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O protocolo de tratamento descrito neste capítulo representa uma das histórias de sucesso no desen-
volvimento de tratamentos psicológicos com sustentação empírica. Resultados de vários estudos indicam 
que essa abordagem oferece vantagens importantes sobre o placebo ou enfoques psicossociais alternativos 
contendo fatores “comuns”, como expectativas positivas e alianças terapêuticas úteis. Além disso, este trata-
mento é uma parte importante de todas as diretrizes de prática clínica, na saúde pública ou em outras fontes 
em vários países do mundo, descrevendo tratamentos efi cazes para transtorno de pânico e agorafobia. Os 
resultados de vários estudos que avaliam o protocolo de tratamento, isoladamente ou combinado com im-
portantes abordagens farmacológicas, sugerem que este enfoque é tão efi caz quanto as melhores aborda-
gens farmacológicas no curto prazo e mais durável no longo prazo. Contudo, o protocolo de tratamento não 
fi cou parado. Por exemplo, aprendemos muito nos últimos cinco anos sobre os mecanismos neurobiológicos 
para a redução do medo e os melhores métodos psicológicos para efetuar essas mudanças. Neste capítulo, 
apresentamos a mais recente versão deste protocolo, incorporando essas mudanças e incrementos, como 
ilustrado em uma descrição abrangente do tratamento de “Julie”. D. H. B.

O desenvolvimento de modelos biopsicos-
sociais e tratamentos cognitivo-comportamentais 
para transtorno de pânico e agorafobia continua 
avançando. A conceituação do transtorno de pâ-
nico como um medo adquirido de algumas sensa-
ções corporais e da agorafobia como uma resposta 
comportamental à previsão dessas sensações ou 
sua evolução para um ataque de pânico completo 
continua a encontrar sustentação na pesquisa ex-
perimental, clíni ca e longitudinal. Mais além, a efi-
cácia dos tratamentos cognitivo-comportamentais 
que visam ao medo de sensações corporais e situa-
ções agorafóbicas associadas está bem-estabele-
cido. Além de apresentar uma revisão atualizada 
dos dados sobre resultados de tratamentos, este 
capítulo trata de desdobramentos teóricos e empí-
ricos recentes com referência a fatores etiológicos, 
ao papel dos diagnósticos comórbidos no trata-
mento, a formas de otimizar a aprendizagem du-
rante a terapia de exposição e ao efeito da medica-
ção nos tratamentos cognitivo-comportamentais. 
O capítulo conclui com uma descrição detalhada, 
sessão por sessão, do tratamento cognitivo-com-
portamental para transtorno de pânico com ago-
rafobia (TPA). Este protocolo foi desenvolvido em 
nossas clínicas e o protocolo completo é detalhado 
em manuais de tratamento disponíveis (Barlow e 
Craske, 2006; Craske e Barlow, 2006).

A NATUREZA DO PÂNICO E DA AGORAFOBIA 

Ataques de pânico

Os “ataques de pânico” são episódios dis-
tintos de temor ou medo intenso, acompanhados 
por sintomas físicos e cognitivos apresentados no 
checklist sobre ataque de pânico do DSM-IV-TR 
(American Psychiatric Association, 2000). Esses 
ataques são distintos em função de seu início 
inesperado ou súbito e de sua curta duração, ao 
contrário do surgimento gradual da ansiedade. 
Os ataques no contexto do transtorno de pânico 
muitas vezes são inesperados, ou seja, da pers-
pectiva do paciente, eles parecem acontecer sem 
um fator desencadeante visível ou em momentos 
em que não se esperam. Na verdade, o diagnós-
tico de transtorno de pânico é dado em caso de 
ataques de pânico “inesperados” recorrentes, se-
guidos de, pelo menos, um mês de preocupação 
persistente com a recorrência e suas consequên-
cias ou por uma mudança significativa de com-
portamento, como resultado dos ataques (Ameri-
can Psychiatric Association, 1994).

Assim como acontece com todas as emoções 
básicas (Izard, 1992), os ataques de pânico es-
tão associados a fortes tendências à ação. Com 
mais frequência, são necessidades de fugir e, com 
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 menos, de lutar. Essas tendências a lutar ou fugir 
geralmente implicam elevada excitação do siste-
ma nervoso autônomo para sustentar a reativida-
de luta-fuga. Além disso, esse tipo de reatividade 
geralmente é acompanhado por percepções de 
perigo ou ameaça iminentes, como morte, per-
da de controle ou ridicularização pública. Entre-
tanto, as características de necessidade urgente 
de fuga, excitação autonômica e percepção da 
amea ça não estão presentes em todas as ocor-
rências de pânico autoavaliadas. Por exemplo, 
apesar das evidências de elevação da frequência 
cardíaca ou outros indicadores de ativação do 
sistema nervoso simpático durante ataques de 
pânico (por exemplo, Wilkinson et al., 1998), 
Margraf, Taylor, Ehlers, Roth e Agras (1987) con-
cluíram que 40% dos ataques de pânico autoava-
liados não estavam associados à aceleração dos 
batimentos cardíacos. Em geral, os pacientes com 
transtorno de pânico têm mais probabilidades do 
que os controles não ansiosos de sentir arritmia 
cardíaca na ausência de arritmias reais (Barsky, 
Clearly, Sarnie e Ruskin, 1994). A ansiedade ele-
vada com relação a sinais de excitação autonômi-
ca pode levar os pacientes a perceber eventos car-
díacos onde eles não existem (Barlow, Brown e 
Craske, 1994; Craske e Tsao, 1999). Acreditamos 
que o pânico autoavaliado na ausência de acele-
ração cardíaca ou outros indicadores de ativação 
autonômica reflete a ansiedade antecipatória e 
não o pânico real (Barlow et al., 1994), espe-
cialmente porque episódios de pânico mais gra-
ves estão associados mais à aceleração cardíaca 
de forma mais constante (Margraf et al., 1987). 
Outro exemplo de discrepância ocorre quando as 
percepções de ameaça ou perigo são refutadas 
apesar do relato de medo intenso. Isso foi deno-
minado pânico “não-cognitivo” (Rachman, Lopa-
tka e Levitt, 1988). Por fim, a urgência de escapar 
é reduzida, às vezes, por demandas da situação 
que exigem aproximação e tolerância continua-
das, como expectativas de apresentações públicas 
ou demandas profissionais, criando discrepâncias 
entre respostas comportamentais, por um lado, e 
respostas verbais ou fisiológicas, por outro.

Um subconjunto de indivíduos com trans-
torno de pânico tem ataques noturnos. O “pânico 
noturno” significa acordar em estado de pânico 
com sintomas muito semelhantes aos dos ataques 
de pânico em estados de vigília (Craske e Barlow, 
1989; Uhde, 1994). O pânico noturno não é acor-
dar e entrar em pânico depois de algum tempo 
em vigília, nem excitações durante a noite causa-
das por pesadelos ou estímulos do ambiente (por 
exemplo, ruídos inesperados), e sim despertar 
abruptamente em estado de pânico, sem um fator 
desencadeante claro. Os ataques noturnos de pâni-
co acontecem com mais frequência entre 1 e 3 ho-

ras depois no início do sono, e só ocasionalmente 
há mais de um por noite (Craske e Barlow, 1989). 
As pesquisas com grupos clínicos específicos suge-
rem que o pânico noturno é relativamente comum 
entre indivíduos com transtorno de pânico: 44 a 
71% informam ter experimentado pânico noturno 
pelo menos uma vez e 30% a 45% informaram pâ-
nicos noturnos repetidos (Craske e Barlow, 1989; 
Krystal, Woods, Hill e Charney, 1991; Mellman e 
Uhde, 1989; Roy-Byrne, Mellman e Uhde, 1988; 
Uhde, 1994). Indivíduos que sofrem de pânico no-
turno frequente muitas vezes passam a ter medo 
de dormir e tentam postergar o início do sono. Evi-
tar dormir pode resultar em privação crônica do 
sono, o que, por sua vez, precipita mais episódios 
de pânico noturno (Uhde, 1994).

Os ataques de pânico “não clínicos” acon-
tecem ocasionalmente em cerca de 3% a 5% das 
pessoas dentro da população geral, que, em ou-
tros aspectos, não cumprem os critérios do trans-
torno (Norton, Cox e Malan, 1992). Os ataques 
também ocorrem em uma gama de transtornos 
de ansiedade e de humor (Barlow et al., 1985) e 
não estão restritos ao transtorno de pânico. Como 
dito anteriormente, a característica definidora do 
transtorno não é a presença de ataques de pânico 
em si, e sim a ansiedade adicional com relação 
à ocorrência de pânico e suas consequências ou 
uma alteração significativa de comportamento 
decorrente dos ataques.

A ansiedade adicional com relação ao pâni-
co, combinada com cognições catastróficas dian-
te dele, é o que diferencia a pessoa com transtor-
no de pânico daquela que sente pânico ocasional, 
não-clínico (por exemplo, Telch, Lucas e Nelson, 
1989) ou da que tem outros transtornos de ansie-
dade e que também entra em pânico. O cenário a 
seguir é um exemplo deste último argumento.

Paciente: Às vezes, eu fico acordado de noite, 
pensando em mil coisas diferentes. 
Eu penso no que vai acontecer com a 
minha filha se eu ficar doente. Quem 
vai cuidar dela, e o que aconteceria 
comigo se o meu marido morresse 
e eu não tivesse dinheiro suficiente 
para dar uma boa educação para ela? 
Aí eu penso sobre onde nós iríamos 
morar e como daríamos conta da si-
tuação. Às vezes, me agito tanto que 
o meu coração começa a disparar, as 
minhas mãos suam e eu me sinto ton-
ta e assustada. Então eu tenho que 
parar de pensar nessas coisas todas. 
Geralmente, me levanto da cama e 
ligo a televisão, qualquer coisa para 
fazer minha cabeça parar de se preo-
cupar com essas coisas.
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Terapeuta: Você se preocupa com voltar a sentir o 
coração acelerado, suar e ficar tonta?

Paciente: Não. Essas coisas são desagradáveis, 
mas são as últimas coisas com que me 
preocupo. Eu me preocupo mais com 
o meu futuro e o da minha filha.

Esse cenário ilustra a experiência do pânico 
que não é o foco central da ansiedade da pessoa. 
É mais provável que essa mulher tenha transtor-
no de ansiedade generalizada e sua preocupação 
incontrolável faça com que sinta pânico de vez 
em quando. O exemplo a seguir é de alguém com 
fobia social, que fica muito preocupado com en-
trar em pânico em situações sociais, por que a 
possibilidade de um ataque de pânico aumenta 
suas preocupações de ser julgada negativamente 
por outras pessoas.

Paciente: Fico apavorada com a possibilidade 
de ter um ataque de pânico em reu-
niões no meu trabalho. Morro de 
medo dos outros notarem o quanto 
eu estou ansiosa. Acho que eles con-
seguem ver minhas mãos tremendo, 
o suor na minha testa e, pior de tudo, 
minha cara ficando vermelha.

Terapeuta: O que lhe preocupa mais na possibi-
lidade de que os outros notem seus 
sintomas físicos?

Paciente: Que eles pensem que eu sou esquisita 
ou estranha.

Terapeuta: Você ficaria ansiosa nas reuniões se os 
ataques de pânico fossem totalmente 
evitáveis?

Paciente: Eu ainda ficaria preocupada com di-
zer ou fazer a coisa errada. Não são 
só os ataques de pânico que me preo-
cupam.

Terapeuta: Você se preocupa com ataques de pâ-
nico em outras situações?

Paciente: Em eventos sociais formais e, às ve-
zes, quando eu conheço uma pessoa 
nova.

Neste caso, mesmo que o paciente tenha 
ataques de pânico, a preocupação real está em ser 
julgado negativamente por outras pessoas como 
resultado dos ataques, os quais não acontecem em 
situações que não sejam as sociais. Sendo assim, 
esse caso é mais bem descrito como fobia social.

Agorafobia

A “agorafobia” é a evitação ou persistente 
apreensão a respeito de situações das quais pode 
ser difícil escapar ou em que não há ajuda dispo-

nível em caso de ataque de pânico ou no caso de 
se desenvolverem sintomas que poderiam inca-
pacitar ou constranger, como perda de controle 
intestinal ou vômito. As situações agorafóbicas 
típicas incluem shopping centers, esperar em filas, 
cinemas, viajar de carro ou ônibus, restaurantes 
cheios e estar só. A agorafobia “leve” pode ser 
exemplificada pela pessoa que hesita em dirigir 
sozinha por longas distâncias, mas consegue ir e 
voltar de carro para o trabalho, que prefere se 
sentar no corredor nos cinemas, mas segue indo 
ao cinema, e que evita lugares lotados. A agorafo-
bia “moderada” é exemplificada pela pessoa que 
só dirige em um raio de 15 km de casa e somente 
se estiver acompanhada, que compra em horário 
fora do pico e evita grandes supermercados, e 
que evita aviões ou trens. A agorafobia “grave” 
está relacionada à mobilidade muito limitada, às 
vezes até mesmo a ponto de não sair de casa.

Nem todas as pessoas que entram em pâ-
nico desenvolvem agorafobia, e esse transtorno 
pode surgir em graus muito variados (Craske e 
Barlow, 1988). Vários fatores já foram investiga-
dos como indicadores potenciais de agorafobia.

Embora a agorafobia tenda a aumentar 
junto com o histórico de pânico, uma proporção 
significativa de pessoas tem pânico por muitos 
anos sem desenvolver limitações agorafóbicas. A 
agorafobia também não está relacionada à idade 
de início ou à frequência do pânico (Cox, Endler 
e Swinson, 1995; Craske e Barlow, 1988; Kikuchi 
et al., 2005; Rapee e Murrell, 1988). Alguns estu-
dos relatam sintomas físicos mais intensos duran-
te ataques de pânico quando há mais agorafobia 
(por exemplo, de Jong e Bouman, 1995; Goisman 
et al., 1994; Noyes, Clancy, Garvey e Anderson, 
1987; Telch, Brouillard, Telch, Agras e Taylor, 
1989). Outros não encontram essas diferenças 
(por exemplo, Cox et al., 1995; Craske, Miller, 
Rotunda e Barlow, 1990). Por um lado, os me-
dos de morrer, enlouquecer e perder o con trole 
não estão relacionados ao nível de agorafobia 
(Cox et al., 1995; Craske, Rapee e Barlow, 1988), 
por outro, as preocupações com as consequências 
sociais de entrar em pânico podem ser mais for-
tes quando há mais agorafobia (Amering et al., 
1997; de Jong e Bouman, 1995; Rapee e Mur-
rell, 1988; Telch, Brouillard et al., 1989). Além 
disso, em uma investigação recente, de Kikuchi 
e colaboradores (2005) indivíduos que desenvol-
vem agorafobia dentro de seis meses a partir do 
início do transtorno de pânico tiveram uma pre-
valência mais alta de transtorno de ansiedade ge-
neralizada, mas não depressão maior. Contudo, 
ainda se tem que determinar se as preocupações 
com avaliação social ou comorbidade são fatores 
precursores ou secundários em relação à agorafo-
bia. A situação ocupacional também indica a ago-
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rafobia, respondendo por 18% da variância em 
um estudo (de Jong e Bouman, 1995). Talvez o 
indicador mais forte da agorafobia seja o sexo; a 
razão entre homens e mulheres se desloca muito 
em direção à predominância feminina à medida 
que o nível de agorafobia piora (por exemplo, 
Thyer, Himle, Curtis, Cameron e Nesse, 1985).

CARACTERÍSTICAS DA APRESENTAÇÃO

A partir do mais recente estudo epidemio-
lógico, o National Comorbidity Survey Replication 
(NCSR; Kessler, Berglund, Demler, Jin e Walters, 
2005; Kessler, Chiu, Demler e Walters, 2005) as 
estimativas de prevalência para o transtorno de 
pânico com ou sem agorafobia (TP/TPA) são de 
2,7% (12 meses) e 4,7% (na vida). Essas taxas 
são mais elevadas do que as relatadas no NCS ori-
ginal (Kessler et al., 1994) e no estudo mais an-
tigo Epidemiologic Catchment Area (ECA; Myers 
et al., 1984).

Os indivíduos com agorafobia que procu-
ram tratamento quase sempre informam que sua 
evitação foi precedida de um histórico de pânico 
(Goisman et al., 1994; Wittchen, Reed e Kessler, 
1998). Em comparação, os dados epidemiológi-
cos indicam que um subconjunto da população 
tem agorafobia sem um histórico de transtorno 
de pânico: 0,8% nos últimos 12 meses (Kessler, 
Chiu et al., 2005) e 1,4% de prevalência ao longo 
de toda a vida (Kessler, Berglund et al., 2005). A 
discrepância entre os dados clínicos e epidemio-
lógicos já foi atribuída a diagnóstico equivocado 
de ansiedade generalizada, fobias específicas e 
sociais e cautela razoável em relação a determi-
nadas situações (por exemplo, caminhar sozinho 
em bairros inseguros) como agorafobia em amos-
tras epidemiológicas (Horwath, Lish, Johnson, 
Hornig e Weissman, 1993) e ao fato de que pes-
soas que entram em pânico têm mais probabilida-
des de procurar ajuda (Boyd, 1986).

O diagnóstico de TP/TPA raramente ocor-
re isolado. Entre as condições do Eixo I que 
ocorrem comumente estão fobias específicas, a 
fobia social, o transtorno de ansiedade genera-
lizada, transtorno depressivo maior e o abuso 
de substâncias (por exemplo, Brown, Campbell, 
Lehman, Grishman e Mancill, 2001; Goisman, 
Goldenberg, Vasile e Keller, 1995; Kessler, Chiu 
et al., 2005). Além disso, de 25 a 60% das pes-
soas com transtorno de pânico também cumprem 
os critérios para um transtorno da personalida-
de, principalmente transtornos da personalidade 
evitativa e dependente (por exemplo, Chambless 
e Renneberg, 1988). Entretanto, a natureza do 
relacionamento entre TP/TPA e os transtornos da 
personalidade permanece obscura. Por exemplo, 

as taxas de comorbidade dependem muito do 
método usado para estabelecer o diagnóstico de 
Eixo II, bem como a coocorrência de humor de-
pressivo (Alneas e Torgersen, 1990; Chambless e 
Renneberg, 1988). Além disso, o fato de os traços 
anormais da personalidade melhorarem e alguns 
“transtornos da personalidade” até mesmo sofre-
rem remissão depois do tratamento bem-sucedi-
do de TP/TPA (Black, Monahan, Wesner, Gabel e 
Bowers, 1996; Mavissakalian e Hamman, 1987; 
Noyes, Reich, Suelzer e Christiansen, 1991) su-
gere dúvidas sobre a validade dos diagnósticos 
de Eixo II. A comorbidade com os transtornos da 
personalidade e seus efeitos sobre o tratamento 
para TP/TPA é descrita em detalhes em uma se-
ção posterior.

A idade modal para o início é o final da ado-
lescência e o início da idade adulta (Kessler, Ber-
glund et al., 2005). Na verdade, uma quantidade 
importante de adolescentes informa ter ataques de 
pânico (por exemplo, Hayward et al., 1992), e o 
transtorno de pânico em crianças e adolescentes 
tende a ser crônico e comórbido com outros trans-
tornos de ansiedade, humor e disruptivos (Bieder-
man, Faraone, Marrs e Moore, 1997). 

Geralmente, busca-se tratamento com idade 
bem mais avançada do que isso, perto dos 34 anos 
(por exemplo, Noyes et al., 1986). A razão geral 
entre homens e mulheres é de aproximadamente 
2:1 (Kessler et al., 2006) e, como já foi mencio-
nado, essa relação se desloca em direção à predo-
minância feminina à medida que piora o nível de 
agorafobia (por exemplo, Thyer et al., 1985).

A maioria (cerca de 72%) (Craske et al., 
1990) informa estressores identificáveis pró-
ximos ao momento de seu primeiro ataque de 
pânico, incluindo estressores interpessoais e es-
tressores relacionados ao bem-estar físico, como 
experiências negativas com drogas, doença ou 
morte na família. Contudo, o número de estres-
sores não difere do número vivenciado antes do 
início de outros tipos de transtornos de ansiedade 
(Pollard, Pollard e Corn, 1989; Rapee, Litwin e 
Barlow, 1990; Roy-Byrne, Geraci e Uhde, 1986). 
Aproximadamente metade informa ter tido sen-
sações de pânico em algum momento antes da 
primeira ocorrência, sugerindo que o início pode 
ser insidioso ou agudo (Craske et al., 1990).

