey Cleckley (1941) há 16 características 

que podem identificar um psicopata. São elas: 

 

 Charme superficial e boa aparência  

 Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional 

(... por isso a psicopatia deve ser considerada um transtorno 

mental e não doença) 

 Ausência de nervosismo  

 Não confiável  

 Falsidade é falta de sinceridade  

 Ausência de remorso ou vergonha 

 Comportamento antissocial ou inadequadamente motivado 

 Julgamento deficitário e falha em aprender com a 

experiência  

 Egocentrismo patológico e incapacidade de amar 

 Deficiência geral reações afetivas principais  

 Perda específica de discernimento  

 Falta de resposta nas relações interpessoais gerais 

 Comportamento fantástico e desagradável com, e as vezes 

sem, bebida 
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 Suicídio raramente concretizado 

 Vida sexual e interpessoal trivial e deficitariamente integrada 

 Fracasso em seguir um plano de vida. 

 

CURIOSIDADE 

 

Segundo a OMS cerca de1% da população mundial é psicopata. Ou 

seja 01 a cada 100 pessoas (segredos da mente, ano 1, número 1, 

2014’  pg17) 

Francisco Alonso-Fernandez (1972) afirmou que “um ambiente 

familiar presidido pelo amor pelo amor constitui a melhor defesa 

psicológica contra o desenvolvimento deposição psicopática. À 

privatização afetiva pode fazer deu-ma criança um psicopata, 

mesmo na ausência de fatores hereditários”  

 

Tratamentos são possíveis? 

 

À medicina não tem algo muito bem definido os reais motivos deste 

transtorno mental, logo, tratá-lo não é algo fácil ou simples. Há 

quem afirme que a estrutura cerebral dos psicopatas tem diferenças 

dos cérebros de “pessoas normais”. Mas, ainda assim, não há 

consenso sobre as causas e os tratamentos. Sabe-se que às 

terapias podem contribuir Com a conscientização dos, males que 

podem causar a si e aos que deles se aproximam. (Créditos a: 

Fábio Roesler e Virgínia Ferreira. Segredos da mente, 1, ano 1, 

2014’ pg 9) 
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Na clínica devemos estar atentos a todas as possibilidades, 

inclusive de estamos diante de um psicopata. 

Um instrumento que nos ajuda na coleta de dados e informações é 

a anamnese, que junto aos outros instrumentos investigativos 

servirão para um diagnóstico mais preciso. O importante não 

precipitar-se no desejo de apresentar um diagnóstico ou mesmo de 

traçar uma linha de trabalho. A pressa neste caso pode ser sim 

inimiga da perfeição.  

No trabalho psicanalítico, ver, ouvir, escrever, associar são tarefas 

imprescindíveis para o exercício terapêutico. No entanto, para 

associar de forma eficaz devemos conhecer os transtornos, as 

patologias e estranhezas humanas e para tal, a leitura e as 

pesquisas não devem ser esquecidas nem tão pouco desprezadas. 

Debruce-se sobre os livros, aventure-se nas pesquisas, pois 

certamente não se arrependerá disso. 
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SUGESTÕES DE ANAMINÉSE 

 

Fonte: 

https://docs.google.com/file/d/0B7C31UCsYaOiQUdtakJrVGJtX0k/edit 

 

Data do atendimento: 

 

Identificação: 

 

Nome:____________________________________________ 

Idade: _____Sexo:_________Nacionalidade:____________ 

Estado Civil: _____________Data de Nasc.: ___/___/_____ 

Grau de instrução:_________________________________ 

Profissão: _______________________________________ 

Residência (cidade/estado): _________________________ 

Telefones para contado: ____________________________ 

 

Atendimento: 

 

Frequência:_____________Data/hora:_________________ 

Queixa Principal:__________________________________ 

Secundária:_______________________________________ 

Sintomas:________________________________________ 

https://docs.google.com/file/d/0B7C31UCsYaOiQUdtakJrVGJtX0k/edit
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Histórico da Doença Atual: 

