
Curso de Psicopatologia Geral e Especial



Quem sou eu?

• Diego Macedo Gonçalves

– Terapeuta Cognitivo-comportamental

– Doutor em Psicobiologia

– Professor de Disciplinas dos cursos de Psicologia 
ministradas em Natal.

– Membro revisor da revista estudos de Psicologia.



Experiência

• 10 anos de experiência em atendimento
clínico na abordagem cognitivo-
comportamental.

• Professor desde o ano de 2006.



O que é a Metacognitiva?

• A Metacognitiva é uma clínica – escola de auto
rendimento.

• Serão promovidos no decorrer dos próximos meses
palestras e atividades com terapeutas cognitivo-
comportamentais que atuam localmente,
nacionalmente e até mesmo internacionalmente.



O que vocês entedem por 
psicopatologia?

• JASPERS (1913)- construiu uma teoria geral das
questões relativas a enfermidade psíquica.

• A Psicopatologia está ligada as psicologias e as
psiquiatrias.

• Liga-se a Psicologia Clínica (diagnóstico e
estudo da personalidade),

• Psicologia Geral (noções de subjetividade,
intencionalidade, atos voluntários etc),

• Liga-se às neurociências.



O que é psicopatologia?

• Estudo descritivo dos fenômenos psíquicos
de cunho anormal, exatamente como se
apresentam à experiência imediata, de forma
independente dos problemas clínicos.

• Estudando os gestos, o comportamento e as
expressões dos enfermos além de relatos e
autodescrições feitas pelos mesmos.



Psicopatologia.

• Ramo da ciência que trata da natureza
essencial do transtorno mental.

• Estudo dos fenômenos psíquicos.

• Consciência; orientação; memória e atenção;
inteligência; consciência do eu; pensamento;
senso-percepção; humor; afeto.

• Alteração nos fenômenos psíquicos =
sintomas (Signo – semiologia).



Princípios importantes da 
Psicopatologia

• Todo trabalho se relaciona com
um caso particular.

• “Os limites do profissional de
saúde consistem em jamais poder
reduzir o indivíduo humano a
conceitos psicopatológicos”.



Princípios importantes da 
Psicopatologia

• Deve considerar o indivíduo globalmente
atentando sempre para os padrões de
normalidade aonde o indivíduo a ser
questionado está inserido, não se deixando
guiar “cegamente” pelos sintomas.

Considerar um sintoma isolado é fazer com que o 
objetivo principal de entende-lo (compreender o 

indivíduo) seja esquecido.



CONCEITOS IMPORTANTES

• Disfunção psicológica

– Interrupção no funcionamento cognitivo,
emocional ou comportamental.

• Prejuízo

– Impedem determinados comportamentos /
atitudes.



CAMPO PSICOPATOLÓGICO

• Transtorno mental

– Vivências, estados mentais e padrões de
comportamento que apresentam algumas
especificidade psicológica que geram prejuízo ao
indivíduo.

• O mundo da doença mental não é um mundo
totalmente estranho ao mundo das
experiências psicológicas normais.



Transtorno, síndrome e doença

• Doença – qualquer variável que altera a
homeostase do organismo.

• Transtorno mental - é usado para descrever
qualquer anormalidade, sofrimento ou
comprometimento de ordem psicológica e/ou
mental.

• Síndrome - É caracterizada por um conjunto de
sintomas e sinais que define as manifestações
clínicas de uma ou várias doenças,
independentemente da causa/origem que as
diferencia.



O transtorno psicológico limita as 
habilidades de uma pessoa?

• Não se pode compreender ou explicar o que existe
em um homem por meio de conceitos
psicopatológicos;

• Van Gogh – esquizofrênico, epiléptico, outros.

• “Sempre haverá algo que transcende à
psicopatologia e mesmo à ciência, permanecendo
no domínio do mistério”.



Do sintoma à síndrome

• ESTÁVEIS

• Aqueles pouco mutáveis e mais estáveis que
influenciam de uma forma geral as vivências e
sintomas. Exemplos: a personalidade e a inteligência

• MUTÁVEIS

• Aqueles mais momentâneos e variáveis, que
também atuam decisivamente na determinação da
qualidade e do sentido do conjunto das vivências
psicopatológicas Exemplos: nível de consciência, o
humor e os estados afetivos.



COMPONENTES DA ETIOLOGIA DAS
SÍNDROMES PSICOPATOLÓGICAS

• Vulnerabilidade constitucional

• Fatores predisponentes

• Fatores precipitantes



CAUSA - ETIOLOGIA

• Estudo das origens

• Causas – porque o transtorno começou

• Inclui dimensões

– Biológicas

– Psicológicas

– Sociais



SAÚDE OU DOENÇA?

• Considerar de que forma a doença ou o
transtorno aparente se equiparam a um perfil
de transtorno “típico”;

• Típico – quando está presente a maioria dos
sintomas, ou todos eles de acordo com as
classificações diagnósticas.

• Ex: da síndrome de asperger.



CIÊNCIA DA PSICOPATOLOGIA

Transtornos Psicológicos 

Tratamentos
Resultados

Causas
Etiologia

Foco
Descrição Clínica



EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS
TRANSTORNOS MENTAIS

• Os cursos ou evolução temporal dos
transtornos mentais podem ser :

– Agudos ou Crônicos

• Os cursos agudos ou subagudos classificam-
se em:

– Crise, fase e surto



• Psiquiatria clássica (ex: esquizofrenias, 
paranóias, PMD, psicopatias).

• Diagnóstico estrutural – Psicanálise (psicose, 
neurose e perversão).

• DSM IV e CID 10 – diagnósticos sindrômicos 
(ex: transtornos do humor, transtornos 
ansiosos – fobias e pânico, transtornos 
delirantes).

Diagnóstico



CID-10

• Sistema classificatório da OMS apresentando
21 capítulos, dos quais o único que recebe a
denominação de transtorno é o capítulo dos
transtornos mentais.



Definição de Transtorno na CID-10
Descrição clínica e diretrizes diagnósticas - 1993 [1992]):

• Características da definição de transtorno:

1.Síndrome, sem compromisso com doença.
2.Sofrimento psíquico e prejuízo de

desempenho pessoal.
3.Exclusão de desvio e/ou conflito social, sem

disfunção pessoal.

Transtornos Mentais e Comportamentais da CID-10 
(F00 – F99)



DSM-IV-TR (2000)

O DSM-IV-TR é um sistema multiaxial. Apresenta 5
eixos:

I: Síndrome clínica – transtorno mental

II: Transtornos de personalidade

III: Transtorno ou doença física

IV: Estressores psicossociais – O estresse deve ter
ocorrido no último ano.

V: Nível mais elevado de funcionamento no último ano