Por fim, TP/TPA tendem a ser condições 
crônicas, com altos custos financeiros e interpes-
soais, ou seja, apenas uma minoria de pessoas 
não-tratadas tem remissão sem recaída dentro de 
poucos anos (30%), embora um número seme-
lhante experimente melhoras visíveis, ainda que 
com idas e vindas (35%) (Katschnig e Amering, 
1998; Roy-Byrne e Cowley, 1995). Os indivíduos 
com transtorno de pânico também superutilizam 
os recursos médicos em comparação com o pú-
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blico em geral e com pessoas que tenham outros 
transtornos “psiquiátricos” (por exemplo, Katon 
et al., 1990; Roy-Byrne et al., 1999).

HISTÓRICO DE TRATAMENTO  
PSICOLÓGICO PARA TRANSTORNO  
DE PÂNICO E AGORAFOBIA 

Somente depois da publicação do DSM-
III (American Psychiatric Association, 1980), o 
TP/TPA foi reconhecido como um problema de 
ansiedade específico. Até então, os ataques de 
pânico eram considerados basicamente uma for-
ma de ansiedade livre-flutuante. Consequente-
mente, as abordagens de tratamento psicológico 
eram relativamente genéricas, incluindo relaxa-
mento e reestruturação cognitiva para eventos 
estressantes em geral (por exemplo, Barlow et 
al., 1984). Muitos supunham que era necessá-
ria farmacoterapia para controlar o pânico. Em 
contraste, o tratamento de agorafobia já era 
bastante específico desde os anos de 1970, com 
enfoques baseados em exposição primária para 
lidar com o medo e a evitação de situações es-
pecíficas. Entretanto, pouco se consideraram os 
ataques de pânicos seja na conceituação, seja no 
tratamento da agorafobia. O desenvolvimento de 
tratamentos específicos para controle do pânico 
entre meados e final da década de 1980 afastou o 
interesse na agorafobia. Este interesse foi renova-
do mais tarde, especificamente se os tratamentos 
para controle do pânico seriam suficientes para a 
administração da agorafobia e se sua combinação 
com tratamentos que visam diretamente à agora-
fobia seria superior em termos gerais. Trataremos 
dessas questões mais detalhadamente depois de 
descrever a conceituação que embasa as aborda-
gens cognitivo-comportamentais ao tratamento 
do pânico e da agorafobia.

CONCEITUAÇÃO DOS FATORES  
ETIOLÓGICOS E DE MANUTENÇÃO DO  
TRANSTORNO DE PÂNICO E DA AGORAFOBIA 

Várias linhas independentes de pesquisa 
(Barlow, 1988; Clark, 1986; Ehlers e Margraf, 
1989) convergiram nos anos de 1980 para a mes-
ma conceituação do transtorno de pânico como 
um medo adquirido de sensações corporais, es-
pecialmente aquelas associadas à excitação auto-
nômica. Acredita-se que as predisposições psico-
logias e biológicas aumentem a vulnerabilidade à 
aquisição desse medo. Essas vulnerabilidades que 
interagem foram organizadas sem uma concep-
ção etiológica de transtornos de ansiedade em ge-
ral, chamada de “teoria tripla da vulnerabilidade” 

(Barlow, 1988, 2002; Suárez, Bennett, Goldstein 
e Barlow, no prelo). Em primeiro lugar, as contri-
buições genéticas ao desenvolvimento da ansie-
dade e do afeto negativo constituem uma vulne-
rabilidade biológica generalizável (herdável); em 
segundo, as evidências também sustentam uma 
vulnerabilidade psicológica generalizada a sentir 
ansiedade e estados afetivos negativos, caracte-
rizada por uma sensação reduzida de controle 
decorrente de experiências precoces no desenvol-
vimento.

Embora a lamentável co-ocorrência de 
vulnerabilidades biológicas e psicológicas gene-
ralizadas possa ser suficiente para produzir an-
siedade e estados relacionados, especialmente o 
transtorno de ansiedade generalizada e depres-
são, parece ser necessária uma terceira vulnerabi-
lidade para explicar o desenvolvimento de, pelo 
menos, alguns transtornos de ansiedade especí-
ficos, incluindo o transtorno de pânico. Ou seja, 
em alguns casos, as primeiras experiências de 
aprendizagem parecem direcionar a ansiedade 
para algumas áreas de preocupação.

No transtorno de pânico, a experiência de 
determinadas sensações somáticas está associada 
a uma sensação elevada de ameaça e perigo. Essa 
vulnerabilidade psicológica específica, quando 
associada às vulnerabilidades biológicas e psi-
cológicas mencionadas anteriormente, parece 
contribuir para o desenvolvimento do transtorno 
de pânico. Acredita-se que os vieses de condicio-
namento do medo, resposta evitativa e processa-
mento de informação perpetuem esse medo. A 
abordagem de tratamento cognitivo-comporta-
mental é dirigida aos fatores de perpetuação. O 
que segue é uma revisão muito breve de alguns 
fatores que têm relevância prática como contri-
buição ao transtorno de pânico.

Três fatores de vulnerabilidade

Genética e temperamento 

O temperamento mais associado aos trans-
tornos de ansiedade, incluindo o transtorno de 
pânico, é o neuroticismo (Eysenck, 1967; Gray, 
1982), ou seja, a propensão a sentir emoções ne-
gativas diante de fatores de estresse. Um cons-
truto bastante próximo a esse, a “afetividade 
negativa”, é a tendência a sentir várias emoções 
negativas em uma série de situações, mesmo na 
ausência de fatores de estresse objetivos (Watson 
e Clark, 1984). As análises estruturais confir-
mam que o afeto negativo é um fator de ordem 
superior que distingue os indivíduos com cada 
transtorno de ansiedade (e depressão) dos con-
troles sem qualquer transtorno mental. Isto é, os 
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fatores de ordem inferior discriminam transtor-
nos de ansiedade, com o “medo do medo” sendo 
o fator que diferencia o transtorno de pânico de 
outros transtornos de ansiedade (Brown, Chorpi-
ta e Barlow, 1998; Zinbarg e Barlow, 1996). Os 
transtornos de ansiedade têm cargas diferentes 
de afetividade negativa, sendo que os transtornos 
de ansiedade mais difusos, como o transtorno de 
ansiedade generalizada, têm uma carga maior, o 
transtorno de pânico fica em um nível interme-
diário e o transtorno de ansiedade social com o 
nível mais baixo (Brown et al., 1998).1 Porém, 
essas conclusões são derivadas de dados de estu-
dos transversais.

As evidências longitudinais prospectivas do 
papel do neuroticismo como indicador do início 
de transtorno de pânico são relativamente limi-
tadas. Especificamente, o neuroticismo indicou 
o início de ataques de pânico em adolescentes 
(Hayward, Killen, Kraemer e Taylor, 2000; Schmi-
dt, Lerew e Jackson, 1997, 1999) e “a reatividade 
emocional” aos 3 anos foi uma variável significa-
tiva na classificação do transtorno de pânico em 
homens entre 18 e 21 anos (Craske, Poulton, Tsao 
e Plotkin, 2001). Estudos em andamento, como o 
Northwestern/UCLA Youth Emotion Project, estão 
avaliando de forma abrangente o papel do neu-
roticismo como preditor de transtorno de pânico 
subsequente. Diversas análises genéticas multiva-
riadas de amostras de gêmeos humanos coinci-
dem em atribuir cerca de 30 a 50% de va riância 
em neuroticismo a fatores genéticos cumulativos 
(Eley, 2001; Lake, Eaves, Maes, Heath e Martin, 
2000). A ansiedade e a depressão parecem ser 
expressões variáveis da tendência herdável em di-
reção ao neuroticismo (Kendler, Heath, Martin e 
Eaves, 1987). Os sintomas de pânico (como falta 
de fôlego, palpitações cardíacas fortes/acelerados) 
podem ser explicados ainda por uma fonte única 
de variância genética que é diferenciada dos sin-
tomas de depressão e ansiedade (Kendler et al., 
1987) e neuroticismo (Martin, Jardine, Andrews 
e Heath, 1988).

As análises de marcadores genéticos espe-
cíficos ainda são preliminares e inconsistentes. 
Por exemplo, o transtorno de pânico já foi rela-
cionado a um lócus no cromossomo 13 (Hamil-
ton et al., 2003; Schumacher et al., 2005) e no 
cromossomo 9 (Thorgeirsson et al., 2003), mas 
os genes exatos permanecem desconhecidos. As 
conclusões com relação aos marcadores para o 
gene receptor da colecistoquinina-B até agora 
são desiguais (cf. Hamilton et al. [2001] e van 
Megen, Westenberg, Den Boer e Kahn [1996]). 
Estudos de associação e ligação também implicam 
o gene receptor da adenosina no transtorno de pâ-
nico (Deckert et al., 1998; Hamilton et al., 2004), 
mas estudos com genes envolvidos em sistemas de 

neurotransmissores associados ao medo e à ansie-
dade tiveram resultados inconsistentes (ver Roy-
Byrne, Craske e Stein, 2006). Sendo assim, não há 
evidências, até agora, de um vínculo específico en-
tre marcadores genéticos e temperamento, por um 
lado, e transtorno de pânico, por outro. Os fatores 
neurobiológicos parecem significar, isso sim, uma 
vulnerabilidade biológica não-específica.

Sensibilidade à ansiedade

Como foi descrito anteriormente, o neu-
roticismo é considerado um fator de ordem su-
perior, característico de todos os transtornos de 
ansiedade, com o “medo do medo” sendo mais 
específico do transtorno de pânico.

O construto do “medo do medo” coincide 
com o construto da sensibilidade à ansiedade, ou 
com a crença de que a ansiedade e os sintomas 
associados a ela podem ter consequências físicas, 
sociais e psicológicas prejudiciais para além de 
qualquer desconforto físico imediato durante um 
episódio de ansiedade ou pânico (Reiss, 1980). A 
sensibilidade à ansiedade é elevada em quase to-
dos os transtornos de ansiedade, mas é particular-
mente alta no transtorno de pânico (por exemplo, 
Taylor, Koch e McNally, 1992; Zinbarg e Barlow, 
1996), especialmente a Physical Concerns Subsca-
le da Anxiety Sensitivity Index (Zinbarg e Barlow, 
1996; Zinbarg, Barlow e Brown, 1997). Portanto, 
as crenças de que os sintomas físicos de ansiedade 
são danosos parecem ser especialmente relevantes 
ao transtorno de pânico e podem significar uma 
vulnerabilidade psicológica específica.

Supõe-se que a sensibilidade à ansiedade 
confira um fator de risco para o transtorno de 
pânico, porque reativa o medo das sensações cor-
porais. Sustentando essa ideia, a sensibilidade à 
ansiedade é preditora de desconforto subjetivo 
e sintomatologia descrita pelo paciente, em res-
posta a procedimentos que induzam sensações 
físicas intensas, tais como inalação de CO2 (For-
syth, Palave e Duff, 1999), soprar balão (Messen-
ger e Shean, 1998) e hiperventilação (Sturges, 
Goetsch, Ridley e Whittal, 1998) em amostras 
não-clínicas, mesmos depois de os pesquisadores 
terem controlado os efeitos de traços de ansie-
dade (Rapee e Medoro, 1994). Além disso, vá-
rios estudos longitudinais indicam que escores 
altos no Anxiety Sensitivity Index são preditores 
do início de ataques de pânico em intervalos de 
um a quatro anos em adolescentes (Hayward et 
al., 2000), universitários (Mailer e Reiss, 1992), e 
amostras da comunidade, com fobias específicas 
ou sem transtornos de ansiedade (Ehlers, 1995). 
A relação preditiva se mantém após o controle 
para depressão anterior (Hayward et al., 2000). 
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Os escores no Anxiety Sensitivity Index também 
indicaram ataques de pânico espontâneos e preo-
cupações sobre o pânico (e ansiedade em termos 
mais gerais), durante um estressor militar agudo 
(cinco semanas de treinamento básico), mesmo 
depois de controlar para história de ataques de 
pânico e traços de ansiedade (Schmidt et al., 
1997, 1999). Por fim, os próprios ataques de pâ-
nico elevam a sensibilidade à ansiedade em um 
período de cinco semanas em adultos (Schmidt 
et al., 1999) e em um período de um ano em ado-
lescentes, muito embora em menor grau (Weems, 
Hayward, Killen e Taylor, 2002).

Contudo, observamos (Bouton, Mineka e 
Barlow, 2001) que a relação entre sensibilidade 
à ansiedade e ataques de pânico nesses estudos 
é relativamente baixa, não exclusiva do pânico e 
mais fraca do que a relação entre pânico e neuro-
ticismo. Esses estudos também avaliaram ataques 
de pânico e preocupações com o pânico, mas não 
a predição de transtorno de pânico diagnostica-
do, de forma que a importância da sensibilidade 
à ansiedade para o transtorno de pânico ainda 
precisa ser entendida em sua totalidade.

Histórico de problemas de saúde e abuso 

Outros estudos destacam a contribuição 
dos problemas de saúde a uma vulnerabilidade 
psicológica específica ao transtorno de pânico. 
Por exemplo, usando a base de dados do Dunedin 
Multidisciplinary Study, concluímos que a expe-
riência com problemas respiratórios pessoais (e 
má saúde dos pais) na infância ou adolescência 
predizia o transtorno de pânico aos 18 ou 21 anos 
(Craske et al., 2001). Essa conclusão é coerente 
com relatórios de mais problemas respiratórios em 
pacientes com transtorno de pânico em compara-
ção com outros pacientes com transtornos de an-
siedade (Verburg, Griez, Meijer e Pols, 1995). Em 
um estudo recente, parentes em primeiro grau de 
pacientes com transtorno de pânico tinham uma 
prevalência significativamente mais alta de doen-
ças respiratórias obstrutivas crônicas, e a asma em 
particular, do que os familiares em primeiro grau 
de pacientes com outros transtornos de ansiedade 
(van Beek, Schruers e Friez, 2005).

Experiências de abuso sexual e físico na in-
fância também podem desencadear o transtorno 
de pânico. Relatos retrospectivos desse tipo de 
abuso na infância foram associados ao início do 
transtorno de pânico entre os 16 e os 21 anos em 
um recente estudo longitudinal com neozelande-
ses desde o nascimento até os 21 anos (Goodwin, 
Fergusson e Horwood, 2005). Essa conclusão é 
congruente com vários estudos transversais em 
amostras clínicas e da comunidade (por exem-

plo, Bandelow et al., 2002; Kendler et al., 2000; 
Kessler, Davis e Kendler, 1997; Moisan e Engels, 
1995; Stein et al.,1996). A associação ao abuso 
na infância é mais forte para o transtorno de pâ-
nico do que para outros transtornos de ansieda-
de, como fobia social (Safren, Gershuny, Marzol, 
Otto e Pollack, 2002; Stein et al.,1996) e trans-
torno obsessivo-compulsivo (Stein et al., 1996). 
Além disso, alguns estudos apontaram uma asso-
ciação entre o transtorno de pânico e a exposição à 
violência entre outros membros da família, geral-
mente entre os pais (por exemplo, Bandelow et al., 
2002; Moisan e Engels, 1995), ao passo que um 
estudo recente não apontou esse fator (Goodwin 
et al., 2005). Entretanto, relatos retrospectivos de 
abuso na infância e violência na família em todos 
esses estudos limitam as conclusões.

Consciência interoceptiva

Os pacientes com transtorno de pânico, 
bem como pessoas que sentem pânico não-clí-
nico, parecem ter consciência mais elevada ou 
capacidade de detectar sensações corporais de 
excitação (por exemplo, Ehlers e Breuer, 1992, 
1996; Ehlers, Breuer, Dohn e Feigenbaum, 1995; 
Zoellner e Craske, 1999). Existem conclusões 
discrepantes (por exemplo, Antony et al., 1995; 
Rapee, 1994), mas elas foram atribuídas a causas 
metodológicas (Ehlers e Breuer, 1996). A capa-
cidade de perceber o batimento cardíaco, espe-
cificamente, parece ser uma diferença individual 
relati vamente estável, já que não difere entre 
indivíduos trata dos e não-tratados com transtor-
no de pânico (Ehlers e Breuer, 1992) nem antes e 
depois de tra tamento bem-sucedido (Antony, Mea-
dows, Brown e Barlow, 1994; Ehlers et al., 1995). 
Dessa forma, a precisão interoceptiva pode ser 
um fator predisponente para o transtorno de pâ-
nico. Ehlers e Breuer (1996, p. 174) sugeriram que 
“em bora não seja considerada condição necessá-
ria nem suficiente para o transtorno de pânico, a 
boa interocepção pode aumentar a probabilidade 
de pânico ao elevar a probabilidade de se per-
ceberem sensações que podem desencadear um 
ataque caso sejam percebidas como perigosas”. 
Ainda é necessário determinar se a consciência 
interoceptiva é aprendida e representa outra vul-
nerabilidade psicológica específica ou está mais 
relacionada à disposição.

Separada da interocepção está a propensão 
à ativação autonômica intensa. Como observa-
do anteriormente, algumas evidências apontam 
para uma influência genética singular sobre a 
experiência relatada de perda do fôlego, palpi-
tações cardíacas e sensação de terror (Kendler et 
al., 1987). É concebível que a reatividade cardio-
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vascular represente uma predisposição fisiológica 
única para o transtorno de pânico. Sustentando 
essa hipótese, os sintomas cardíacos e a falta de 
ar indicam desenvolvimento posterior de ataques 
de pânico e transtorno de pânico (Keyl e Eaton, 
1990). Infelizmente, esses dados derivam de re-
latos de sintomas, o que não é um bom indicador 
da situação real do sistema nervoso autônomo 
(Pennebaker e Roberts, 1992) e pode, em vez dis-
so, refletir interocepção.

O início dos ataques de pânico

Do ponto de vista evolutivo, o medo é uma 
resposta natural e adaptativa a estímulos ameaça-
dores. Contudo, o medo que se sente no primeiro 
ataque de pânico inesperado muitas vezes é injus-
tificado devido à falta de um fator desencadeante 
ou antecedente identificável; sendo assim, repre-
senta um “alarme falso” (Barlow, 1988, 2002). 
Na grande maioria, o início dos ataques de pâni-
co é lembrado como tendo ocorrido fora de casa, 
enquanto a pessoa estava dirigindo, caminhando, 
no trabalho ou na escola (Craske et al., 1990), 
geralmente em público (Lelliott, Marks, McNamee 
e Tobena, 1989) e em um ônibus, avião, metrô ou 
em situações de avaliação social (Shulman, Cox, 
Swinson, Kuch e Reichman, 1994). Acreditamos 
(Barlow, 1988; Craske e Rowe, 1997b) que as si-
tuações que estabelecem o contexto propício para 
o início dos ataques de pânico são aquelas em 
que as sensações corporais são percebidas como 
as mais ameaçadoras, em função de prejuízos ao 
funcionamento (por exemplo, dirigir), estar pre-
so (viajar de avião, elevadores), avaliação social 
negativa (emprego, eventos sociais formais) ou 
distância da segurança (por exemplo, lugares 
desconhecidos). As preocupações com se sentir 
preso podem ser particularmente importantes 
para o desenvolvimento subsequente da agorafo-
bia (Faravelli, Pallanti, Biondi, Paterniti e Scar-
pato, 1992).

Fatores de manutenção

O “medo do medo” agudo (ou, mais pre-
cisamente, ansiedade concentrada em sensações 
somáticas) que se desenvolve após o início dos 
ataques de pânico em indivíduos vulneráveis se 
refere a ansiedade relacionada a certas sensa-
ções corporais associadas a ataques de pânico 
(por exemplo, coração disparado, tontura, pa-
restesias) (Barlow, 1988; Goldstein e Chambless, 
1978) e se atribui a dois fatores. O primeiro de-
les é o condicionamento interoceptivo ou medo 
condicionado de sinais externos, tais como ritmos 

cardíacos elevados, em função de sua associação 
com o medo, a dor ou o desconforto intensos 
(Razran, 1961). Especificamente, o condiciona-
mento interoceptivo está relacionado a sensações 
somáticas reduzidas de excitação ou ansiedade 
que se tornam estímulos condicionados, de forma 
que componentes somáticos iniciais da resposta 
de ansiedade venham a gerar surtos importantes 
de ansiedade ou pânico (Bouton et al., 2001). 
Há um amplo corpo de literatura experimental 
que atesta a consistência do condicionamento 
interoceptivo (por exemplo, Dworkin e Dworkin, 
1999), particularmente no que diz respeito aos 
primeiros sinais interoceptivos relacionados a 
drogas, que se tornam estímulos condicionados 
para efeitos maiores (por exemplo, Sokolowska, 
Siegel e Kim, 2002). Além disso, as respostas 
condicionadas interoceptivas não dependem da 
consciência em relação a sinais desencadeantes 
(Razran, 1961), de forma que têm sido obser-
vadas em pacientes sob anestesia (por exemplo, 
Block, Ghoneim, Fowles, Kumar e Pathak, 1987). 
Dentro desse modelo, então, mudanças leves em 
funções corporais relevantes que não sejam re-
conhecidas conscientemente podem gerar ansie-
dade ou medo condicionado ou pânico, devido 
a associações anteriores com este (Barlow, 1988; 
Bouton et al., 2001).