 

Início da patologia:_________________________________  

Frequência:______________________________________ 

Intensidade:______________________________________ 

Tratamentos anteriores:_____________________________ 

Medicamentos:____________________________________ 

 

Histórico Pessoal:  

 

Infância:_________________________________________ 

Rotina___________________________________________ 

Vícios:__________________________________________ 

Hobbies:_________________________________________ 

Trabalho: ________________________________________ 

 

Histórico Familiar: 

 

Pais:____________________________________________ 

Irmãos:__________________________________________ 

Cônjugue:________________________________________ 

Filhos:__________________________________________  
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Lar:_____________________________________________ 

 

Historia Patológica Pregressa (enfermidades e tratamentos 

atuais e anteriores): 

  

Aparência: _______________________________________ 

Comportamento:__________________________________  

 

Atitude para com o entrevistador:  

 

(     ) Cooperativo ,  (     ) Resistente, (     ) Indiferente 

 

 

Orientação: 

    

(     ) Auto-identificatória, (     ) Corporal, (     ) Temporal,  

(     ) Espacial, (     ) Orientado em relação a patologia 

 

Observações:_____________________________________  

 

Atenção: 

    

Vigilância: _______________________________________ 
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Tenacidade:______________________________________  

Memória:________________________________________  

Inteligência:______________________________________ 

 

Sensopercepção: 

  

(     ) Normal 

(     ) Alucinação 

 

Pensamento:  

   

(     ) acelerado 

(     ) retardado 

(     ) fuga 

(     ) bloqueio 

(     ) rolixo 

(     ) repetição  

 

Conteúdo: 

  

(     )  obsessões 

(     ) hipocondrias 

(     ) fobias 
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(     ) delírios  

 

- expansão do eu: (grandeza, ciúme, reivindicação, 

genealógico, místico, de missão salvadora, deificação, erótico, 

de ciúmes, invenção ou reforma, ideias fantásticas, excessiva 

saúde, capacidade física, beleza...). 

- retração do eu: (prejuízo, autorreferência, perseguição, 

influência, possessão, humildades, experiências 

apocalípticas). 

 

Linguagem:    

 

(   ) disartrias  (má articulação ) 

(   ) afasias, verbigeração (repetição de palavras) 

( ) parafasia (emprego inapropriado de palavras com sentidos 

parecidos) 

(   ) neologismo  

(   ) mussitação (voz murmurada em tom baixo) 

(   ) logorréia (fluxo incessante e incoercível de palavras) 

(   ) para-respostas (responde a uma indagação com algo que 

não tem nada a ver com o que foi perguntado) 
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Humor:  

 

(   ) normal 

(   ) exaltado 

(   ) baixa de humor 

(   ) quebra súbita da tonalidade do humor durante a 

entrevista; 

 

Consciência da doença atual: 

(   ) sim 

(   ) parcialmente 

(   ) não 
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HIPÓTESE DIAGNÓSTICA 

    

Anamnese: Distúrbios de Leitura e Escrita 

 

I - Identificação: 

 

Nome: __________________________________________ 

DN: _____/_____/______ 

Sexo:  

Idade atual:  

Naturalidade:  

Escola:  

Série:  

Repetente: (     ) sim (     ) não Quantas vezes:  

Série: 

Motivo: 

Filiação  

Pai:  

Idade: 

Mãe:  

Idade: 

Endereço:  
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Bairro:  

Cidade:  

Fone: 

OBS:   

 

II- Queixa e duração 

 

III- Família 

 

Até qual série estudaram o pai e a mãe? 

Existe alguém que estuda atualmente na casa? 

Outras pessoas tem a mesma dificuldade na família? 

Quem? 

Quem gosta de ler em casa? 

Gosta de ler o quê? Por quê? 

Quando lê? 

Em casa, alguém lê para ou com a criança? Como é a 

leitura? 

A criança pede para alguém ajudá-la à ler? Com qual 

freqüência? 