O segundo fator, apresentado por Clark 
(1986) para explicar o medo agudo de sensações 
corporais relacionadas ao pânico, é o das avalia-
ções catastróficas das sensações corporais (inter-
pretações equivocadas dessas sensações como 
sendo sinais de morte iminente, perda de contro-
le, etc.). Discute-se a importância das avaliações 
catastróficas de sensações corporais em relação à 
resposta condicionada ao medo (emocional, não 
medida cognitivamente). Questionamos o mode-
lo puramente cognitivo de transtorno de pânico, 
afirmando que ele não consegue explicar os ata-
ques de pânico desprovidos de avaliação cogni-
tiva consciente sem recorrer a construtos como 
“avaliações automáticas” que se mostram instá-
veis (Bouton et al., 2001). As avaliações catastró-
ficas equivocadas podem acompanhar os ataques 
de pânico por serem parte natural do leque de 
respostas que o acompanham ou porque foram 
estimuladas e reforçadas, como comportamentos 
relativos ao papel de doente na infância. Além 
disso, esses pensamentos se tornaram estímulos 
condicionados que desencadeiam ansiedade e 
pânico, como demonstrado com a indução a este 
por meio da apresentação de pares de palavras 
envolvendo sensações e resultados catastróficos 
(Clark et al., 1988). Nesse caso, as cognições ca-
tastróficas podem muito bem ser suficientes para 
gerar ataques de pânico condicionados, sem ser 
necessárias.
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De base cognitiva ou não-cognitiva, a an-
siedade excessiva por causa de sensações cor-
porais relacionadas ao pânico no transtorno de 
pânico tem boa sustentação. As pessoas com 
transtorno de pânico confirmam crenças fortes de 
que as sensações corporais associadas a ataques 
de pânico causam danos físicos ou mentais (por 
exemplo, Chambless, Caputo, Bright e Gallagher; 
1984; McNally e Lorenz, 1987). Elas têm mais 
probabilidades de interpretar sensações corporais 
de maneira catastrófica (Clark et al., 1988) e de 
alocar mais recursos de atenção a palavras que re-
presentem ameaças físicas, como “doença” e “tra-
gédia” (por exemplo, Ehlers, Margraf, Davies e 
Roth, 1988; Hope, Rapee, Heimberg e Dombeck,  
1990), a palavras relacionadas a ca tástrofe, como 
“morte” e “insano” (por exemplo, Maidenberg, 
Chen, Craske, Bohn e Bystritsky, 1996; McNally, 
Riemann, Louro, Lukach e Kim, 1992) e a es-
tímulos ao ritmo cardíaco (Kroeze e van den 
Hout, 2000). Os indivíduos com transtorno de 
pânico também apresentam maiores potenciais 
cerebrais em resposta a palavras relacionadas 
ao pânico (Pauli, Amrhein, Muhlberger, Dengler 
e Wiedemann, 2005). Além disso, têm mais pro-
babilidades de ficar ansiosos em procedimentos 
que gerem sensações corporais semelhantes às 
vivenciadas durante ataques de pânico, incluindo 
exercícios cardiovasculares, respiratórios e au-
diovestibulares benignos (Antony, Ledley, Liss e 
Swinson, 2006; Jacob, Furman, Clark e Durrant, 
1992), bem como procedimentos mais invasivos, 
como inalações de CO2, em comparação com pa-
cientes com outros transtornos de ansiedade (por 
exemplo, Perna, Bertani, Arancio, Ronchi e Bello-
di, 1995; Rapee, 1986; Rapee, Brown, Antony e 
Barlow, 1992) ou controles saudáveis (por exem-
plo, Gorman et al., 1994). Entretanto, as conclu-
sões não são completamente coerentes, porque 
pacientes com transtorno de pânico não diferem 
de pacientes com fobia social em resposta à admi-
nistração de epinefrina (Veltman, van Zijderveld, 
Tilders e van Dyck, 1996). Não obstante, indiví-
duos com transtorno de pânico também temem 
sinais que reflitam ostensivamente uma maior 
excitação e resposta fisiológica falsa (Craske e 
Freed, 1995; Craske, Lang, et al., 2002; Ehlers, 
Margraf, Roth, Taylor e Birnbaumer, 1988).

O desconforto em relação a sensações cor-
porais provavelmente gerará desconforto cons-
tante por uma série de razões. Em primeiro lu-
gar, no sentido imediato, a excitação autonômica 
causada pelo medo, por sua vez, intensifica as 
sensações temidas, criando assim um ciclo de re-
ciprocidade entre medo e sensações, que se man-
tém até que a excitação autonômica se reduza 
ou o indivíduo sinta-se seguro. Em segundo, por 
não serem sempre imediatamente evidentes, as 

sensações corporais que desencadeiam ataques 
de pânico podem gerar a percepção de ataques 
inesperados ou “do nada” (Barlow, 1988) que 
causam ainda mais desconforto (Craske, Glover e 
DeCola, 1995). Em terceiro lugar, a incontrolabi-
lidade percebida ou a impossibilidade de escapar 
ou encerrar sensações corporais, mais uma vez, 
provavelmente gerará mais ansiedade (por exem-
plo, Maier, Laudenslager e Ryan, 1985; Mineka et 
al., 1984). Dessa forma, a imprevisibilidade e a 
incontrolabilidade são consideradas como fatores 
que aumentam os níveis de ansiedade em rela-
ção a “quando é que vai acontecer de novo?” e “o 
que eu faço quando isso acontecer”, contribuindo 
assim para altos níveis de preocupação ansiosa 
crônica (Barlow, 1988, 2002). Por sua vez, a pre-
ocupação ansiosa aumenta a probabilidade de pâ-
nico ao aumentar diretamente a disponibilidade 
de sensações que se tornaram sinais condiciona-
dos para o pânico e/ou vigilância atenta em rela-
ção a esses sinais corporais. Consequentemente, 
desenvolve-se e se mantém um ciclo de pânico 
e preocupação ansiosa. Também se acredita que 
comportamentos sutis de evitação mantenham as 
crenças negativas sobre sensações corporais temi-
das (Clark e Ehlers, 1993).

Entre os exemplos, estão agarrar-se a obje-
tos e pessoas por medo de desmaiar, sentar-se e 
permanecer imóvel por medo de ataque cardíaco 
e se movimentar lentamente ou buscar uma rota 
de fuga por medo de agir de forma tola (Salko-
vskis, Clark e Gelder, 1996). Por fim, pode-se 
desenvolver ansiedade com relação a contextos 
específicos nos quais a ocorrência de pânico seria 
particularmente problemática (ou seja, situações 
associadas a incapacidade, aprisionamento, ava-
liação social negativa e distância da segurança). 
Essas ansiedades podem contribuir para a agora-
fobia, a qual, por sua vez, mantém o desconforto 
ao impedir que se refutem avaliações catastrófi-
cas e se extingam respostas condicionadas. 

VARIÁVEIS DE TRATAMENTO

Setting

Há vários settings diferentes para a tera-
pia cognitivo-comportamental para transtorno 
de pânico e agorafobia. O primeiro deles – o 
setting da clínica ou consultório para pacientes 
ambulatoriais – é adequado para psicoeducação, 
reestruturação cognitiva, atribuição e revisão 
de tarefas de casa e dramatizações. Além disso, 
certas exposições podem ser realizadas no con-
sultório, como exposição interoceptiva a sensa-
ções corporais temidas descritas posteriormente. 
Recentemente, os settings de consultório foram 
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ampliados dos ambientes de saúde mental aos 
de atenção primária (por exemplo, Craske, Roy-
Byrne et al., 2002; Roy-Byrne et al., 2005; Sharp, 
Power, Simpson, Swanson e Anstee, 1997). Essa 
extensão é particularmente importante por causa 
da alta prevalência de transtorno de pânico nes-
ses ambientes de atenção primária (por exemplo, 
Shear e Schulberg, 1995; Tiemens, Ormel e Si-
mon, 1996). Entretanto, seja um consultório de 
saúde mental ou de atenção primária, os sinais 
de segurança inerentes a esse tipo de consultó-
rio podem limitar a capacidade de generalização 
da aprendizagem que acontece nesse setting. Por 
exemplo, aprender a ter menos medo na presen-
ça do terapeuta, ou em um consultório localizado 
próximo a um centro médico, pode não se gene-
ralizar necessariamente a condições nas quais o 
terapeuta não esteja presente, ou onde não haja 
a segurança percebida de um centro médico. Por 
isso, as atribuições de tarefas de casa para a práti-
ca de habilidades cognitivo-comportamentais em 
uma variedade de ambientes diferentes é particu-
larmente importante.

No segundo setting, o ambiente natural, a 
reestruturação cognitiva e outras habilidades de 
gerenciamento de ansiedade são colocadas em 
prática, e o paciente se depara com as situações 
temidas. Esta última é chamada de exposição in 
vivo e pode ser realizada com a ajuda de um te-
rapeuta ou por conta própria. A exposição orien-
tada por terapeuta é particularmente útil para 
pacientes que não dispõem de uma rede social 
para dar suporte a tarefas de exposição in vivo, 
e é mais valiosa do que a exposição autodirigida, 
para pacientes com agorafobia mais grave (Hol-
den, O’Brien, Barlow, Stetson e Infantino, 1983). 
Esse tipo de exposição é essencial para a exposi-
ção dirigida de controle, na qual o terapeuta dá 
feedback corretivo em relação à forma como o pa-
ciente enfrenta situações temidas para minimizar 
comportamentos defensivos desnecessários. Por 
exemplo, pacientes que são ensinados a dirigir 
em posição relaxada e a caminhar em uma ponte 
sem se agarrar ao corrimão. Por um lado, a expo-
sição dirigida de controle mostrou-se mais eficaz 
do que a “exposição a estímulos” quando os pa-
cientes tentam simplesmente suportar a situação 
até que o medo ceda, sem o beneficio de uma 
avaliação permanente do terapeuta (Williams e 
Zane, 1989). Por outro lado, a exposição autodi-
rigida também é muito valiosa, especialmente no 
sentido de que encoraja a independência e a ge-
neralização das habilidades aprendidas no trata-
mento para condições nas quais o terapeuta não 
esteja presente. Sendo assim, a abordagem mais 
benéfica no ambiente natural é avançar da expo-
sição dirigida pelo terapeuta à autodirigida.

Em uma variação interessante que combina 
o consultório e o ambiente natural – o tratamento 
orientado por telefone – os terapeutas orientam 
os pacientes com agorafobia por telefone a condu-
zir exposição in vivo às situações temidas (NcNa-
mee, O’Sullivan, Lelliot e Marks, 1989; Swinson, 
Fergus, Cox e Wickwire, 1995) ou proporcionam 
instrução em habilidades de controle de pânico 
(Cote, Gauthier, Laberge, Cormier e Plamondon, 
1994). Além disso, um pequeno estudo demons-
trou que a terapia cognitivo-comportamental era 
tão eficaz realizada por videoconferência quanto 
pessoalmente (Bouchard et al., 2004). Os trata-
mentos autodirigidos, com mínimo contato di-
reto com o terapeuta, acontecem no ambiente 
natural e são benéficos para pacientes altamen-
te motivados e educados (por exemplo, Ghosh e 
Marks, 1987; Gould e Clum, 1995; Gould, Clum 
e Shapiro, 1993; Lidren et al., 1994; Schneider, 
Mataix-Cols, Marks e Bachofen, 2005). Por um 
lado, os tratamentos autodirigidos são menos 
eficazes para pacientes afetados com mais gravi-
dade (Holden et al., 1983) ou para os que têm 
mais comorbidade (Hecker, Losee, Roberson-Nay 
e Maki, 2004), menos motivação ou grau de ins-
trução mais baixo, ou ainda para pacientes que 
são indicados, em relação aos que são recrutados 
por meio de propaganda (Hecker, Losee, Fritzler 
e Fink, 1996). 

Os tratamentos autodirigidos se ampliaram 
para além dos cadernos de exercícios e manuais, 
para as versões computadorizadas e na internet 
(por exemplo, Carlbring, Ekselius e Andersson, 
2003; Richards, Klein e Austen, 2006; Richards, 
Klein e Carlbring, 2003). Em geral, esses trata-
mentos dão resultados positivos, ainda que não 
tão positivos quanto os tratamentos integral-
mente dirigidos por terapeutas. Uma terapia 
cognitivo-comportamental por computador, de 
quatro sessões, para transtorno de pânico, foi 
 menos eficaz no pós-tratamento do que 12 ses-
sões de terapia cognitivo-comportamental com 
terapeuta, embora os grupos não diferissem no 
seguimento (Newman, Kenardy, Herman e Taylor, 
1997). Mais recentemente, 12 sessões de terapia 
cognitivo-comportamental com terapeuta foram 
mais eficazes do que 6 sessões de terapia com te-
rapeuta ou computador (Kenardy et al., 2003). 
As conclusões dos programas computadorizados 
para transtornos emocionais em geral indicam 
que esses tratamentos são mais aceitáveis e bem-
sucedidos quando combinados com o envolvi-
mento de um terapeuta (por exemplo, Carlbring 
et al., 2003).

O terceiro setting, a internação, é mais 
apropriado quando se está realizando terapia 
cognitivo-comportamental muito intensiva (por 
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exemplo, contato diário com o terapeuta) ou tra-
tando pessoas com problemas muito graves que 
não conseguem mais funcionar em casa. Além 
disso, determinadas complicações médicas ou 
medicamentosas podem demandar tratamento 
com o paciente internado. O maior problema do 
setting de internação é a baixa generalização para 
o ambiente domiciliar do paciente. Sessões de 
transição e de reforço posteriores à internação, 
em um consultório ou na própria casa do pacien-
te, facilitam a generalização.

Formato

A terapia cognitivo-comportamental para 
transtorno de pânico e agorafobia pode ser rea-
lizada nos formatos individual ou de grupo. 
Vários estudos clínicos usaram tratamento de 
grupo (por exemplo, Craske, DeCola, Sachs e 
Pontillo, 2003; Evans, Holt e Oei, 1991; Feigen-
baum, 1988; Hoffart, 1995; Telch et al., 1993). O 
fato de que seus resultados geralmente estão de 
acordo com testes estatísticos simples obtidos de 
tratamentos em formato individual sugere que o 
tratamento em grupo é tão eficaz quanto a te-
rapia individual. Lidren e colaboradores (1994) 
concluíram que a terapia de grupo é tão eficaz 
quanto a biblioterapia individual, embora os au-
tores não tenham incluído uma comparação com 
a terapia cognitivo-comportamental individuali-
zada. Nas comparações diretas, observa-se uma 
leve vantagem para os formatos individuais. Es-
pecificamente, Neron, Lacroix e Chaput (1995) 
compararam terapia cognitivo-comportamental 
individual ou em grupo (N = 20) com duração 
entre 12 e 14 sessões, embora a condição de gru-
po tenha recebido mais duas sessões individuais 
de uma hora. As duas condições foram igualmen-
te eficazes para medidas de pânico e agorafobia 
no pós-tratamento e em seguimento de seis se-
manas, mas o formato individual teve mais êxito 
em termos de ansiedade generalizada e sintomas 
depressivos no seguimento. Além disso, os tra-
tamentos individuais tiveram resultados clini-
camente mais significativos do que os formatos 
de grupo em atenção primária (Sharp, Power e 
Swanson, 2004), e 95% dos indivíduos da lista de 
espera neste último estudo expressaram uma pre-
ferência clara pelo tratamento individual quando 
se lhes deu a opção ao final da lista de espera.

A maioria dos estudos de terapia cogni-
tivo-comportamental para pânico e agorafobia 
envolve 10 a 20 sessões de tratamento sema-
nais. Vários estudos mostram que tratamentos 
mais curtos também podem funcionar. Evans e 
colaboradores (1991) compararam um trata-

mento cognitivo-comportamental em grupo de 
dois dias com uma condição de lista de espera, 
embora sem atribuição aleatória. O programa de 
dois dias era formado por palestras (3 horas), 
ensinar habilidades, como respiração, relaxa-
mento e desafio cognitivo (3 horas), exposição 
in vivo (9 horas) e discussão em grupo, além de 
um grupo de apoio de duas horas para pessoas 
importantes na vida do paciente. Informou-se 
que 85% dos pacientes tratados eliminaram os 
sintomas ou os melhoraram, e esses resultados 
se mantiveram um ano depois. Em contraste, o 
grupo da lista de espera não apresentou mudan-
ças significativas. Um estudo-piloto recente tam-
bém indicou eficácia com terapia cognitivo-com-
portamental intensa durante dois dias (Deacon 
e Abramowitz, 2006). Outros estudos avaliaram 
a eficácia da terapia cognitivo-comportamental 
quando realizada com um número menor de 
sessões. Em um estudo randomizado, os pacien-
tes com TPA que esperavam tratamento farma-
cológico foram alocados a quatro sessões sema-
nais de terapia cognitivo-comportamental ou de 
terapia não-diretiva de apoio (Craske, Maiden-
berg e Bystritsky, 1995).

A terapia cognitivo-comportamental foi 
mais eficaz do que a terapia de apoio, particu-
larmente para pacientes com problemas menos 
graves, embora os resultados não tenham sido 
tão positivos quanto os que se viram com mais 
sessões. Também concluímos que até 6 sessões 
(média de 3 sessões) de terapia cognitivo-com-
portamental combinada com recomendações de 
medicação geraram melhoras significativamente 
maiores em uma série de medidas, incluindo qua-
lidade de vida, em comparação com o tratamento 
tradicional para indivíduos com transtorno de pâ-
nico em settings de atenção primária (Roy-Byrne 
et al., 2005). É de se observar, contudo, que os 
efeitos do tratamento aumentaram muito com 
mais sessões de terapia cognitivo-comportamen-
tal (até 6) e sessões de reforço por telefone como 
seguimento (até 6) (Craske et al., 2006). Por fim, 
em uma comparação direta, os resultados foram 
igualmente eficazes independentemente de as te-
rapias cognitivo-comportamentais serem realiza-
da ao longo de 12 sessões padrão ou em cerca de 
6 sessões (Clark et al., 1999).

Contexto interpessoal 

As variáveis de contexto interpessoal fo-
ram pesquisadas em termos de desenvolvimento, 
sustentação e tratamento de agorafobia. A razão 
para esse interesse de pesquisa se vê nos seguin-
tes exemplos:
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“O meu marido não consegue entender. Ele acha 
que tudo está na minha cabeça. Ele fica zan-
gado comigo por não conseguir dar conta, diz 
que eu sou fraca e irresponsável. Fica chateado 
de ter que me levar de carro para lá e para cá 
e ter que fazer coisas pelas crianças que eu cos-
tumava fazer. Nós discutimos muito, porque ele 
chega em casa cansado e frustrado do trabalho 
para se frustrar mais ainda com os problemas 
que eu estou tendo, mas eu não consigo fazer 
nada sem ele. Tenho muito medo de desabar sem 
ele, ficar destruída, impotente, ou ficar sozinha 
para o resto da vida. Por mais que possa parecer 
cruel, eu me sinto segura perto dele porque ele 
sempre tem tudo sob controle. Ele sempre sabe 
o que fazer.”

Esse exemplo ilustra a dependência de uma 
pessoa significativa para se sentir segura apesar 
de uma resposta não simpática que pode servir 
apenas para aumentar o estresse subjacente do 
paciente. O segundo exemplo ilustra reforço 
inadvertido do medo e evitação através da aten-
ção por parte de uma pessoa significativa.

“O meu namorado realmente tenta me ajudar. 
Ele sempre toma cuidado com meus sentimen-
tos e não me pressiona para fazer coisas que eu 
não sou capaz, me telefona do trabalho para ver 
como eu estou, fica comigo e segura a minha 
mão quando eu me sinto muito assustada. Ele 
nunca hesita em sair do trabalho e me levar para 
casa se eu não estou bem. Na semana passada, 
por exemplo, visitamos uns amigos dele e tive-
mos que ir embora. Me sinto culpada porque a 
gente não faz as coisas que fazia juntos. Não va-
mos mais ao cinema. Nós adorávamos ir a jogos 
de futebol, mas agora é muita coisa para mim. 
Sou tão agradecida a ele. Nem sei o que eu faria 
sem ele.”

Talvez algumas formas de agorafobia re-
presentem um conflito entre o desejo de autono-
mia e a dependência de uma relação interpessoal 
(Fry, 1962; Goldstein e Chambless, 1978). Em 
outras palavras, o “pré-agorafóbico” está preso 
em um relacionamento de dominação, sem as 
habilidades necessárias para ativar a mudança. 
Contudo, o conceito de um sistema conjugal dife-
rente, que predisponha contra a agorafobia, care-
ce de ensaios clínicos. Isso não quer dizer que os 
sistemas conjugais ou interpessoais não tenham 
importância para a agorafobia. Por exemplo, a 
discordância e a insatisfação podem representar 
um dos vários fatores de estresse que precipitam 
os ataques de pânico. Os relacionamentos inter-
pessoais também podem sofrer um impacto nega-
tivo do desenvolvimento da agorafobia (Buglass, 
Clarke, Henderson e Presley, 1977) e, por sua 
vez, contribuir para sua manutenção. De forma 

semelhante a um dos exemplos anteriores, con-
sideremos a mulher que desenvolve agorafobia e 
passa a depender do marido para fazer compras e 
outras tarefas. Essas novas demandas levam à in-
satisfação do marido e a divergências conjugais. 
As dificuldades conjugais somam-se ao estresse 
de fundo, dificultando ainda mais o progresso e a 
recuperação do paciente. 

Independentemente de a desregulação in-
terpessoal contribuir ou não para o início do TP/
TPA, alguns estudos sugerem que relações conju-
gais de baixa qualidade têm um impacto negativo 
nos tratamentos baseados em exposição (Bland 
e Hallam, 1981; Dewey e Hunsley, 1989; Milton 
e Hafner, 1979). Entretanto, outros estudos não 
mostram relação entre dificuldades conjugais e 
resultado da terapia cognitivo-comportamental 
(Arrindell e Emmelkamp, 1987; Emmelkamp, 
1980; Himadi, Cerny, Barlow, Cohen e O’Brien, 
1986). Outra linha de pesquisa sugere que o 
envolvimento de pessoas significativas para o 
paciente em cada aspecto do tratamento pode 
superar impactos negativos potenciais das más 
relações conjugais sobre a melhoria das fobias 
(Barlow, O’Brien e Last, 1984; Cerny, Barlow, 
Craske e Himadi, 1987).

O envolvimento de pessoas significativas 
também gerou resultados melhores no longo 
prazo na terapia cognitivo-comportamental para 
agorafobia (Cerny et al., 1987). Da mesma forma, 
o treinamento para a comunicação com pessoas 
significativas, comparado com o treinamento de 
relaxamento depois de quatro semanas de tera-
pia de exposição in vivo, resultou em reduções 
significativamente maiores em avaliações de ago-
rafobia posterior ao tratamento (Arnow, Taylor, 
Agras e Telch, 1985), efeito que se manteve em 
um seguimento de oito meses. Juntos, esses estu-
dos indicam a importância de se incluírem pesso-
as significativas no tratamento para agorafobia.

Uma outra questão é até que ponto o tra-
tamento para transtorno de pânico e agorafobia 
influencia as relações conjugais-interpessoais. Al-
gumas pessoas já observaram que o tratamento 
bem-sucedido pode ter efeitos deletérios (Hafner, 
1984; Hand e Lamontagne, 1976); outras, que 
não tem efeito, ou tem efeito positivo no funcio-
namento conjugal (Barlow et al., 1983; Himadi 
et al., 1986). Sugerimos (Barlow et al., 1983) que 
quando ocorrem efeitos negativos, pode ser por-
que a terapia de exposição está sendo conduzida 
de forma intensiva, sem o envolvimento da pessoa 
significativa para o paciente, o que provoca gran-
des mudanças de papel que esta pessoa percebe 
como fora de seu controle. Isso, mais uma vez, in-
dica o valor do envolvimento de uma pessoa signi-
ficativa para o paciente no tratamento.
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Variáveis relacionadas ao terapeuta

Poucos são os estudos que avaliaram variá-
veis relacionadas ao terapeuta em relação aos 
tratamentos cognitivo-comportamentais para 
transtorno de ansiedade. Williams e Chambless 
(1990) concluíram que pacientes com agorafobia 
que classificaram seus terapeutas como atencio-
sos e envolvidos, e como modelos de autocon-
fiança, tiveram melhores resultados em testes 
de abordagem comportamental. Entretanto, um 
fator de confusão importante nesse estudo é 
que as classificações dos pacientes sobre quali-
dades dos terapeutas podem ter dependido das 
respostas dos pacientes ao tratamento. Keijsers, 
Schaap, Hoogduin e Lammers (1995) revisaram 
achados relacionados a fatores de relacionamen-
to com o terapeuta e resultados comportamen-
tais, e concluíram que a empatia, o entusiasmo, 
a consideração positiva e a sinceridade avaliados 
em momentos iniciais do tratamento aponta-
vam para resultados positivos. Os pacientes que 
consideravam seus terapeutas compreensivos e 
respeitosos melhoraram mais, e as percepções 
acerca da especialização, autoconfiança e postu-
ra diretiva do terapeuta estavam positivamente 
relacionadas com o resultado, embora não hou-
vesse constância nesse fator. Em seu próprio 
estudo com terapeutas iniciantes que ofereciam 
tratamento cognitivo-comportamental para TP/
TPA, Keijsers e colaboradores (1995) concluíram 
que declarações e questionamentos empáticos 
aconteciam mais na primeira sessão do que em 
sessões posteriores. Na terceira sessão, os tera-
peutas se tornavam mais ativos e davam mais 
instruções e explicações. Na décima, emprega-
vam mais interpretações e confrontações do que 
antes. Mais importante, declarações e explicações 
diretivas na primeira sessão eram indicadores de 
resultados piores. A escuta empática na primeira 
sessão estava relacionada com melhor resultado 
comportamental, ao passo que a escuta empática 
na terceira sessão indicava resultados inferiores. 
Sendo assim, os autores demonstraram as vanta-
gens de distintos estilos de interação em diferen-
tes momentos da terapia.

A maioria dos clínicos parte do princípio 
de que a formação e a experiência do terapeuta 
melhoram as chances de bons resultados. Alguns 
acreditam que é o caso especialmente dos aspec-
tos cognitivos da terapia cognitivo-comportamen-
tal (por exemplo, Michelson et al., 1990), e há 
algumas evidências indiretas para essa suposição. 
Especificamente, a terapia cognitivo-comporta-
mental conduzida por terapeutas “novatos” em 
um setting médico (Welkowitz et al., 1991) foi 
um pouco menos eficaz do que a mesma terapia 

realizada por terapeutas com pouca experiência, 
mas com muita formação, em um setting psicoló-
gico (Barlow, Craske, Czerny e Klosko, 1989) ou 
por terapeutas experientes e com muita forma-
ção em um setting comunitário de saúde mental 
(Wade, Treat e Stuart, 1998). Huppert e colabo-
radores (2001), que avaliaram diretamente o pa-
pel da experiência do terapeuta, concluíram que, 
em geral, essa experiência estava relacionada 
positivamente com o resultado, aparentemente 
porque esses terapeutas eram mais flexíveis na 
administração do tratamento e mais capazes de 
adaptá-lo ao indivíduo que está sendo tratado. 
Obviamente, há necessidade de mais avaliação 
do papel da experiência e da formação do tera-
peuta na terapia cognitivo-comportamental.

Igualmente importante, se não mais, é a 
necessidade de avaliar a quantidade de forma-
ção necessária para que terapeutas novatos ou 
experientes obtenham competência terapêuti-
ca em terapia cognitivo-comportamental. Isso é 
fundamental no atual ambiente de disseminação 
de tratamentos cognitivo-comportamentais para 
transtornos de ansiedade em settings da vida real, 
nos quais os procedimentos de formação devem 
ser adequados, mas não tão onerosos que sejam 
proibitivos e, portanto, não dissemináveis.

Pesquisas em andamento em nossas insti-
tuições estão abordando exatamente essas ques-
tões. Outras estão investigando os benefícios de 
dar formação a clínicos gerais em terapia cogni-
tivo-comportamental para transtorno de pânico 
(Heatley, Ricketts e Forrest, 2005).

Variáveis relacionadas ao paciente

Tem havido um interesse recente nos efei-
tos da comorbidade sobre os resultados da terapia 
cognitivo-comportamental para TP/TPA. Brown, 
Antony e Barlow (1995) concluíram que a co-
morbidade com outros transtornos de ansiedade 
não indicava a resposta à terapia cognitivo-com-
portamental em termos gerais, embora a fobia so-
cial estivesse inesperadamente associada a resul-
tados superiores para TP/TPA. Em comparação, 
encontramos (Tsao, Lewin e Craske, 1998) uma 
tendência à comorbidade, incluindo quase todos 
os outros transtornos de ansiedade, associada a 
níveis um pouco mais baixos de sucesso em geral. 
Em estudo posterior, contudo, replicamos a con-
clusão de Brown e colaboradores (1995) que não 
encontraram qualquer relação entre comorbidade 
basal, incluindo a maioria dos outros transtornos 
de ansiedade, e resultados imediatos ou em seis 
meses para TP/TPA (Tsao, Mystkowski, Zucker e 
Craske, 2002).
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Os transtornos depressivos apresentaram 
alta comorbidade com TP/TPA (por exemplo, 
Goisman et al., 1994). Em contraste com as ex-
pectativas e com os estudos farmacológicos, as 
evidências disponíveis não demonstram, com 
consistência, efeitos prejudiciais da depressão 
inicial sobre os resultados da terapia cognitivo-
comportamental para TP/TPA. Por outro lado, vá-
rios estudos concluíram não haver relação com o 
resultado, independentemente de a depressão ser 
o diagnóstico principal ou o secundário em rela-
ção a TP/TPA (Brown et al., 1995; Laberge, Gau-
thier, Cote, Plamondon e Cormie; 1993; McLean, 
Woody, Taylor e Koch, 1998). Por outro lado, a 
revisão de Mennin e Heimberg (2000) os levou a 
concluir que há um padrão misto de resultados, 
já que os pacientes sem depressão grave apresen-
taram maiores reduções nos medos de sensações 
corporais (Laberge et al., 1993), os pacientes 
com depressão primária, mas não com a secun-
dária, tinham resultados piores do que os que não 
tinham depressão (Maddock e Blacker, 1991) e 
os pacientes que completavam o tratamento ti-
nham menos probabilidades do que os que não o 
completavam de ter depressão comórbida (Wade 
et al., 1998). Alguns sugerem que a depressão 
impede o engajamento nos exercícios prescritos 
como tarefa de casa na terapia cognitivo-compor-
tamental, mas McLean e colaboradores (1998) 
relataram não ter encontrado relação entre a 
depressão e a realização do trabalho domiciliar 
na terapia cognitivo-comportamental. Da mesma 
forma, Murphy, Michelson, Marchione, Marchio-
ne e Testa (1998) concluíram que os deprimidos 
que tinham TP/TPA realizaram tantas exposições 
autodirigidas quanto os não-deprimidos, embora 
o grupo deprimido informasse sentir mais ansie-
dade subjetiva durante as exposições.

Existe uma coocorrência relativamente alta 
entre TP/TPA e transtornos da personalidade evi-
tativa, dependente e histriônica (por exemplo, 
Reich et al., 1994). Fora as questões de confiabili-
dade e validade de diagnóstico, os transtornos da 
personalidade comórbidos são associados às ve-
zes a respostas inferiores ao normal à terapia cog-
nitivo-comportamental para TP/TPA (por exem-
plo, Hoffart e Hedley, 1997; Marchand, Goyer; 
Dupuis e Mainguy, 1998). Entretanto, um exame 
mais detalhado revela que, embora os indivíduos 
com transtornos da personalidade comórbidos 
tenham maior gravidade de TP/TPA antes e de-
pois da terapia cognitivo-comportamental, a taxa 
de redução nos sintomas de TP/TPA geralmente 
não é afetada pelo transtorno da personalidade 
comórbido. Portanto, Dreessen, Arntz, Luttels 
e Sallaerts (1994), e van den Hout, Brouwers e 
Oomen (2006) concluíram que os transtornos da 
personalidade comórbidos não afetaram a res-

posta à terapia cognitivo-comportamental para 
TP/TPA. Mais além, Hofmann e colaboradores 
(1998) concluíram que os escores nas subesca-
las dos questionários que refletiam os transtornos 
da personalidade do Eixo II não prediziam a res-
posta do tratamento para transtorno de pânico 
para terapia cognitivo-comportamental ou para 
a medicação. Na verdade, alguns traços da per-
sonalidade podem ser associados positivamente 
com os resultados, como foi relatado por Rathus, 
Sanderson, Miller e Wetzler (1995) com respeito 
a características da personalidade compulsiva.

Transtornos relacionados a substâncias 
também costumam coocorrer com o TP/TPA. Por 
outro lado, em uma série de caso único (N = 3), 
Lehman, Brown e Barlow (1998) demonstraram 
controlar ataques de pânico em indivíduos que 
abusavam de álcool. Por outro lado, o tratamento 
para ansiedade acrescentado a um programa de 
prevenção à recaída para indivíduos abstinentes 
com um diagnóstico primário de dependência de 
álcool e um diagnóstico comórbido de TPA ou fo-
bia social diminuiu os sintomas de ansiedade em 
relação ao programa aplicado sem esse tratamen-
to (Schade et al., 2005). Contudo, acrescentar o 
tratamento para ansiedade não afetou as taxas de 
recaída do álcool nesse estudo.

Outra fonte de comorbidade são os pro-
blemas de saúde, como arritmias cardíacas ou 
asma, que podem reduzir as taxas de melhoria 
em função das complicações extras envolvidas 
ao se diferenciar ansiedade de sintomatologia da 
doença, aumentos no risco médico real e estresse 
por doenças físicas.

Embora o efeito da comorbidade médica 
sobre o resultado ainda não tenha sido avaliado, 
já se demonstrou que a terapia cognitivo-com-
portamental para transtorno de pânico alivia os 
sintomas físicos relatados pelo paciente (Schmidt 
et al., 2003).

Outras variáveis relacionadas ao paciente é 
a situação socioeconômica e as condições gerais 
de vida. Avaliamos barreiras percebidas para re-
ceber tratamento de saúde mental em nosso es-
tudo de atenção primária sobre o transtorno de 
pânico (Craske, Golinelli et al., 2005). Entre as 
barreiras comumente relatadas estão não saber 
onde buscar ajuda (43%), preocupações com cus-
tos (40%), falta de cobertura do plano de saúde 
(35%) e incapacidade de conseguir consulta com 
a brevidade necessária (35%). Além disso, em 
nosso estudo multicêntrico, o baixo grau de ins-
trução, dependente, por sua vez, da baixa renda, 
foi indicador de abandono do tratamento cogni-
tivo-comportamental e/ou medicamentoso para 
o transtorno de pânico com agorafobia mínima 
(Grilo et al., 1998). Da mesma forma, o grau de 
instrução e a motivação foram associados a taxas 
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de desistência em outra amostra, embora os efei-
tos tenham sido pequenos (Keijsers, Kampman 
e Hoogduin, 2001). Baixos níveis de instrução e 
de renda podem refletir menos tempo disponível 
para realizar atividades tais como tratamento se-
manal. Por exemplo, uma mulher com dois filhos, 
funcionária em tempo integral, cujo marido está 
de licença médica devido a uma lesão nas cos-
tas, ou o estudante em tempo integral que ainda 
trabalha outras 25 horas-extras por semana para 
pagar os estudos. Nessas condições, é muito me-
nos provável que se façam os exercícios diários de 
exposição in vivo que tenham sido determinados, 
e o resultado provável é a frustração com falta de 
progressos no tratamento. O sucesso terapêutico 
requer uma mudança de estilo de vida que permi-
ta que o tratamento cognitivo-comportamental se 
torne uma prioridade ou o encerramento da tera-
pia até um momento posterior em que as circuns-
tâncias da vida da pessoa sejam menos exigentes. 
Na verdade, esse tipo de questão relacionada às 
circunstâncias de vida pode explicar a tendência 
dos afro-americanos a apresentarem menos be-
nefícios do tratamento em termos de mobilidade, 
ansiedade e ataques de pânico do que os euroa-
mericanos (Friedman e Paradis, 1991; Williams 
e Chambless, 1994). Mesmo assim, em contraste 
com esses dois estudos, Friedman, Paradis e Ha-
tch (1994) encontraram resultados equivalentes 
em dois grupos raciais, e os resultados de outro 
estudo geraram resultados de uma amostra de 
mulheres afro-americanas que foram avaliados 
como comparáveis aos dos euro-americanos 
(Carter, Sbrocco, Gore, Marin e Lewis, 2003). A 
influência das diferenças étnicas e culturais no 
resultado e aplicação de tratamentos claramente 
demanda mais avaliação.

Por fim, o entendimento, por parte dos pa-
cientes, da natureza de seu problema pode ser 
importante para o sucesso dos tratamentos cogni-
tivo-comportamentais. Dada a natureza somática 
do transtorno de pânico, muitos pacientes buscam 
assistência médica em primeiro lugar. Para além 
disso, contudo, as diferenças na forma como o 
problema é conceituado poderiam levar à percep-
ção de que as abordagens de tratamento farma-
cológicas ou analíticas têm mais crédito do que 
as de tratamento cognitivo-comportamental. Por 
exemplo, os indivíduos que acreditam fortemen-
te que sua condição se deve a “um desequilíbrio 
neuroquímico” podem ter mais probabilidades 
de buscar medicação e recusar tratamentos psi-
cológicos. Igualmente, as pessoas que atribuem 
sua condição a “algo em [seu] passado – devem 
ser influências inconscientes,” podem resistir a 
intervenções cognitivo-comportamentais. Grilo e 
colaboradores (1998) concluíram que pacientes 
com TP/TPA que atribuíam seu transtorno a fato-

res de estresse específicos em suas vidas tinham 
mais probabilidades de abandonar o tratamento 
cognitivo-comportamental ou com medicação, 
talvez por considerar o tratamento oferecido 
como irrelevante.

Tratamento farmacológico concomitante

Um número muito maior de pacientes 
recebe medicação em vez de terapia cognitivo-
-comportamental para transtorno de pânico e 
agorafobia, em parte porque os médicos de aten-
ção primária geralmente são a primeira linha do 
tratamento. Sendo assim, metade ou mais dos 
pacientes com transtorno de pânico que vão a clí-
nicas de atendimento psicológico está tomando 
medicamentos ansiolíticos. As perguntas óbvias, 
portanto, são até que ponto a terapia cognitivo-
-comportamental e as medicações têm um efeito 
sinérgico e como estas influenciam a primeira.

Resultados de estudos controlados de gran-
de porte, incluindo nosso estudo multicêntrico 
(Barlow, Gorman, Shear e Woods, 2000), não 
sugerem qualquer vantagem durante ou imedia-
tamente após a conclusão do tratamento combi-
nando as abordagens cognitivo-comportamental 
e farmacológica. Especificamente, o tratamento 
cognitivo-comportamental individual, um trata-
mento com drogas e um tratamento combinado 
foram eficazes imediatamente depois do tra-
tamento. Mais além, depois da interrupção da 
medicação, sua combinação com a terapia cog-
nitivo-comportamental teve um resultado pior do 
que a terapia cognitivo-comportamental isolada, 
sugerindo a possibilidade de que essa aprendiza-
gem dependente de estado (ou de contexto) na 
presença de medicação tenha atenuado a nova 
aprendizagem durante a terapia cognitivo-com-
portamental.

Por outro lado, no setting de atenção pri-
mária, concluímos que acrescentar até mesmo 
um componente da terapia cognitivo-comporta-
mental à medicação para TP/TPA resultou em 
melhoras estatistica e clinicamente importantes 
no pós-tratamento e 12 meses depois (Craske, 
Golinelli et al., 2005).

Mais recentemente, nossa equipe multi cên-
trica tem investigado estratégias de longo prazo 
no tratamento do transtorno de pânico. Exami-
namos estratégias de combinação sequen cial 
para determinar se essa abordagem era mais 
vantajosa do que combinar tratamento si multa-
neamente. Neste estudo, atualmente sendo 
pre parado para publicação, 256 pacientes com 
trans torno de pânico, com todos os níveis de 
agorafobia, realizaram três meses de tratamen-
to inicial com terapia cognitivo-comportamental. 
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Cinquenta e oito desses pacientes não atingiram 
nível ideal de funcionamento (estado de funcio-
namento no extremo superior) e entraram em 
um estudo no qual receberam continuação da 
terapia cogniti  vo-comportamental ou paroxeti-
na. Esta medicação foi administrada por até um 
ano, ao passo que a terapia cognitivo-compor-
tamental foi aplicada duas vezes por mês, por 
até três meses. No final do período de um ano, 
houve um forte indício, representado por uma 
tendência estatística, de que um número maior 
de pacientes que re ceberam paroxetina respon-
desse ao tratamento, em comparação com os que 
receberam tratamento cognitivo-comportamen-
tal continuado. Especificamente, 60% dos que 
não responderam e que tinham recebido paro-
xetina passaram a responder, comparados com 
35% entre os que receberam terapia cognitivo-
comportamental continuada (p < 0,083). Mais 
investigações do tamanho de efeito ajudarão a 
avaliar a importância dessa diferença. Esse es-
tudo também avaliou estratégias de longo prazo 
para manter os ganhos nos pacientes que res-
ponderam à terapia cognitivo-comportamental, 
como descrito a seguir.