Em casa alguém tem o hábito de ler ou escrever? O quê? 

A criança tem horário certo para estudar em casa? 

Como a criança é tratada perante a família? 
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Qual o comportamento da criança com a família? 

Existe alguém com quem a criança se relaciona melhor? 

Quem e por quê? 

Como a família vê a dificuldade da criança? 

Coma a criança se sente com esta dificuldade? 

Por quê acha necessária a ajuda fonoaudiológica?  

Qual o tipo de atitude tomada por parte da família quando 

a criança não consegue realizar as atividades escolares? 

Qual a visão da criança perante as atitudes da família? 

O quê a família espera do atendimento fonoaudiológico? E 

o paciente? 

 

IV Escolaridade 

 

Como a criança se comporta na escola? 

Tem dificuldades de ir para a escola?  

Qual a matéria que mais gosta e qual a que menos gosta? 

Por quê? 

Quantas horas passa na escola? 

Que tipo de atividade a escola propõe e existe resistência 

por parte da criança em realizá-las? 

Gosta da escola, da professora, dos colegas e 

funcionários da escola? 



 

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES 

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES. 

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627 

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com 

55 

O que a professora fala sobre como a criança é na escola? 

Como ela vê a dificuldade da criança? E como reage? 

Existe algum tipo de atendimento especial na escola? 

A criança participa de algum reforço ou aulas 

particulares? 

A criança sempre estudou na mesma escola? Quais os 

nomes das escolas anteriores? Houve algum 

remanejamento de sala? 

Qual o método escolar?  

Observações: _____________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

_______________________________ 

Luciana Farias 

Fonoaudióloga/Pedagoga 

Especialista em Psicopedagogia 

Mestranda em Ciências da Educação 

CRFa 6- 8128 

 

CETAPES 

Centro Teológico e Psicanalítico do ES 
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ANAMNESE PSICOPEDAGÓGICA 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Prontuário................./.........  

Nome:____________________________________________  

D.N: ______/______/__________  Idade:________________                 

Sexo (     ) M (     ) F  

Naturalidade:______________________________________  

Endereço: ________________________________________ 

Bairro:____________________________________________ 

Cidade:___________________________________________ 

Contatos:_________________________________________ 

Escola:___________________________________________ 

Série:____________  Professor: ______________________  

Fone:_____________________________________________ 

Contato:__________________________________________   

Turno de estudo:   

(     ) matutino   (     ) vespertino   (     ) noturno  

 

Pai :______________________________________________ 

Idade :__________  

Estudou até _____________________________  
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Teve Dificuldade? (     ) S (     ) N  

Se formou? (     ) S (     ) N  

Profissão__________________________________________ 

 

Mãe :_____________________________________________ 

Idade :_________  

Estudou até_____________________________  

Teve Dificuldade? (     ) S (     ) N  

Se formou? (     ) S (     ) N  

Profissão_______________________________  

Irmãos: ( nome e idade ): ____________________________  

__________________________________________________ 

Esquema Familiar:__________________________________ 

__________________________________________________ 

QUEIXA NA ESCOLA: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Indicado por_______________________________________  

Em que acha que o profissional poderá ajudá-lo(a)?  

__________________________________________________  

 

HISTÓRIA DE VIDA 
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CONCEPÇÃO:  

 

Filho(a) desejado(a) (     ) sim (    ) não  

Você queria engravidar? (     ) sim (     ) não  

Foi acidental? (     ) sim (     ) não  

Perturbou a vida do casal ou de um dos pais ?  

(     ) sim (     ) não  

Como foi a gestação? (cuidados pré-natais, doenças, 

sintomas, alimentação)  

__________________________________________________

__________________________________________________  

Como foi o parto? (sofrimento fetal, má oxigenação, 

lesões): ___________________________________________ 

__________________________________________________  

 

AMAMENTAÇÃO: 

 

(defasagens, acidentes de percurso, 

assimilação/acomodação, carga afetiva)  

 Mamou no peito? (     ) sim (     ) não  

Como foi a passagem do peito para a mamadeira? 