Em outro estudo com resultados seme-
lhantes, os pacientes que não responderam à 
terapia cognitivo-comportamental também fo-
ram beneficiados ao se acrescentar uma droga 
serotonérgica (paroxetina) à terapia cogniti-
vo-comportamental continuada do que ao se 
acrescentar um placebo, com tamanho de efeito 
substancialmente diferente (Kampman, Keijsers, 
Hoogduin e Hendriks, 2002). Por outro lado, 
indivíduos resistentes à farmacoterapia podem 
responder positivamente à terapia cognitivo- 
-comportamental, embora essas conclusões te-
nham sido parte de um estudo aberto não ran-
domizado (Heldt et al., 2006).

As conclusões decorrentes da combinação 
de ansiolíticos de ação rápida e, especificamente, 
dos benzodiazepínicos de alta potência, com tra-
tamentos comportamentais para agorafobia são 
contraditórias (por exemplo, Marks et al., 1993; 
Wardle et al., 1994). Não obstante, vários estu-
dos demonstraram com confiabilidade os efeitos 
prejudiciais do uso crônico de benzodiazepínicos 
de alta potência sobre os resultados de curto e 
longo prazos em tratamentos cognitivo-compor-
tamentais para pânico e agorafobia (por exem-
plo, Otto, Pollack e Sabatino, 1996; van Balkom, 
de Beurs, Koele, Lange e van Dyck, 1996; Wardle 
et al., 1994). Há evidências de mais abandono, 
resultados inferiores e mais recaída com o uso 
crônico de benzodiazepínicos de alta potência. 
Além disso, o uso de benzodiazepínicos de acor-
do com a necessidade foi associado a resultados 
inferiores aos do uso regular ou aos de não-uso, 

em um pequeno estudo naturalístico (Westra, 
Stewart e Conrad, 2002).

Por fim, o custo-benefício dos tratamentos 
cognitivo-comportamental e medicamentoso iso-
lados em relação à sua combinação exige mais 
avaliação. Atualmente, a terapia cognitivo-com-
portamental é considerada mais eficaz em termos 
de custos (por exemplo, licenças médicas, dias de 
trabalho perdidos, uso de serviços de saúde) do 
que a farmacologia (Heuzenroeder et al., 2004).

Entender a forma como as medicações 
psicotrópicas influenciam a terapia cognitivo- 
-comportamental pode se mostrar útil para o de-
senvolvimento de métodos que otimizem a com-
binação dessas duas abordagens de tratamento. 
Em primeiro lugar, os medicamentos, especial-
mente os de ação rápida e potentes, que causam 
uma mudança observável de estado e são usa-
dos de acordo com a necessidade (por exemplo, 
benzodiazepínicos, beta-bloqueadores), podem 
contribuir para a recaída, porque o sucesso tera-
pêutico é atribuído a eles em lugar de à terapia 
cognitivo-comportamental. A falta de autocon-
trole percebida pelos pacientes pode aumentar 
o potencial para recaída quando se retira a me-
dicação, ou pode contribuir para a manutenção 
de um regime de medicação sob a suposição de 
que ele é necessário ao funcionamento. Para sus-
tentar isso, a atribuição de ganhos terapêuticos 
ao alprazolam e a falta de autoconfiança para 
enfrentar a vida sem esse medicamento, mesmo 
quando administrado em conjunto com a terapia 
comportamental, predisse a recaída (Basoglu, 
Marks, Kilic, Brewin e Swinson, 1994). Segundo, 
os medicamentos podem assumir o papel de si-
nais de segurança ou objetos aos quais as pes soas 
atribuem equivocadamente sua segurança em 
relação a desfechos dolorosos e aversivos. Esses 
sinais contribuem para a sustentação do medo 
e a evitação de longo prazo (Hermans, Craske, 
Mineka e Lovibond, 2006) e podem interferir nas 
correções ou avaliações equivocadas dos sinto-
mas corporais.

Em terceiro, os medicamentos podem blo-
quear a capacidade de sentir medo, o que, ao 
menos no início da terapia de exposição, é um 
indicador positivo do resultado geral (para uma 
revisão, ver Craske e Mystkowski, 2006). Quar-
to, os medicamentos podem reduzir a moti vação 
para práticas de habilidades cognitivo-compor-
tamentais, especialmente as que efetivamen-
te reduzem o pânico e a ansiedade. Por fim, a 
aprendizagem que acontece sob a influência de 
medicamentos pode não ser eficaz quando da 
suspensão do fármaco, contribuindo assim para a 
recaída. (Bouton e Swartzentruber, 1991). Algu-
mas dessas questões são ilustradas nos seguintes 
exemplos:
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“Passei por um programa de terapia cognitivo- 
-comportamental, mas o que ajudou foi mesmo 
o Paxil (paroxetina). Como estava me sentindo 
muito melhor, pensei em ir reduzindo a medica-
ção. No início, estava muito preocupado com a 
ideia. Eu tinha ouvido histórias terríveis sobre o 
que as pessoas sentem quando retiram o medica-
mento, mas achei que não teria problemas se re-
tirasse aos poucos. Então eu fui cortando. Eu não 
estava tão mal. Bom, eu tinha estado comple-
tamente sem medicação por um mês quando o 
problema começou de novo. Lembro de me sen-
tar num restaurante, me sentindo muito bem ao 
pensar como estar num restaurante antes era um 
problema para mim e como parecia fácil agora. E 
foi aí que eu fiquei tonto e pensei, imediatamen-
te: ‘Ah, não! Lá vem de novo’. Eu tive um ataque 
de pânico forte, mesmo. Eu só conseguia pensar 
em por que não tinha mantido a medicação.”

“Comecei a reduzir a minha dose de Xanax (al-
prazolam). Foi tranquilo para mim por uns dias...  
me senti bem, de verdade. Aí, quando acordei 
na sexta de manhã, me senti estranha. Eu sentia 
a minha cabeça muito apertada e fiquei preocu-
pada com ter os mesmos problemas de novo. A 
última coisa que eu queria fazer era passar por 
aquilo tudo de novo. Então tomei minha dose de 
sempre de Xanax e, em uns minutos, me senti 
muito bem de novo. Eu preciso da medicação, 
não consigo passar sem ela agora.”

A continuação da exposição após ser reti-
rada a medicação pode desencadear a recaída, 
porque aumenta a necessidade de dominar pes-
soalmente a situação e reduz a função de sinal de 
segurança cumprida pela medicação. Além disso, 
a oportunidade de praticar a exposição e as estra-
tégias cognitivas e comportamentais sem ajuda 
da medicação supera a dependência e melhora 
a generalização dos ganhos terapêuticos uma vez 
que o tratamento tenha sido finalizado. 

ESTUDO DE CASO

Julie, uma euro-americana de 33 anos, mãe 
de dois filhos, mora com Larry, seu marido, há oito 
anos. De três anos para cá, ela tem estado croni-
camente ansiosa e sentido pânico. Segundo ela 
própria, seus ataques de pânico são insuportáveis 
e aumentam em frequência. A primeira vez que 
ela sentiu pânico foi há pouco mais de três anos, 
quando se apressava para estar com sua avó nos 
últimos momentos antes de sua morte. Julie estava 
dirigindo sozinha em uma rodovia. Ela se lembra 
de sentir como se tudo estivesse se mexendo em 
câmera lenta, como se os carros estivessem para-
dos e as coisas ao seu redor parecessem irreais. Ela 
se lembra de sentir falta de ar e distanciamento, 
mas era tão importante chegar ao destino que ela 

só mais tarde se concentrou no que sentia. Quan-
do terminou o dia, ela refletiu sobre como teve 
sorte de não ter se acidentado. Algumas semanas 
mais tarde, o mesmo tipo de sensação aconteceu 
de novo quando ela dirigia na rodovia. Desta vez, 
aconteceu sem a pressão de chegar à casa de sua 
avó moribunda. Isso a assustou, pois ela não con-
seguia explicar o que sentia. Julie estacionou à 
beira da estrada e telefonou para o marido, que 
veio encontrá-la. Ela o seguiu até a casa, sentindo-
-se ansiosa durante todo o trajeto.

Agora, Julie sente essas coisas em muitas 
situações. Ela descreve o que sente em seus ata-
ques de pânico como sentimentos de irrealidade, 
desligamento, falta de ar, coração galopante e um 
medo generalizado do desconhecido. O que mais 
a assusta é a irrealidade. Consequentemente, Ju-
lie é sensível a qualquer coisa que produza tipos 
de sensações “irreais”, como a semiconsciência 
que acontece um pouco antes de se pegar no 
sono, o período em que a luz do dia muda para a 
noite, luzes ofuscantes, concentrar-se na mesma 
coisa por muito tempo, álcool ou drogas e estar 
ansiosa em geral. Ainda que tenha uma receita 
de Klonopin (clonazepam, um benzodiazepínico 
de alta potência), ela raramente a usa – se é que 
a usa – em função de seu medo geral de estar sob 
influência de uma droga ou de sentir um estado 
alterado de consciência.

Ela quer estar o mais alerta possível em to-
dos os momentos, mas sempre leva consigo o Klo-
nopin para o caso de não ter outra forma de admi-
nistrar o pânico. Não sai de casa sem o Klonopin. 
Julie é muito sensível em relação a seu corpo em 
termos gerais e fica com medo de qualquer sen-
sação diferente das de sempre. Até o café, de que 
ela gostava, agora incomoda por causa de seus 
efeitos de agitação e excitação. Ela nunca foi mui-
to de fazer exercícios, mas pensar em se exercitar 
agora é assustador. Julie relata que está constan-
temente esperando seu próximo ataque de pâni-
co. Ela evita grandes rodovias, andando apenas 
em ruas que conhece, limita-se a um raio de 15 
km de casa, evita multidões e grupos grandes, em 
parte em função de sentir que são demasiados os 
estímulos e em parte porque tem medo de entrar 
em pânico na frente dos outros. Em geral, prefere 
estar com o marido e a mãe. Contudo, consegue 
fazer a maioria das coisas desde que esteja em 
sua região “de segurança”.

Julie descreve como mudou, como está 
frá gil e assustada agora. O único incidente seme-
lhante a seus atuais ataques de pânico aconte-
ceu quando ela tinha vinte e poucos anos e teve 
uma reação negativa à maconha. Julie ficou com 
muito medo da sensação de perda de controle e 
de nunca voltar à realidade e, desde então, não 
usou mais drogas. Fora isso, não há histórico de 
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problemas de saúde graves nem tratamento psi-
cológico anterior. Julie sentiu um pouco de an-
siedade de separação e foi tímida desde criança 
até a adolescência, mas sua ansiedade social me-
lhorou depois dos 20 anos, a ponto de que até o 
início dos ataques de pânico, ela se sentia muito 
confortável com as pessoas de modo geral. Desde 
que começaram os ataques, Julie passou a estar 
preocupada com que os outros notem que ela pa-
rece ansiosa. Entretanto, sua ansiedade social se 
limita a ataques de pânico e não reflete uma fobia 
social mais ampla.

Em geral, Julie tem bom apetite, mas seu 
sono é inquieto. Pelo menos uma vez por semana 
ela se acorda de forma abrupta no meio da noite, 
sentindo falta de ar e assustada, e com grande 
dificuldade de dormir quando seu marido viaja. 
Além dos ataques de pânico, ela se preocupa com 
o marido e os filhos, embora estas sejam preocu-
pações secundárias em relação a entrar em pâni-
co, e não sejam excessivas. Ela tem um pouco de 
dificuldade de se concentrar, mas em geral con-
segue funcionar em casa e no trabalho, por cau-
sa da familiaridade do ambiente e da segurança 
que sente na presença do marido. Julie trabalha 
meio expediente como gerente de uma empresa 
pertencente a ela e ao marido. Às vezes, depri-
me-se em função de seu pânico e as limitações 
sobre até onde pode se deslocar. Ocasionalmente, 
sente-se desanimada em relação ao futuro, com 
dúvidas sobre se algum dia conseguirá escapar 
da ansiedade. Embora a sensação de desânimo e 
o desgaste nunca durem mais do que alguns dias, 
Julie tem tido, em geral, um humor deprimido 
de nível baixo desde que sua vida passou a ser 
restrita pelos ataques de pânico.

A mãe de Julie e seu tio tinham ambos ata-
ques de pânico quando eram jovens. Julie agora 
está preocupada porque seu filho mais velho está 
apresentando sinais de estar extremamente an-
sioso, porque está hesitante em relação a coisas 
novas e a estar fora de casa.

AVALIAÇÃO

A análise comportamental funcional de-
pende de vários modos de avaliação, os quais 
descrevemos a seguir.

Entrevistas 

Uma entrevista em profundidade é o pri-
meiro passo para estabelecer características de 
diagnóstico e o perfil de respostas sintomáticas 
e comportamentais. Existem várias entrevistas 
semiestruturadas e completamente estruturadas. 

A Entrevista Estruturada para os Transtornos de 
Ansiedade (Anxiety Disorders Interview Schedule-
Fourth Edition, ADIS-IV; Di Nardo, Brown e Bar-
low, 1994) avalia principalmente os transtornos 
de ansiedade, de humor e somatoformes. Os 
problemas psicóticos e de uso de drogas também 
são identificados por esse instrumento. A ADIS-
IV facilita a coleta das informações necessárias a 
um diagnóstico diferencial entre os transtornos 
de ansiedade e oferece uma forma de distinguir 
entre as formas clínicas e subclínicas de um trans-
torno. Dados sobre frequência, intensidade e du-
ração de ataques de pânico, assim como detalhes 
sobre comportamento evitativo, estão embutidos 
dentro do ADIS-IV; essa informação é necessária 
para adequar o tratamento à forma apresentada 
por cada indivíduo. O valor das entrevistas estru-
turadas está em sua contribuição para um diag-
nóstico diferencial e a confiabilidade interava-
liadores. A concordância interavaliadores vai de 
satisfatória a excelente para os vários transtornos 
de ansiedade com o uso da ADIS-IV (Brown, Di 
Nardo, Lehman e Campbell, 2001).

Da mesma forma, a Tabela de Esquizofre-
nia e Transtornos Afetivos – Versão para a Vida 
(Schizophrenia and Affective Disorders Schedule 
– Lifetime Version – modificada para o estudo da 
ansiedade) produz diagnósticos confiáveis para a 
maioria dos transtornos de ansiedade (as exce-
ções são o transtorno de ansiedade generalizada 
e a fobia simples) (Manuzza, Fyer, Liebowitz e 
Klein, 1990), assim como a Entrevista Clínica 
Estruturada para o DSM-IV (Structured Clinical 
Interview for DSM-IV, SCID), que cobre todos 
os transtornos mentais (First, Spitzer, Gibbon e 
Williams, 1994).

O diagnóstico diferencial pode ser difícil 
porque, como descrito anteriormente, o pânico é 
um fenômeno ubíquo (Barlow, 1988) que ocorre 
em uma ampla variedade de transtornos emocio-
nais. Não é incomum que as pessoas com fobias 
específicas, fobia social, transtornos de ansiedade 
generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e 
transtorno de estresse pós-traumático informem 
ter ataques de pânico. Para Julie, havia uma per-
gunta de diagnóstico diferencial com relação à fo-
bia social e TPA. Na Figura 1.1, são mostradas as 
perguntas do ADIS-IV que tratavam dessa diferen-
ciação (as respostas de Julie estão em itálico). 

Como se demonstram na figura, Julie tem 
ataques de pânico em situações sociais e está 
preocupada com a possibilidade de ser avaliada 
negativamente por outras pessoas se sua ansieda-
de for visível. No entanto, apesar do histórico de 
timidez, seu desconforto social atual está basea-
do principalmente na possibilidade de entrar em 
pânico. Por isso, e porque ela cumpre os outros 
critérios de TPA (ou seja, ataques de pânico não 
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social/sem desencadeantes e apreensão genera-
lizada em relação a futuros ataques), o descon-
forto social é melhor enquadrado no domínio da 
TPA. Se Julie informasse que só tem ataques de 
pânico em situações sociais ou que só se preocu-
pa com eles nessas situações, seria mais prová-
vel que o diagnóstico fosse de fobia social. Um 
relato de ataques de pânico sem fatores desen-
cadeantes, bem como permanente preocupação 
com coisas que possa fazer ou dizer em situações 
sociais independentemente da ocorrência de pâ-
nico, estariam de acordo com um diagnóstico 
duplo de TPA e fobia social. Em geral, pessoas 
com TPA podem continuar a se sentir ansiosas, 
mesmo quando cumprem um papel passivo em 
um cenário social, ao passo que um paciente com 
fobia social tem mais probabilidades de se sentir 
relaxado quando não está no centro de atenção e 
não acha que vai ser avaliado ou julgado (Dattilio 
e Salas-Auvert, 2000).

Os mesmos tipos de questionamentos de 
diagnóstico são úteis para distinguir o TPA da 
claustrofobia. Outros diagnósticos que permitam 
diferenciação podem surgir com relação a trans-
tornos somatoformes, problemas de saúde reais 
e transtornos da personalidade evitativa ou de-
pendente.

Avaliação médica 

A avaliação médica geralmente é recomen-
dável, pois vários problemas de saúde devem ser 
descartados antes de se atribuir um diagnóstico 
de TP/TPA, incluindo problemas de tireoide, in-
toxicação por cafeína ou anfetaminas, suspensão 
de drogas ou feocromocitoma (um tumor raro 
das glândulas supra-renais). Além disso, certos 
problemas de saúde podem exacerbar o TP/TPA, 
embora este provavelmente se mantenha mesmo 

PARTES DA SESSÃO SOBRE TRANSTORNO DE PÂNICO ADIS-IV

Você tem, atualmente, momentos em que sente medo e desconforto súbitos? Sim.
Em que tipos de situações você sente essas coisas? Dirigindo, principalmente em rodovias...  sozinha, em 
casa...  em festas ou em grupos de pessoas.
Você alguma vez teve essas sensações “do nada,” sem razão visível ou em situações em que não espera-
va que eles acontecessem? Sim.
Quanto tempo leva, geralmente, para o medo/desconforto súbito atingir seu nível máximo? Varia, às 
vezes alguns segundos e outras vezes, parece ir crescendo mais devagar.
Quanto tempo esse nível máximo de medo/desconforto costuma durar? Depende de onde estou no mo-
mento. Se acontece quando estou sozinha, às vezes termina em uns minutos ou mesmo segundos. Se estou em um 
grupo grande, parece durar até eu sair dali.
No ultimo mês, quanto você tem se preocupado ou quanto tem tido medo de ter outro ataque de pânico?

PARTES DA SEÇÃO SOBRE FOBIA SOCIAL ADIS-IV

Em situações sociais, em que você pode ser observada ou avaliada por outros ou quando conhece pes-
soas novas, você sente medo, ansiedade ou nervosismo? Sim.
Você se preocupa demais que possa fazer e/ou dizer algo que lhe constranja ou humilhe na frente de 
outras pessoas, ou que possa fazer com que elas pensem mal de você? Sim.
Com o que você se preocupa que possa acontecer nessas situações? Que outros notem que estou ansiosa. 
Minha cara fica pálida. E meus olhos ficam estranhos quando eu entro em pânico. Me preocupo de perder o controle 
na frente dos outros, e que eles não vão saber o que fazer.
Você fica ansiosa com essas situações porque tem medo de ter um ataque de pânico inesperado? Sim. 
(um ataque de pânico ou vou me sentir irreal).
À parte de quando se expõe a essas situações, você já sentiu medo/ansiedade súbitos? Sim.

 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 Sem  Rara preocupação/  Preocupação ocasional/  Preocupação frequente/  Preocupação
 preocupação/  Medo leve  Medo moderado  Medo grave  constante/
 Sem medo        Medo 
         extremo

FIGURA 1.1
Respostas de Julie às perguntas do ADIS-IV.
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quando os sintomas estejam sob controle médico. 
Prolapso da válvula mitral, asma, alergias e hipo-
glicemia estão nesta categoria. Segundo o modelo 
descrito anteriormente, esses problemas de saúde 
exacerbam o TP/TPA a ponto de provocar as sen-
sações físicas temidas. Por exemplo, o prolapso 
da válvula mitral produz a sensação de arritmia 
cardíaca, a asma gera falta de ar e a hipoglicemia 
causa tontura e fraqueza, todos os quais coinci-
dem com o sintoma de pânico e podem, portanto, 
tornar-se sinais condicionados para ele.

Automonitoramento

O automonitoramento é parte muito impor-
tante da avaliação e do tratamento do transtorno 
de pânico e agorafobia. A lembrança de episódios 
anteriores de pânico e ansiedade, especialmente 
quando acontece em condições de ansiedade, po-
dem aumentar as estimativas sobre a frequência 
e a intensidade do pânico (Margraf et al., 1987; 
Rapee, Craske e Barlow, 1990). Esse aumento 
também pode contribuir para apreensão sobre fu-
turos ataques de pânico. Em contraste, o automo-
nitoramento constante costuma gerar estimativas 
mais precisas e menos infladas (para uma análise 
mais ampla do automonitoramento para pânico 
e ansiedade, ver Craske e Tsao, 1999). Também 
se acredita que o automonitoramento constante 

contribua para uma autoconsciência objetiva. O 
automonitoramento objetivo substitui as decla-
rações carregadas de afeto negativo, como “Me 
sinto péssimo, é o pior que eu já senti, todo o meu 
corpo está fora de controle” por “Minha ansieda-
de é de nível 6, meus sintomas incluem tremores, 
tontura, sensações irreais e falta de ar, e esse epi-
sódio durou 10 minutos”.

A autoconsciência objetiva geralmente 
reduz o afeto negativo. Por fim, o automonito-
ramento proporciona feedback para avaliar o 
processo e para discutir durante as sessões. Os 
ataques de pânico são registrados no Registro de 
Ataques de Pânico, do qual se mostra uma versão 
na Figura 1.2. Esse registro deve ser preenchido o 
mais rapidamente possível após um ataque de pâ-
nico, de forma que deve ser levado consigo (deve 
caber na carteira). Os níveis diários de ansiedade, 
depressão e preocupação com pânico são moni-
torados por meio do Registro Diário do Humor 
mostrado na Figura 1.3, preenchido no final de 
cada dia. Por fim, as atividades podem ser regis-
tradas anotando-se movimentos cotidianos em 
uma agenda ou marcando atividades realizadas 
na lista de itens da agorafobia.

Um problema comum com o automonitora-
mento é o não-cumprimento, que, às vezes, deve-
se à má compreensão ou à falta de credibilidade 
percebida no automonitoramento. Com mais fre-
quência, contudo, o não-cumprimento se deve à 

FIGURA 1.2
Registro de ataques de pânico de Julie.

Data: 16/2/06 Horário de início: 17:20

Desencadeantes: Estar só em casa e falta de ar

Esperado: x Inesperado:  

Medo máximo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Nenhum Leve   Moderado Forte Extremo

Dor ou desconforto no peito

Coração acelerado /palpitações x                                              

Falta de ar x

Agitação/tremor x

Dormência/formigamento

Sentimento de choque

Medo de perder o controle/enlouquecer x

Suor x

Náusea/desconforto estomacal

Tontura/desequilíbrio/vertigem/desmaio

Arrepios/fogachos

Sentimentos de irrealidade x

Medo de morrer

Marque todos os sintomas que estiveram presentes, mesmo em nível leve:

Pensamentos: estou enlouquecendo, vou perder o controle

Comportamentos: telefonei para minha mãe
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antecipação de que haverá mais ansiedade como 
resultado do monitoramento.

Isso se aplica especialmente a indivíduos 
cujo estilo preferido de enfrentamento é se dis-
trair o máximo que possam evitar momentos de 
“quietude” em que os pensamentos sobre pânico 
podem tomar conta: “Por que eu devo me fazer 
sentir pior me perguntando o quanto me sinto 
mal?”. No caso de Julie, a tarefa de automonitora-
mento foi particularmente difícil porque os sinais 
explícitos que lembravam sua ansiedade geraram 
fortes preocupações sobre perder o contato com 
a realidade. A indução, a garantia de que a ansie-
dade em relação ao automonitoramento cederia 
com a manutenção desse automonitoramento e a 
ênfase no automonitoramento objetivo em lugar 
de subjetivo foram úteis para Julie. Além disso, 
a reestruturação cognitiva nas primeiras sessões 
ajudou Julie a ter menos medo das sensações de 
irrealidade, de modo que ela sentiu menos medo 
de ser lembrada dessas sensações pelo automoni-
toramento. Por fim, a atenção do terapeuta às in-
formações geradas e a orientação corretiva sobre 
o método no início de cada sessão de tratamento 
reforçaram o automonitoramento de Julie.

Inventários padronizados

Vários inventários de autoavaliação pa-
dronizados fornecem informações úteis para o 
planejamento do tratamento e são marcadores 
sensíveis de mudanças terapêuticas. O Índice de 
Sensibilidade à Ansiedade (Anxiety Sensitivity 
Index, Reiss, Peterson, Gursky e McNally, 1986) 
foi muito aceito como medidas de traços de an-
siedade, para crenças ameaçadoras em relação a 
sensações corporais. Tem boas propriedades psi-
cométricas e tende a discriminar transtorno de 
pânico, agorafobia e outros tipos de transtornos 

de ansiedade (por exemplo, Taylor et al., 1992; 
Telch, Sherman e Lucas, 1989), especialmente a 
subescala Preocupações físicas (Physical Concerns, 
Zinbarg et al., 1997). Informações mais específi-
cas sobre como determinadas sensações corporais 
são mais temidas e quais avaliações equivocadas 
ocorrem com mais frequência podem ser obtidas 
com O Questionário de Cognições sobre Sensa-
ções Corporais e Agorafobia (Body Sensations and 
Agoraphobia Cognitions Questionnaire, Cham-
bless et al., 1984). O Inventário de Mobilidade, 
(Mobility Inventory, Chambless, Caputo, Gracely, 
Jasin e Williams, 1985) lista situações agorafóbi-
cas classificadas em termos de grau de evitação 
quando se está só ou quando se está acompanha-
do. Esse instrumento é muito útil para estabe-
lecer hierarquias de exposição in vivo. Entre as 
medidas de traço de ansiedade estão o Inventário 
de Ansiedade Traço-Estado – IDATE (State-Trait 
Anxiety Inventory, Speilberger, Gorsuch, Lushene, 
Vagg e Jacobs, 1983) e o Inventário de Ansiedade 
de Beck (Beck Anxiety Inventory, Beck, Epstein, 
Brown e Steer, 1988).

Além disso, desenvolvemos dois inventários 
de autoavaliação padronizados úteis para o trans-
torno de pânico e para a agorafobia. O primeiro 
deles, o Questionário sobre Pânico e Fobia de Al-
bany (Albany Panic and Phobia Questionnaire, Ra-
pee, Craske e Barlow, 1995), é um questionário 
de 32 itens projetado para avaliar medo e evita-
ção de atividades que produzam sensações corpo-
rais temidas, assim como agorafobia mais típica 
e situações sociais. A análise fatorial confirmou 
três fatores distintos denominados agorafobia, 
fobia social e medos interoceptivos. O questioná-
rio tem propriedades psicométricas adequadas e 
é útil para distinguir a evitação agorafóbica da 
interoceptiva. O segundo, o Questionário de Con-
trole da Ansiedade (Anxiety Control Questionnai-
re), é uma escala de 30 itens que avalia a perda 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Nenhum Leve   Moderado Forte Extremo

 Data Ansiedade Depressão Preocupação média 
  média  média  com o pânico
 16/2 7 5  7
 17/2 5 4  5
 18/2 4 4  5
 19/2 4 3  4
 20/2 4 4  5
 21/2 2 1  1
 22/2 2 2  2

FIGURA 1.3
Registro Diário de Humor de Julie.
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de controle percebida em eventos e ocorrências 
relacionados à ansiedade, como reações emocio-
nais internas ou sinais externamente ameaçado-
res (Rapee, Craske, Brown e Barlow, 1996). Esta 
escala é elaborada para avaliar lócus de controle, 
mas de maneira mais específica e dirigida, rele-
vante para a ansiedade e seus transtornos se com-
parada com escalas mais gerais de lócus de con-
trole. Uma versão revisada de 15 itens gera três 
fatores – controle de emoções, controle de amea-
ças e controle de estresse – com dimensão de or-
dem mais elevada de controle percebido (Brown, 
White, Forsyth e Barlow, 2004). Mudanças nessa 
escala antes e depois do tratamento indicaram 
reduções na comorbidade no seguimento em um 
estudo (Craske et al., 2007). Por fim, as medi-
das de contexto interpessoal incluem a Escala de 
Ajuste Diádico (Dyadic Adjustment Scale, Spanier, 
1976) e a Escala de Felicidade Conjugal (Marital 
Happiness Scale, Azrin, Naster e Jones, 1973).

Testes comportamentais

O teste comportamental é uma medida útil 
do grau de evitação de gatilhos interoceptivos es-
pecíficos e situações externas. Os testes de aproxi-
mação comportamental podem ser padronizados 
ou adaptados a cada pessoa. O teste comporta-
mental padronizado para a evitação agorafóbica 
geralmente envolve caminhar ou dirigir em um 
trajeto determinado, como um quilômetro ao re-
dor do setting clínico. Os testes comportamentais 
padronizados para ansiedade em relação a sen-
sações físicas envolvem exercícios que induzem 
sintomas semelhantes ao pânico, como girar em 
círculos, correr no mesmo lugar, hiperventilar e 
respirar por um canudo (Barlow e Craske, 2006). 
Os níveis de ansiedade são classificados em inter-
valos regulares durante os testes comportamen-
tais, e medem-se a distância ou tempo reais. A 
desvantagem dos testes de comportamento pa-
dronizados é que a tarefa específica pode não ser 
relevante a todos os pacientes (por exemplo, uma 
caminhada ou corrida de 1 km sem sair do lugar 
pode provocar só ansiedade leve), daí o valor das 
tarefas formuladas para cada pessoa. No caso da 
agorafobia, isso geralmente demanda tentativas 
de três a cinco situações individualizadas que o 
paciente tenha identificado como situadas entre 
um pouco difíceis e extremamente difíceis, como 
dirigir um trecho médio em uma rodovia, esperar 
em uma fila de banco ou fazer compras em um 
supermercado por 15 minutos. Para ansiedade 
em relação a sensações físicas, os testes compor-
tamentais individualizados implicam exercícios 
projetados especificamente para induzir as sensa-
ções mais temidas por um determinado paciente, 

como um abaixador de língua para induzir sensa-
ções de sufocamento, cheiros para induzir náusea 
ou prendedores para provocar dificuldade respi-
ratória. Assim como acontece com os testes pa-
dronizados, os níveis permanentes de ansiedade 
e o grau de comportamento de aproximação são 
medidos com relação a testes comportamentais 
individualizados.

Os testes comportamentais individualiza-
dos são mais informativos para a prática clínica, 
embora confundam comparações entre sujeitos 
para fins de pesquisa. Por um lado, testes padro-
nizados e individualizados são suscetíveis a vieses 
de demanda para medo e evitação anteriores ao 
tratamento, e melhoras posteriores a ele (Borko-
vec, Weerts e Bernstein, 1977). Por outro lado, 
os testes comportamentais são um suplemento 
importante para a autoavaliação da evitação ago-
rafóbica, já que os pacientes tendem a subestimar 
o que realmente atingem (Craske et al., 1988). 
Além disso, costumam revelar importantes in-
formações para o planejamento de tratamentos, 
das quais o indivíduo ainda não está plenamen-
te ciente. Por exemplo, a tendência a se manter 
próximo aos apoios, como corrimãos ou paredes, 
pode não ser visível até que se observe o pacien-
te caminhar em um shopping center. No caso de 
Julie, a importância das mudanças entre o dia e a 
noite não apareceu até que se pediu que ela diri-
gisse em um trecho de estrada em um teste com-
portamental. Sua resposta foi que já era muito 
tarde para dirigir, porque o entardecer fazia com 
que ela sentisse como se as coisas fossem ir reais. 
Da mesma forma, só quando ela fez um teste 
comportamental reconhecemos a impor tância do 
ar condicionado quando ela dirigia. Julie achava 
que o ar fresco no seu rosto a ajudava a manter 
“contato com a realidade”. Por fim, observamos 
que sua postura física enquanto dirigia era um 
fator que contribuía para a ansiedade: seus om-
bros estavam encolhidos, ela se inclinava sobre 
a direção e a agarrava com muita força. Todos 
esses itens foram visados no tratamento: dirigir 
ao entardecer foi incluído em sua hierarquia; o 
ar condicionado foi considerado com um sinal de 
segurança do qual ela deveria ser desligada e diri-
gir em uma posição mais relaxada tornou-se parte 
de sua exposição com vistas ao domínio.

Psicofisiologia

As medidas fisiológicas contínuas não são 
ferramentas muito práticas para os clínicos, mas 
podem proporcionar informações importantes. 
Em particular, a discrepância descrita antes en-
tre relatórios de sintomas e excitação fisiológica 
real (ou seja, relatos de aceleração dos batimen-
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tos cardíacos na ausência de aceleração cardíaca 
real) pode servir como demonstração terapêutica 
do papel da atenção e da cognição na produção 
de sintomas. Igualmente, os registros reais ofere-
cem dados para se refutarem avaliações equivo-
cadas como “é como se o meu coração batesse tão 
rápido que fosse explodir” ou “tenho certeza de 
que minha pressão sanguínea fica tão alta que eu 
poderia ter um derrame a qualquer momento”. 
Por fim, os níveis basais de funcionamento fisio-
lógico, que às vezes são desregulados em pessoas 
ansiosas, podem ser medidas sensíveis de resul-
tados de tratamento (por exemplo, Craske, Goli-
nelli et al., 2005).

Análise funcional

Os vários métodos de avaliação proporcio-
nam material para uma análise funcional comple-
ta de Julie. Especificamente, a topografia de seu 
ataque de pânico é a seguinte: os sintomas mais 
comuns são uma sensação de irrealidade, falta de 
ar e aceleração dos batimentos cardíacos. A fre-
quência média é de três por semana. Cada ataque 
dura, em média, entre poucos segundos e cinco 
minutos, se ela não estiver em um grupo gran-
de de pessoas. Em termos de apreensão, Julie se 
preocupa com o pânico durante 75% do dia, e 
em geral espera ataques de pânico, mas já teve 
ataques inesperados. Ela tem antecedentes situa-
cionais e internos para seus ataques. Os primeiros 
incluem dirigir em rodovias, grupos de pessoas, 
estar só, principalmente à noite, restaurantes, 
ver o entardecer, ler e se concentrar por longos 
períodos, e atividade aeróbica. Os antecedentes 
internos incluem flutuação dos batimentos car-
díacos, sensações de vertigem, fome, fraqueza 
por falta de comida, preocupações com grandes 
terremotos, pensar que não é capaz de dar conta 
de um problema por muito tempo e raiva. Suas 
avaliações equivocadas com relação a sintomas 
de pânico incluem as crenças de que nunca vol-
tará à normalidade, de que vai enlouquecer ou 
perder o controle e que outros vão achar que ela 
é esquisita. Sua reação aos ataques de pânico se 
dá por meio de comportamentos de fuga, como 
estacionar na beira da estrada, ir embora de 
restaurantes e outros lugares lotados, telefonar 
para o marido ou para a mãe e ver se tem seu 
Klonopin. Suas reações comportamentais à previ-
são dos ataques de pânico incluem evitar dirigir 
sozinha por longas distâncias, evitar ruas e estra-
das desconhecidas ao entardecer, lugares lotados, 
exercício, tempo em silêncio, sem nada para fa-
zer e realizar uma mesma coisa por muito tempo. 
Além disso, ela tenta não pensar em ansiedade 
nem em sensação de irrealidade. Seus sinais de 

segurança e comportamentos de busca de segu-
rança incluem ter sempre à mão o Klonopin, sem-
pre saber onde está seu marido e deixar ligado 
o ar condicionado. As consequências de seu TPA 
afetam sua família. O marido está preocupado e 
a apoia, mas a mãe acha que ela deveria dar um 
jeito nisso porque “está tudo na sua cabeça.”

Além disso, Julie trabalha, mas reduziu 
o número de horas, desloca-se menos e convi-
ve muito menos com pessoas. Seu humor geral 
inclui alguma dificuldade de se concentrar e de 
dormir, inquietude, dores de cabeça e muscula-
res. Ocasionalmente, fica chorosa, triste e desani-
mada, e, em geral, sente-se para baixo.

COMPONENTES DA TERAPIA  
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

Os componentes da terapia cognitivo-com-
portamental descritos aqui são integrados a se-
guir em um programa de tratamento sessão por 
sessão.

Educação

O tratamento começa com informações so-
bre a natureza do transtorno de pânico, as cau-
sas do pânico e da ansiedade e as formas como 
ambos são perpetuados por ciclos de feedback 
entre sistemas de respostas físicas, cognitivas e 
comportamentais. São apresentadas descrições 
específicas da fisiologia da resposta luta/fuga, 
bem como uma explicação do valor adaptativo 
das várias mudanças fisiológicas durante o pâ-
nico e a ansiedade. O propósito dessa educação 
é corrigir os mitos e as concepções equivocadas 
que são comuns sobre os sintomas de pânico (isto 
é, crenças sobre enlouquecer, morrer e perder o 
controle) que contribuem para o pânico e a an-
siedade. O valor de sobrevivência das reações de 
alarme (ataques de pânico) é enfatizado.

A educação também faz a distinção entre o 
estado de ansiedade e a emoção do medo/pâni-
co, tanto em termos conceituais quanto de seus 
três modos de resposta (subjetivo, fisiológico e 
comportamental). Essa distinção é central ao 
modelo do transtorno de pânico e ao restante do 
tratamento. A ansiedade é considerada como um 
estado de preparação para ameaças futuras, ao 
passo que o pânico é a emoção luta/fuga gerada 
pela ameaça iminente. O pânico/medo é carac-
terizado por: 

 1. percepção ou consciência de ameaça iminente,
 2. descarga autonômica súbita e 
 3. comportamento fuga/luta. 
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A ansiedade é caracterizada por:

 1, percepção de consciência ou ameaça futura, 
 2. tensão crônica e
 3. cautela, evitação e prejuízo ao desempenho.

Automonitoramento

O automonitoramento é considerado essen-
cial para o modelo do cientista pessoal da terapia 
cognitivo-comportamental. Ele é introduzido co-
mo forma de melhorar a autoconsciência objetiva 
e aumentar a precisão na auto-observação. Como 
observado anteriormente, pede-se que os pacien-
tes tenham pelo menos dois tipos de registros. 
O primeiro, o Registro de Ataques de Pânico, é 
preenchido o mais rapidamente possível após um 
ataque. Esse registro dá uma descrição de gati-
lhos, desconforto máximo, sintomas, pensamen-
tos e comportamentos. O segundo, o Registro de 
Humor Diário, é preenchido ao final de cada dia 
para registrar níveis gerais ou médios de ansie-
dade, depressão ou qualquer outro aspecto que 
se considere importante. Além disso, os pacientes 
podem ter um registro diário de atividades ou si-
tuações realizadas ou evitadas.

Retreinamento da respiração

O retreinamento de respiração é um com-
ponente central no início dos tratamentos para 
controle do pânico, porque muitos pacientes des-
crevem sintomas de hiperventilação como muito 
semelhantes a seus sintomas de ataques de pâni-
co. Vale a pena observar, contudo, que relatar sin-
tomas de hiperventilação nem sempre representa 
com precisão a fisiologia da hiperventilação: so-
mente 50% ou menos dos pacientes apresentam 
reduções reais nos valores expiratórios finais de 
dióxido de carbono durante ataques de pânico 
(Hibbert e Pilsbury, 1989; Holt e Andrews, 1989; 
Hornsveld, Garssen, Fiedelij Dop e van Spiegel, 
1990).

Em conceituações iniciais, os ataques de 
pânico foram relacionados a mudanças respira-
tórias induzidas pelo estresse, que provocavam 
medo porque percebidas como ameaçadoras ou 
aumentavam o medo já provocado por outros 
estímulos públicos (Clark, Salkovskis e Chalk-
ley, 1985). Vários estudos ilustraram um efeito 
positivo do retreinamento da respiração. Kraft 
e Hoogduin (1984) concluíram que seis sessões 
quinzenais de retreinamento de respiração e rela-
xamento progressivo reduziram ataques de pâni-
co de 10 para 4 por semana, mas não foram mais 
eficazes do que a hiperventilação repetida acres-

cida de controle de sintomas respirando em um 
saco, ou identificação de fatores de estresse na 
vida e solução de problemas. Outros estudos fo-
ram relatórios não controlados que combinavam 
retreinamento de respiração e reestruturação 
cognitiva, às vezes com exposição in vivo (Clark 
et al., 1985; Rapee, 1985; Salkovskis, Warwick, 
Clark e Wessels, 1986).