__________________________________________________  
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E para a papinha?________________________________  

Hoje tem hora para comer (     )sim (     ) não  

Come depressa (     )sim (     ) não  

Mastiga bem (     ) sim (     ) não  

Comem juntos (     ) sim (     ) não  

Come vendo TV (     ) sim (     ) não  

 

ELIMINAÇÃO  

 

Com que idade parou de usar fraldas?_______________ 

Como foi a passagem para o troninho (segurava? molhava 

a roupa? brincava e saia correndo era repreendido? 

chorava?) ___________________________ 

Como eram as fezes ?  

(     ) líquida (     ) pastosa (     ) ressecada (     ) normal  

 

EVOLUÇÃO PSICOMOTORA 

  

Ficou no cercadinho (     ) sim (     ) não  

Engatinhou (     ) sim (     ) não________________________  

Com que idade andou?______________________________ 

Caía muito (     ) sim (     ) não  

Quem ensinou a andar? ______  
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Como aprendeu a andar ?____________________________ 

Mostrava-se corajoso(a) ao subir uma escada ?  

(     ) sim (     ) não  

Era corajoso ao explorar, engatinhando, um novo espaço 

? (     ) sim (     ) não  

Era inseguro(a)? (     ) sim (     ) não  

Com quem andava melhor?__________________________  

Como evoluiu a coordenação dos movimentos finos      

(segurar um brinquedo, uma colher, rabiscos que fazia): 

__________________________________________________  

E dos grandes músculos? (Chutar uma bola, correr) _____ 

__________________________________________________ 

 

HOJE 

 

É estabanado(a) ? (     ) sim (     ) não  

Nada? (     ) sim (     ) não  

É agitado(a)? (     ) sim (     ) não  

Anda de patins? (     ) sim (     ) não  

Anda de bicicleta sem rodinha ? (     ) sim (     ) não  

Anda a cavalo ? (     ) sim (     ) não  

Sobe em árvores? (     ) sim   (     ) não 
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FALA 

 

Com que idade começou a falar? 

__________________________________________________ 

Com quem falava mais ?_____________________________ 

Falava(m) para ele(a) repetir ? (     ) sim (     ) não 

Quais foram as primeiras palavras ? __________________ 

Trocava letras ? (     ) sim (     ) não 

Quais?________________   

Falava muito errado ? (     ) sim (     ) não  

Fala de uma forma que todos entendem ?  

(     ) sim (     ) não 

Dê um exemplo de como ele(a) fala____________________ 

Consegue dar um recado ? (     ) sim (     ) não 

Faz uma compra sozinho(a)? (     ) sim (     ) não 

Conta uma história / um caso / uma novela ?  

(     ) sim (     ) não 

Você entende o que ele(a) conta ? (     ) sim (     ) não  

Tem começo, meio e fim ? (     ) sim (     ) não  

 

SONO 

 

É agitado? (     ) sim (     ) não  

É sonâmbulo? (     ) sim (     ) não  
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Tem pesadelos? (     ) sim   (     ) não 

Dorme só ou acompanhado? (     ) sim   (     ) não  

Com quantas pessoas?___________________________ 

Quando acorda vai para a cama dos pais?  

(     ) sim (     ) não  

Tem medo de dormir sozinho? (     ) sim (     ) não  

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  

 

Ocorreram:  

Bronquite ? (     ) sim (     ) não  

Alergia? (     ) sim (     ) não  

Asma? (     ) sim (     ) não 

Viroses Infantis? (     ) sim (     ) não 

Cirurgias? (     ) sim (     ) não 

Outras doenças: _________________________________ 

 

Tratamentos realizados (fonoaudiólogo, psicólogo....) 

Sim (     )  não (     )  Qual? 