Mais recentemente, o valor do retreinamen-
to foi questionado. Por exemplo, não está claro se 
ele é, por si só, terapêutico para a agorafobia, e 
vários estudos sugerem que simplesmente acres-
centá-lo não melhora a exposição in vivo (por 
exemplo, de Beurs, van Balkom, Lange, Koele e 
van Dyck, 1995). Concluíamos que o retreinamen-
to era um pouco menos eficaz que a exposição in-
teroceptiva quando cada um deles foi acrescenta-
do à reestruturação cognitiva e à exposição in vivo 
(Craske, Rowe, Lewin e Noriega-Dimitri, 1997), 
e, em outro estudo, a inclusão de retreinamento 
da respiração apontou resultados inferiores à te-
rapia cognitivo-comportamental sem ele, embora 
as conclusões não tenham sido consistentes (Sch-
midt et al., 2000). A partir da revisão de eficácia 
e mecanismos de ação, Garssen, de Ruiter e van 
Dyck (1992) concluíram que o retreinamento pro-
vavelmente não gera mudanças através da respi-
ração em si, e sim pela distração e/ou sensação de 
controle. Dado o recente reconhecimento de que 
a tolerância ao medo e à ansiedade pode ser uma 
experiência de aprendizagem mais importante do 
que a eliminação do medo (ver Eifert e Forsyth, 
2005), o retreinamento perdeu ênfase, porque 
pode se tornar um método para a evitação de sin-
tomas físicos ou um comportamento de segurança 
e, portanto, ser antiterapêutico. Quando incluído 
no tratamento, é essencial que os pacientes não 
dependam dele como método de evitação ou de 
busca de segurança.

Relaxamento aplicado

O chamado relaxamento aplicado mostrou 
bons resultados como tratamento para ataques 
de pânico. Significa treinar os pacientes para re-
laxamento muscular progressivo (RMP) até que 
eles adquiram habilidade de relaxamento para 
controle de sinais, quando então o relaxamento 
é usado como uma habilidade de enfrentamento 
para praticar a exposição a itens de uma hierar-
quia de tarefas que provoquem ansiedade. Uma 
base teórica para o relaxamento como tratamento 
para ataques de pânico não foi desenvolvida para 
além do fornecimento de uma contrarresposta 
somática à tensão muscular que provavelmente 
ocorreria durante a ansiedade e o pânico. Entre-
tanto, as evidências não tendem a sustentar essa 
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visão (Rupert, Dobbins e Mathew, 1981). Uma 
sugestão alternativa é que, assim como acontece 
com o retreinamento da respiração, o medo e a 
ansiedade são reduzidos porque o relaxamento 
proporciona uma sensação de controle ou domí-
nio (Bandura, 1977; Rice e Blanchard, 1982). Os 
procedimentos e mecanismos responsáveis por 
ganhos terapêuticos são ainda mais mascarados 
no caso de formas aplicadas de relaxamento, 
dado o envolvimento de procedimentos baseados 
em exposição à medida que se enfrentam situa-
ções que causam ansiedade.

Ost (1988) relatou resultados muito favo-
ráveis com RMP aplicado: 100% de um grupo 
que usou essa técnica (N = 8) ficaram livres do 
pânico depois de 14 sessões em comparação com 
71,7% de um grupo de RMP não-aplicado (N = 
8). Além disso, os resultados do primeiro grupo 
se mantiveram no seguimento (cerca de 19 meses 
após completado o tratamento). Todos os mem-
bros do grupo de RMP aplicado foram classificados  
em funcionamento final elevado (ou seja, não-sin-
tomáticos) no seguimento, comparados com 25% 
do grupo de RMP não aplicado. Michelson e co-
laboradores (1990) combinaram RMP não apli-
cado com retreinamento de respiração e treina-
mento cognitivo para 10 pessoas com pânico. 
Quando o tratamento foi completado, todos os 
sujeitos estavam livres de pânicos “espontâneos”; 
todos, menos um, estavam completamente livres 
de ataques de pânico e todos atendiam aos cri-
térios para funcionamento superior. Entretanto, 
a contribuição específica do RMP aplicado para 
esses resultados não é conhecida. Dois estudos 
subsequentes de Ost (Ost e Westling, 1995; Ost, 
Westling e Hellstrom, 1993) indicam que o rela-
xamento aplicado foi tão eficaz quanto a exposi-
ção in vivo e a terapia cognitiva. Em comparação, 
concluímos (Barlow et al., 1989) que o RMP apli-
cado foi relativamente ineficaz para ataques de 
pânico, embora tenhamos excluído todas as for-
mas de exposição interoceptiva da hierarquia de 
tarefas às quais o RMP foi aplicado, o que não é 
necessariamente o caso dos estudos de Ost. Clark 
e colaboradores (1994) concluíram que a terapia 
cognitiva foi superior ao RMP aplicado quando 
realizada com quantidades iguais de exposição in 
vivo, ao passo que Beck, Stanley, Baldwin, Dea-
gle e Averill (1994) encontraram muito poucas 
diferenças entre terapia cognitiva e RMP quando 
cada uma delas foi administrada sem procedi-
mentos de exposição.

Reestruturação cognitiva

Inicialmente, a terapia cognitiva para o 
transtorno de pânico e a agorafobia não visavam 

diretamente às avaliações equivocadas de sensa-
ções corporais, e sim estimulavam declarações de 
enfrentamento em situações que causassem an-
siedade. Michelson, Mavissakalian e Marchione 
(1985) publicaram a primeira de sua série de in-
vestigações comparando diferentes tratamentos 
comportamentais a vários tratamentos cognitivos 
para a agorafobia, orientados para o enfrenta-
mento. Eles compararam intenção, exposição 
gradual e relaxamento muscular profundo pro-
gressivo, embora todos os participantes tenham 
realizado exposição in vivo autodirigida entre as 
sessões.

No pós-tratamento e três meses depois, a 
intenção paradoxal apresentou taxas equivalen-
tes de melhora, mas um número significativa-
mente maior de participantes permanecia sin-
tomático em comparação com os tratados com 
exposição graduada e relaxamento. Michelson, 
Mavissakalian e Marchione (1988) replicaram 
esse desenho com quase o dobro de participan-
tes. Ao contrário do primeiro estudo, detectaram-
se poucas diferenças importantes entre os trata-
mentos. A ausência de diferenças foi replicada 
em um terceiro estudo (Michelson et al., 1990). 
Dessa forma, os tratamentos cognitivos voltados 
ao enfrentamento parecem ser tão eficazes quan-
to os tratamentos comportamentais, ainda que 
estes tenham sido todos muito contaminados por 
exposição autodirigida comportamental. Em um 
desenho um pouco diferente, Murphy, Michelson, 
Marchione, Marchione e Testa (1998) compara-
ram a terapia cognitiva com a exposição auto-
dirigida e dirigida por terapeuta, relaxamento 
combinado com exposição autodirigida e dirigida 
por terapeuta e somente exposição autodirigida e 
dirigida por terapeuta. Mais uma vez, em termos 
gerais, houve poucas diferenças importantes, em-
bora a condição que incluía a terapia cognitiva 
tenha gerado as mudanças mais potentes e mais 
estáveis. Sem o componente de exposição autodi-
rigida, Emmelkamp e colaboradores concluíram 
que a terapia orientada para o enfrentamento 
(terapia racional-emotiva e treinamento para au-
to-instrução) foi significativamente menos eficaz 
do que a exposição in vivo prolongada para ago-
rafobia em uma série de medidas de ansiedade 
e evitação comportamentais e de autoavaliação 
(Emmelkamp, Brilman, Kuiper e Mersch, 1986; 
Emmelkamp, Kuipers e Eggeraat, 1978; Emme-
lkamp e Mersch, 1982).

A terapia cognitiva que visa às avaliações 
equivocadas das sensações corporais é claramen-
te eficaz com amostras que tenham níveis entre 
leve e moderado de agorafobia, produzindo re-
sultados que são tão ou mais eficazes do que o re-
laxamento aplicado (Arntz e van den Hout, 1996; 
Beck et al., 1994; Clark et al., 1994; Ost e Wes-
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tling, 1995; Stanley et al., 1996). Os resultados 
com níveis mais graves de agorafobia são mistos. 
Um estudo indicou que a terapia cognitiva que 
visa às avaliações equivocadas das sensações 
corporais é tão eficaz quanto a exposição orien-
tada com vistas ao domínio orientado, aplicada 
intensamente durante seis semanas para indiví-
duos com agorafobia moderada a grave (Hoffart, 
1995), e outros estudos mostram que a reestru-
turação cognitiva combinada com retreinamento 
de respiração e/ou exposição interoceptiva é tão 
eficaz quanto a exposição in vivo autodirigida 
(Craske et al., 2003: de Ruiter, Garssen, Rijken 
e Kraaimaat, 1989; Rijken, Kraaimaat, de Ruiter 
e Garssen, 1992) com indivíduos com níveis va-
riáveis de agorafobia. Outros estudos concluíram 
que a terapia cognitiva é menos eficaz do que 
o domínio orientado e a exposição in vivo para 
a agorafobia (Bouchard et al., 1996; Williams 
e Falbo, 1996). Vários estudos concluíram não 
haver benefícios quando se acrescentou a tera-
pia cognitiva que visa às avaliações equivocadas 
das sensações corporais à exposição in vivo (Ost, 
Thulin e Ramnero, 2004; van den Hout, Arntz e 
Hoekstra, 1994).

As estratégias baseadas em exposição 
comportamental geralmente são incluídas em 
terapia cognitiva como veículos para se obterem 
dados que refutem as avaliações equivocadas. A 
importância das estratégias baseadas em expo-
sição para a eficácia da terapia cognitiva não é 
conhecida, embora duas semanas de terapia cog-
nitiva concentrada com instruções antiexposição 
tenham reduzido os ataques de pânico em todos 
os casos, menos um, de uma série de sete em um 
desenho de caso único e dados basais múltiplos 
(Salkovskis, Clark e Hackmann, 1991).

Em termos de implementação, a terapia 
cognitiva começa a proporcionar uma funda-
mentação para o tratamento com discussão do 
papel dos pensamentos na geração de emoções. 
A seguir, os pensamentos são reconhecidos como 
hipóteses em vez de fatos, e assim ficam abertos 
ao questionamento e ao desafio. O automonito-
ramento detalhado das emoções e as cognições a 
elas associadas é instituído para identificar cren-
ças, avaliações e suposições específicas. Quando 
identificadas, as cognições específicas são classi-
ficadas em tipos de erros que geralmente ocor-
rem durante emoção elevada, como superestimar 
risco ou eventos negativos, ou catastrofizar o sig-
nificado dos eventos. O processo de classificação 
ou denominação de pensamentos é coerente com 
um modelo de cientista pessoal e facilita uma 
perspectiva objetiva através da qual se pode ava-
liar a validade dos pensamentos. Dessa forma, ao 
denominar o tipo de distorção cognitiva, o pacien-
te é estimulado a usar uma abordagem empírica 

para examinar a validade de seus pensamentos, 
considerando todas as evidências disponíveis. 
Os terapeutas usam o questionamento socrático 
para que os pacientes façam descobertas orienta-
das e questionem seus pensamentos ansiosos. A 
seguir, geram-se hipóteses alternativas baseadas 
em evidências. Além de avaliações superficiais 
(por exemplo, “aquela pessoa está franzindo a 
testa para mim porque eu tenho cara de bobo”), 
crenças ou esquemas centrais (por exemplo, “não 
tenho forças para aguentar mais incômodo” ou 
“eu não sou uma pessoa de quem os outros gos-
tem”) são questionados da mesma forma.

Um aspecto importante é que a reestrutu-
ração cognitiva não pretende ser um meio direto 
de minimizar o medo, a ansiedade ou sintomas 
desagradáveis, e sim de corrigir o pensamento 
distorcido. Espera-se que o medo e a ansiedade 
acabem cedendo, mas sua redução não é o pri-
meiro objetivo da terapia cognitiva.

Exposição

A exposição é uma fase fundamental do 
tratamento e, uma vez começada, constitui um 
foco fundamental das sessões, assim como do tra-
balho de casa entre cada sessão, já que a prática 
de exposição limitada tem poucos benefícios e 
pode até ser prejudicial. A exposição tem por ob-
jetivo refutar avaliações equivocadas e extinguir 
respostas emocionais condicionadas a situações 
e contextos externos, por meio de exposição in 
vivo, assim como sensações corporais, por meio 
de exposição interoceptiva.

Exposição in vivo

A exposição in vivo se refere à exposição 
repetida e sistemática, na vida real, neste caso, a 
situações agorafóbicas. Como indicado nos estu-
dos revisados anteriormente, uma longa história 
de pesquisa estabeleceu a eficácia de exposição in 
vivo para a agorafobia.

Com mais frequência, a exposição in vivo 
é realizada de maneira gradual, avançando das 
situações que menos provocam ansiedade às que 
mais a provocam, em uma hierarquia de evita-
ção. Entretanto, há evidências que sugerem que a 
exposição intensa ou não-gradual pode ser eficaz. 
Em um estudo realizado por Feigenbaum (1988), 
as sessões de tratamento foram realizadas em 
formato concentrado de 6 a 10 dias consecutivos. 
Um grupo recebeu exposição não-gradual (N = 
25), começando com os itens mais temidos das 
hierarquias de evitação. Outro grupo recebeu 
exposição gradual (N = 23), começando com os 
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itens menos temidos. Aproximadamente um terço 
dessa amostra muito agorafóbica ficava em casa 
na época da avaliação inicial. No pós-tratamento, 
oito meses mais tarde, as condições se mostra-
ram igualmente eficazes (embora, curiosamente, 
o grupo que recebeu a exposição gradual tenha 
considerado o tratamento mais desconfortável). 
Entretanto, a exposição não-gradual foi clara-
mente superior em uma avaliação de seguimento 
de cinco anos: 76% do grupo intensivo, compa-
rados com 35% do grupo gradual, informaram 
estar completamente livres de sintomas. Quando 
se acrescentaram 104 sujeitos ao formato de ex-
posição intensiva, os mesmos resultados foram 
obtidos. De 129 sujeitos, 78% informaram estar 
completamente livres de sintomas cinco anos de-
pois. Esse conjunto dramático de resultados suge-
re que uma abordagem intensiva, que tem proba-
bilidades de gerar níveis mais altos de excitação 
do que uma abordagem gradual, pode ser muito 
benéfica (pelo menos quando realizada em for-
mato concentrado). Infelizmente, a variedade de 
medidas de resultado nesse estudo é um pouco 
questionável, e ainda é necessário verificar uma 
replicação por parte de investigadores indepen-
dentes.

Um elemento fundamental à exposição in 
vivo é a remoção de sinais e comportamentos 
de segurança. Entre os exemplos dos primeiros 
estão outras pessoas, água, dinheiro (telefonar 
para pedir ajuda), frascos de remédio cheios ou 
vazios, sinais indicando a saída, bem como luga-
res ou referências conhecidas ao se deslocar. Es-
ses comportamentos oferecem uma sensação de 
segurança e incluem buscar garantias ou verificar 
onde há saídas. A dependência dos sinais e com-
portamentos de segurança atenua o desconforto 
no curto prazo, e mantém o excesso de ansiedade 
no longo prazo. Com a orientação do terapeuta, o 
paciente identifica e encontra formas de eliminar 
gradualmente seus próprios sinais e comporta-
mentos de segurança. Além disso, a exposição in 
vivo acaba se combinando com a exposição inte-
roceptiva ao induzir deliberadamente sensações 
temidas em situações temidas.

A quantidade de tempo dedicada à exposi-
ção in vivo depende muito do perfil da agorafobia 
do paciente. Obviamente, pacientes com agorafo-
bia mais grave necessitam de mais tempo. Além 
disso, como descrito anteriormente, as evidências 
indicam que a inclusão de pessoas importantes 
para a vida do paciente no processo de tratamento 
pode melhorar os resultados (por exemplo, Cerny 
et al., 1987). Os benefícios obtidos com o envolvi-
mento dessas pessoas podem depender da genera-
lização da agorafobia e do quanto os papéis e as 
interações familiares foram afetados pelo padrão 
da doença ou contribuíram para ele.

Exposição interoceptiva

Na exposição interoceptiva, o objetivo é in-
duzir deliberadamente sensações físicas temidas 
em quantidade e tempo suficientes para que as 
interpretações equivocadas sobre as sensações se-
jam refutadas e se extingam as repostas ansiosas 
condicionadas. Uma série de estudos relatou os 
efeitos da exposição interoceptiva independente 
de outras estratégias terapêuticas.

Inicialmente, Bonn, Harrison e Rees (1971) 
e Haslam (1974) observaram uma redução bem- 
-sucedida da reatividade com repetidas infusões 
de lactato de sódio (droga que produz sensações 
corporais semelhantes ao pânico), mas o pânico 
não foi monitorado nessas investigações. Griez e 
van den Hout (1986) compararam seis sessões de 
inalação de CO2 graduadas com um regime de 
tratamento com propranolol (um betabloquea-
dor escolhido porque suprime os sintomas indu-
zidos pelas inalações de CO2), ambos conduzidos 
no decorrer de duas semanas. O tratamento por 
inalação de CO2 resultou em uma redução mé-
dia de 12 para 4 ataques de pânico, que é supe-
rior aos resultados do propranolol. Além disso, 
o tratamento por inalação resultou em reduções 
significativamente maiores no medo informado 
de sensações. Uma avaliação de seguimento de 
seis meses sugeriu a sustentação dos ganhos do 
tratamento, embora a frequência de pânico não 
tenha sido relatada. Beck e Shipherd (1997) tam-
bém encontraram efeitos positivos de inalações 
repetidas de CO2, embora com pouco efeito so-
bre a agorafobia (Beck, Shipherd e Zebb, 1997). 
Broocks e colaboradores (1998) testaram os efei-
tos do exercício (com contato de apoio, uma vez 
por semana, de um terapeuta) em comparação 
com clomipramina ou placebo no decorrer de 10 
semanas. O grupo de exercícios foi treinado para 
correr 6 km, três vezes por semana. Apesar do 
abandono (31%), foi mais eficaz do que a condi-
ção do placebo, mas a clomipramina foi superior 
ao exercício.

Na primeira comparação com outros tra-
tamentos cognitivos e comportamentais, com-
paramos (Barlow et al., 1989) RMP aplicado, 
exposição interoceptiva, mais retreinamento de 
respiração com reestruturação cognitiva, sua 
combinação com RMP aplicado e uma lista de es-
pera como controle, em uma amostra com trans-
torno de pânico com agorafobia limitada. As duas 
condições que envolviam exposição interoceptiva, 
o retreinamento da respiração e a reestruturação 
cognitiva, foram significativamente superiores 
às condições de RMP aplicado e lista de espera. 
Os resultados se mantiveram 24 meses depois de 
completado o tratamento para o grupo que re-
cebeu exposição interoceptiva, retreinamento de 
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respiração e reestruturação cognitiva sem RMP, 
enquanto o grupo combinado tendeu a se dete-
riorar no seguimento (Craske, Brown e Barlow, 
1991). Como já foi mencionado, comparamos a 
exposição interoceptiva, a terapia cognitiva e a 
exposição in vivo ao retreinamento de respiração, 
à terapia cognitiva e à exposição in vivo para in-
divíduos com níveis diferentes de agorafobia. A 
condição que incluía exposição interoceptiva foi 
levemente superior a retreinamento de respiração 
no pós-tratamento e seis meses depois (Craske 
et al., 1997). Da mesma forma, Ito, Noshirvani, 
Basoglu e Marks (1996) encontraram uma pro-
babilidade maior de atingir pelo menos 50% de 
melhoria no medo fóbico e na evitação naqueles 
que acrescentaram exposição interoceptiva à sua 
exposição in vivo e retreinamento de respiração. 
Recentemente, um tratamento intensivo de oito 
dias com uma abordagem voltada a sensações foi 
realizado com indivíduos que tinham agorafobia 
moderada a grave, e os resultados iniciais foram 
promissores (Morisette, Spiegel e Heinrichs, 
2005). Mas a educação da respiração, o retrei-
namento de respiração e a exposição interocep-
tiva repetida à hiperventilação não aumentaram 
a eficácia da exposição in vivo para a agorafobia 
(de Beurs, Lang, van Dyck e Koele, 1995).

A exposição interoceptiva atualmente é 
um componente-padrão da terapia cognitivo- 
-comportamental para transtorno de pânico (por 
exemplo, Barlow et al., 2000; Craske, Lang et al., 
2005), embora diferentes grupos deem ênfases 
distintas à exposição interoceptiva, alguns deles 
a enfatizam como forma de extinguir respostas 
de medo (Barlow e Craske, 2006), e outros, como 
veículo para refutar avaliações equivocadas. (Cla-
rk, 1996).