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

Problemas de visão? (     ) sim (     ) não 
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Problemas psicossomáticos (verificar os possíveis 

deslocamentos e a eventual relação com a não 

aprendizagem): 

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

HISTÓRIA DA FAMÍLIA NUCLEAR :  

Fatos marcantes dos pais e irmãos (antes, durante e 

depois da entrada do paciente na família)  

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

ESTIMULAÇÃO:  

 

A criança tem acesso a:  

brinquedos pedagógicos ? (     ) sim (     ) não  

jogos? (     ) sim (     ) não  

Revistas ? livros ? (     ) sim (     ) não  

brinquedos eletrônicos ? (     ) sim (     ) não  

De que atividades ele(a) participa:  

música ? (     ) sim (     ) não  

dança ? (     ) sim (     ) não  

esporte ? (     ) sim (     ) não  
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Qual?_____________________________________________

__________________________________________________  

 

SITUAÇÕES NEGATIVAS VIVENCIADAS PELA CRIANÇA 

(através de alterações familiares) 

  

nascimento de irmãos (     ) sim (     ) não  

mudanças(     ) sim (     ) não  

mortes (     ) sim (     ) não  

De quem?______________________ 

desempregos (     ) sim (     ) não  

separações (     ) sim (     ) não  

 

HISTÓRIA DA FAMILIA AMPLIADA  

Família: Passado, Presente, Interferências, Ligações, 

Quadros Patológicos.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

FORMA DE DISCIPLINA: 

__________________________________________________ 
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Atitude dos pais diante da falta de limite do filho (a): ____ 

__________________________________________________ 

Como a criança reage?  

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

Tem alguém que a protege? (     ) sim (     ) não  

Quem?____________________________________________  

É muito censurada? (     ) sim (     ) não  

Relaciona-se bem com:  

o pai (     ) sim (     ) não  

a mãe (     ) sim (     ) não  

os irmãos (     ) sim (     ) não  

Os pais sabem ler e escrever? (     ) sim (     ) não  

Quem o auxilia na lição de 

casa?_____________________________________________ 

Problema que a família está passando no momento:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Como é o ambiente de brincadeira no dia a dia? Quais 

brincadeiras?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Qual prefere? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Como se relaciona com os colegas? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

É líder? (     ) sim (     ) não  

Chora nas brincadeiras? (     ) sim (     ) não 

Qual o programa de TV 

preferido?_________________________________________ 

Assunto ou lazer que interessa a criança: 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

HISTÓRIA ESCOLAR: (considerar: entrada precoce ou 

tardia na escola, trocas, constantes de escolas, como se 

processou a alfabetização, dificuldades da mãe para lidar 

com as exigências escolares)  
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Frequentou creches? (     ) sim (     ) não 

Quando entrou para a escola (idade): __________________ 

Porque? __________________________________________ 

__________________________________________________ 

Quem escolheu a escola: 

__________________________________________________ 

Como foi a escolha? 

__________________________________________________

__________________________________________________  

Caso tenha havido mudança, por que mudou? 

__________________________________________________

__________________________________________________  

Repetiu ano ? (     ) sim (     ) não  

Por que ?__________________________________________  

Houve problema com professor(es) ? (     ) sim (     ) não  

Qual ?____________________________________________ 

 

Como é a atitude em sala de aula?  

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

Falta muito à escola? (     ) sim (     ) não  

Por que?__________________________________________  
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Faz reforço? (     ) sim (     ) não  

Ele gosta do reforço? (     ) sim (     ) não  

O que você acha da escola? (há uma abertura, um 

diálogo? ou é tradicional?)  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

FINALIZANDO:  

O que você mais gosta nesse(a) filho(a)?  

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

O que você não gosta nele(a)?  

__________________________________________________

__________________________________________________  

Orientação aos Pais:  

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Observações:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

Encaminhamento:  

(     ) psicólogo  

(     ) neurologista  

(     ) fonoaudiologista  

(     ) oftalmologista  

(     ) otorrino  

(     ) pediatra  

(     ) outros:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Farias dos Santos 

Fonoaudióloga/Psicopedagoga 
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