Em termos de implementação, uma lista 
padronizada de exercícios, como hiperventilar 
e girar, é usada para estabelecer hierarquia de 
exposições interoceptivas. Com uma abordagem 
graduada, a exposição começa com os exercícios 
físicos menos pesados e continua com os mais pe-
sados. É essencial que o paciente aguente as sen-
sações além do ponto em que são notadas pela 
primeira vez, por, pelo menos, 30 segundos a 1 
minuto, porque a finalização precoce da tarefa 
pode eliminar a oportunidade de aprender que as 
sensações não são prejudiciais e que a ansiedade 
pode ser tolerada. As habilidades de enfrenta-
mento da reestruturação cognitiva e respiração 
lenta por diafragma são usadas após cada exer-
cício, seguidas de uma discussão daquilo que o 
paciente aprendeu durante o exercício em rela-
ção às sensações corporais, medo e evitação. Os 
exercícios interoceptivos são praticados diaria-
mente fora da sessão de terapia, para consolidar 
o processo de aprendizagem. A exposição intero-

ceptiva se estende a atividades naturalísticas que 
induzem inerentemente as sensações somáticas 
(por exemplo, consumo de cafeína, exercício).

Otimizando a aprendizagem durante a exposição

As formas com que a aprendizagem duran-
te a exposição é otimizada estão abertas à inves-
tigação permanente. Nesta seção, destacamos os 
mais recentes avanços da pesquisa.

Duração De uma prática De exposição

As expectativas com relação à probabi-
lidade de eventos aversivos são centrais para o 
condicionamento do medo nos seres humanos. 
Por exemplo, a consciência da contingência (ou 
seja, o conhecimento de que um estímulo con-
dicionado específico [ECE] é indicador de um 
estímulo não condicionado [ENCE] específico, 
embora de necessidade discutível para a respos-
ta condicionada (cf. Lovibond e Shanks [2002] e 
Ohman e Mineka [2001]) é um forte correlato da 
resposta condicionada. O condicionamento auto-
nômico diferencial em particular está fortemen te 
associado a medidas verbais de conhecimento da 
contingência (por exemplo, Purkis e Lipp, 2001). 
As expectativas também são importantes para 
a extinção; postula-se que esta seja uma conse-
quência da inadequação entre a expectativa de 
um evento aversivo e a ausência de sua ocor-
rência (Rescorla e Wagner, 1972) ou da per-
cepção de uma mudança negativa no quanto 
os eventos aversivos estão associados ao ENCE 
(Gallistel e Gibbon, 2000); ou seja, as expecta-
tivas do ENCE são rompidas durante a extinção. 
Dessa forma, as tarefas de exposição formuladas 
para romper as expectativas de resultados ne-
ga tivos seriam, segundo essa hipótese, a forma 
mais eficaz de exposição (Craske e Mystkowski, 
2006). Evidências indiretas derivadas de vários 
estudos de amostras fóbicas indicam que uma 
exposição única, concentrada, é mais eficaz do 
que uma série de exposições curtas da mesma 
duração total, como uma duração de 60 minutos 
em relação a três de 20 minutos (por exemplo, 
Chaplin e Levine, 1981; Marshall, 1985). É pos-
sível que a exposição mais longa (concentrada) 
seja mais eficaz, porque dá tempo suficiente 
para se aprender que não ocorrem eventos aver-
sivos (isto, é, refutar as expectativas de eventos 
negativos) (Craske e Mystkowski, 2006). Entre-
tanto, até o momento nenhum estudo avaliou 
diretamente as expectativas de eventos ou ma-
nipulou a duração da exposição em relação a 
expectativas de resultado.
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Entretanto, relacionado a isso está o corpo 
de trabalho sobre o papel cumprido pela distra-
ção durante a exposição, porque a distração, em 
essência, representa exposição interrompida (ou 
seja, não concentrada). Administramos (Craske, 
Street e Barlow, 1989) exposição dirigida pelo te-
rapeuta e pelo paciente a pacientes com agorafo-
bia em pequenos grupos por 11 sessões. Em uma 
condição (N = 16), os pacientes foram instruídos 
a monitorar sensações corporais e pensamentos 
objetivamente durante exposições in vivo, e a 
usar a interrupção de pensamentos e a focar nas 
autoafirmativas para interromper a distração. Em 
uma segunda condição (N = 14), eles foram en-
sinados a usar tarefas específicas de distração du-
rante exposições in vivo (rimas, ortografia, etc.) e 
a usar interrupção de pensamentos e autoafirma-
ções como distratores para interromper a atenção 
dada a sensações corporais e imagens temidas. Os 
grupos de tratamento não diferiram no pós-tra-
tamento nem em uma avaliação de seguimento, 
mas consistentemente com os achados anteriores 
no transtorno obsessivo-compulsivo (Grayson, 
Foa e Steketee, 1982), o grupo de exposição 
dirigida melhorou muito do pós-tratamento ao 
seguimento, em contraste com uma leve deterio-
ração no grupo de exposição distraída. Contudo, 
o grau em que os participantes foram realmente 
distraídos em comparação com o quanto foram 
dirigidos não era comprovável e outros resultados 
relacionados aos efeitos prejudiciais da distração 
durante a terapia de exposição foram contradi-
tórios (por exemplo, Kamphuis e Telch, 2000; 
Oliver e Page, 2003; Rodriguez e Craske, 1995; 
Rose e McGlynn, 1997). A natureza contraditória 
das conclusões pode ser derivada da falta de uma 
definição operacional para “distração”, de fatores 
de confusão com a qualidade afetiva do distrator 
e da quantidade desconhecida de distração que 
realmente acontece.

Não obstante, dados os recentes avanços 
da pesquisa, que mostram que nem a habitua-
ção fisiológica nem a quantidade de redução do 
medo dentro de um teste de exposição é prediti-
va do  resultado geral (ver Craske e Mystkowski, 
2006), e dado que a autoeficácia por meio do 
desempenho é preditiva de uma redução geral 
de fobias (por exemplo, Williams, 1992) e que 
tolerar o medo e a ansiedade pode ser uma ex-
periência de aprendizagem mais importante do 
que sua eliminação (ver Eifert e Forsyth, 2005), o 
foco agora está em permanecer na situação fóbica 
até o momento especificado, quando os pacientes 
aprendem que aquilo que mais os preocupa nun-
ca ou raramente acontece, e/ou que eles podem 
enfrentar o estímulo fóbico e tolerar a ansieda-
de. Dessa forma, a duração de um determinado 
teste de exposição não se baseia na redução do 

medo, mas em condições necessárias para novas 
aprendizagens, na qual o medo e a ansiedade 
acabam por ceder ao longo de testes de exposi-
ção. Essencialmente, o nível de medo ou redução 
de medo dentro de um determinado teste de ex-
posição não é mais considerado um indicador de 
aprendizagem, e sim um reflexo do desempenho; 
a aprendizagem é mais bem medida pelo nível de 
ansiedade experimentado na próxima vez que o 
paciente encontra a situação fóbica em um mo-
mento posterior.

Assim, de um modelo baseado em “per-
manecer na situação até que o medo ceda”, pas-
samos para “permanecer na situação até que se 
tenha aprendido o que se tem que aprender e, às 
vezes, isso significa aprender que se pode tolerar 
o medo.” As tarefas de exposição, portanto, de-
vem ser definidas claramente com antecedência, 
independentemente do nível de redução do medo 
em um determinado dia de prática. Por exemplo, 
estimulam-se os pacientes a praticar sensações de 
indução da falta de ar por um tempo determina-
do e dirigir em rodovia por uma distância prede-
terminada para ganhar experiência que refute o 
que eles mais temem. Se o que os pacientes mais 
temem é que seu medo se mantenha elevado du-
rante toda a prática de exposição, então o obje-
tivo da exposição passa a ser conseguir tolerar 
um nível constante de medo. Não obstante, pode 
haver ocasiões em que um terapeuta julga que a 
aprendizagem mais eficaz vem de suportar uma 
tarefa de exposição até que o medo tenha dimi-
nuído, como seria o caso de pacientes que afir-
mam que o medo só vai diminuir quando saírem 
da situação.

plano De práticas De exposição

Uma segunda forma que pode aumentar os 
efeitos da exposição é estabelecer um plano de 
sessões de exposição. O espaçamento entre dias 
de exposição (em oposição à duração de uma de-
terminada prática de exposição) é pertinente à 
consolidação da aprendizagem. Infelizmente, a 
pesquisa com amostras humanas não conseguiu 
abordar simultaneamente a concentração dentro 
de cada exposição e o espaçamento entre exposi-
ções; ou seja, os estudos sobre espaçamento entre 
dias de exposição foram realizados sem garantir 
necessariamente que a exposição tivesse duração 
suficiente dentro de cada dia para que se conse-
guisse violar as expectativas negativas, donde os 
resultados foram mistos. Foa, Jameson, Turner e 
Payne (1980) encontraram maiores diminuições 
em comportamento relacionado à ansiedade e à 
evitação nas pessoas que participaram de sessões 
de exposição concentradas, em lugar de espaça-
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das, para agorafobia, ao passo que Ramsay, Ba-
rends, Brueker e Kruseman (1966) concluíram 
que os planos espaçados eram superiores aos 
concentrados para dessensibilização de fobias 
específicas. Chambless (1990) não encontrou 
diferença entre sessões semanais e diárias de ex-
posição in vivo gradual e treinamento de controle 
da respiração, técnicas de distração e intenção 
paradoxal. Entretanto, alguns sujeitos não esta-
vam dispostos a aceitar exposição concentrada, 
criando um viés de seleção de amostra. Cham-
bless indicou que seus resultados podem carecer 
de generalização, já que a exposição espaçada 
geralmente é intercalada com tarefas de casa, o 
que pode aumentar a eficácia dos resultados. Não 
obstante, a autora conclui sugerindo que a opção 
pela exposição concentrada em detrimento da 
espaçada é decisão do terapeuta e do paciente. 
Parte da contradição surge da operacionalização 
incoerente de planos concentrados e espaçados 
entre diferentes estudos. Estudos já compararam 
durações fixas escolhidas arbitrariamente e pla-
nos de exposição, e às vezes o que se chama de 
“concentrado” em um estudo pode ser denomina-
do “espaçado” em outro.

Entretanto, considerando-se a força dos 
dados experimentais sobre o espaçamento dos es-
tudos para aprendizagem não-emocional (Bjork 
e Bjork, 1992), as evidências de resultados su-
periores com um plano de durações aumentando 
progressivamente entre testes de exposições em 
fobias definidas (por exemplo, Rowe e Craske, 
1998) e as evidências de resultados muito me-
lhores com telefonemas mensais de seguimento 
após a terapia cognitivo-comportamental sema-
nal para o transtorno de pânico em settings de 
atenção primária (Craske et al., 2006), pode ser 
aconselhável usar um plano de sessões semanais 
seguido de intervalos progressivamente mais lon-
gos entre sessões.

nível De excitação Dentro De uma prática De exposição 

Clinicamente, há amplo apoio à teoria de 
que a aprendizagem corretiva é maior quando a 
excitação fisiológica é ativada inicialmente e de-
pois se deixa que ceda dentro de cada sessão de 
exposição e entre sessões (isto é, a teoria do pro-
cessamento emocional) (Foa e McNally, 1996). 
Contudo, análises recentes a posteriori indicam 
que o grau em que a resposta fisiológica declina 
do início ao fim de uma exposição não é predi-
tor do resultado geral (ver Craske e Mystkowski, 
2006). Além disso, avanços empíricos e teorias su-
gerem que um certo nível de excitação sustentada 
durante o treinamento para extinção pode render 
resultados ainda mais eficazes no reteste. Especifi-

camente, Cain, Blouin e Barad (2004) concluíram 
que as drogas ansiogênicas como a yohimbina fa-
cilitam a extinção em ratos, e em geral, sugerem 
que as drogas ou as condições que aumentam a 
transmissão adrenérgica superam uma restrição 
inibitória natural à extinção.

No entanto, os dados existentes em seres 
humanos estão limitados a observações a poste-
riori de um relacionamento positivo entre exci-
tação sustentada (isto, é, batimentos cardíacos) 
durante a exposição e resultado geral com fobias 
limitadas (por exemplo, Rowe e Craske, 1998).

Por outro lado, há evidências de efeitos 
prejudiciais dos sinais e comportamentos de 
segurança, que supostamente reduzem a ansie-
dade e a excitação durante exposições. Como 
men cionado anteriormente, entre os sinais de 
segurança comuns para pacientes com transtor-
no de pânico estão a presença de outra pessoa, 
terapeutas, medicações e comida ou bebida (Bar-
low, 1988). Embora aliviem o desconforto no 
curto prazo, os sinais de segurança supostamente 
sustentam a ansiedade no longo prazo (Siddle e 
Bond, 1988). Esses efeitos foram explicados por 
mecanismos associativos e de atribuição. O mo-
delo associativo supõe que a força negativa do 
estímulo inibitório cancela a força positiva do es-
tímulo excitatório, de forma que não há mudança 
em relação ao que é indicado por todos os sinais 
(Lovibond, Davis e O’Flaherty, 2000). O modelo 
de atribuição implica que, se os sujeitos atribuem 
a ausência de um resultado esperado ao estímulo 
inibitório, não há razão para alterar a situação 
causal do estímulo excitatório (Lovibond et al., 
2000).

Em termos de tratamento, Sloan e Telch 
(2002) relatam que os participantes claustrofóbi-
cos que receberam um tratamento de exposição 
no qual eram estimulados a usar sinais de segu-
rança informaram mais medo no pós-teste e no 
seguimento do que os que foram estimulados a se 
concentrar em seu medo durante a exposição. Em 
estudo posterior, Powers, Smits e Telch (2004) 
concluíram que a percepção de segurança (isto 
é, a disponibilidade de comportamentos de se-
gurança independentemente de serem usados ou 
não) em lugar do uso da segurança foi prejudicial 
para os resultados do tratamento, já que o nível 
de redução do medo não foi afetado pelo uso real 
de comportamentos de segurança. Entretanto, 
em ambos os estudos, os efeitos do estímulo aos 
sinais de segurança podem ser atribuídos à distra-
ção, e os resultados foram limitados a fobias de-
terminadas. Em outro estudo, Salkovskis (1991) 
mostrou que “comportamentos de segurança 
dentro de situações” prejudicavam os benefícios 
da terapia de exposição para pânico e ansieda-
de, e que ensinar pacientes ansiosos a abrir mão 
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desses comportamentos leva a maior redução do 
medo após uma sessão de exposição. Claramente, 
é necessária muito mais investigação direta sobre 
os efeitos dos sinais de segurança e das respostas 
de evitação durante a terapia de exposição, es-
pecialmente dadas as implicações muito diretas 
para a prática clínica.

Essa pesquisa pode ser direcionada a medi-
cações que possam se tornar sinais de segurança, 
porque sua disponibilidade garante aos pacientes 
que os riscos de medo extremo são controláveis. 
A atribuição da segurança a medicações impe-
de a correção do risco que é equivocadamente 
percebido (por exemplo, “é seguro que eu dirija 
na rodovia, mesmo que não esteja medicado”), 
e a atribuição de ganhos terapêuticos à medica-
ção (alprazolam) em pacientes com transtorno 
de pânico e agorafobia indica sintomas de abs-
tinência subsequentes e recaída (Basoglu et al., 
1994). Dessa forma, o aumento da recaída de-
pois de exposição, combinada com ansiolíticos 
(especialmente drogas de alta potência e de ação 
rápida) comparada com a simples exposição (por 
exemplo, Marks et al., 1993) pode ser atribuída 
a medicamentos que estejam funcionando como 
sinais de segurança.

efeito Do contexto sobre o retorno Do meDo

Uma quarta consideração para melhorar a 
aprendizagem durante a terapia de exposição de-
riva dos modelos de condicionamento nos quais 
a extinção envolve novas associações inibidoras 
ECE- não ENCE, em vez de se desaprenderem 
associações originais ECE-ENCE. Portanto, Bou-
ton (1993) propôs que o significado excitatório 
original do ECE não é apagado durante a extin-
ção; em lugar disso, aprende-se outro significado 
inibitório. O significado duplo do ECE resultan-
te cria uma ambiguidade só resolvida pelo atual 
contexto do ECE. Bouton usa a analogia de uma 
palavra ambígua; ou seja, a reação à palavra 
“fogo” depende em muito do contexto em que ela 
ocorre, podendo gerar uma reação de pânico em 
um teatro lotado e muito pouca reação em um es-
tande de tiro. Sendo assim, o contexto determina 
qual significado é expresso em um determinado 
momento. Em termos de tratamentos para a an-
siedade, as sensações corporais podem significar 
“morte súbita” quando vivenciada em um contex-
to que relembre a pessoa dos intensos ataques 
de pânico anteriores ao tratamento, enquanto as 
mesmas sensações podem significar “desagradá-
vel, mas inofensivo” quando vivenciada em um 
contexto que lembra a pessoa de seu sucesso com 
o tratamento. Os efeitos da mudança do contexto 
foram testados em fobias específicas e, de fato, o 

retorno do medo é maior quando os participantes 
são avaliados subsequentemente em um contexto 
diferente daquele no qual foram tratados (para 
revisões, ver Craske e Mystkowski, 2006; Her-
mans et al., 2006).

Consequentemente, o que se aprende no 
contexto da terapia de exposição pode não se 
manter em reencontros com o objeto ou situação 
fóbico anteriormente temido após o final da te-
rapia.

É possível que realizar terapia de exposi-
ção em contextos múltiplos minimize o efeito 
de renovação do contexto depois de terminada 
a terapia. Infelizmente, a pesquisa existente em 
seres humanos está limitada a um estudo de fo-
bias específicas (Vansteenwegen et al., 2007). 
Como nem sempre é viável realizar exposições 
em contextos de aquisição original do medo ou 
em contextos múltiplos, buscamos (Mystkowski, 
Craske, Echiverri e Labus, 2006) investigar se 
um retorno do medo com base no contexto po-
deria ser combatido por meio de ensaio mental. 
Os  participantes fóbicos instruídos a se lembrar 
do ambiente de aprendizagem por exposição um 
pouco antes de serem retestados com uma ara-
nha em outro contexto apresentaram menos re-
torno do medo do que os instruídos a se lembrar 
de eventos não relacionados. Embora tenham se 
baseado em fobias específicas, essas conclusões 
levantam a possibilidade de que simplesmen-
te fazer com que os pacientes rememorem suas 
experiências de tratamento pode desencadear o 
retorno do medo quando eles reencontram as si-
tuações que temiam anteriormente, após o final 
do tratamento.

EFICÁCIA GERAL DA TERAPIA  
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

A terapia cognitivo-comportamental, en-
volvendo a maioria dos componentes recém-lista-
dos, ou todos eles, proporciona taxas de extinção 
do medo na faixa de 70 a 80% e altas taxas de 
estado superior (isto é, dentro de faixas normais 
de funcionamento) na faixa de 50 a 70%, para 
transtorno de pânico com agorafobia mínima 
(por exemplo, Barlow et al., 1989; Clark et al., 
1994). Duas meta-análises informaram tamanho 
de efeito muito elevadas, de 1,55 e 0,90, para a 
terapia cognitivo-comportamental aplicada ao 
transtorno de pânico (Mitte, 2005; Westen e Mor-
rison, 2001). Os resultados, em termos gerais, 
também se mantêm em intervalos de seguimento 
de até dois anos (Craske et al., 1991). A análise 
de perfis individuais no decorrer do tempo suge-
re um quadro menos otimista, no sentido de que 
um terço dos pacientes livres de pânico 24 meses 
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após a terapia cognitivo-comportamental tinham 
tido um ataque de pânico no ano anterior, e 27% 
tinham recebido tratamento adicional para pâni-
co no mesmo intervalo (Brown e Barlow, 1995). 
Porém, essa abordagem à análise não levou em 
conta a tendência geral a continuar a melhora 
com o passar do tempo. Sendo assim, as taxas 
de sucesso terapêutico com o tempo podem ser 
subestimadas quando o sucesso é definido pela 
situação de ausência contínua de medo desde o 
final do tratamento.

 A eficácia se estende a pacientes que ex-
perimentam ataques de pânico noturnos (Craske, 
Lang, Aikins e Mystkowski, 2005). A terapia cog-
nitivo-comportamental também é eficaz quando 
há comorbidade, e alguns estudos indicam que a 
comorbidade não reduz a eficácia dessa terapia 
para o transtorno de pânico (por exemplo, Allen 
e Barlow, 2006; Brown, Antony e Barlow, 1995; 
McLean et al., 1998). Além disso, a terapia cog-
nitivo-comportamental resulta em melhorias na 
ansiedade comórbida e nos transtornos de humor 
(Brown et al., 1995; Tsao et al., 1998; Tsao, Mys-
tkowski, Zucker e Craske, 2002, 2005), embora 
os resultados em um estudo indiquem que os be-
nefícios dos problemas comórbidos podem se ate-
nuar com o passar do tempo, quando avaliados 
dois anos depois (Brown et al., 1995). Contudo, 
a conclusão geral sobre a melhoria na comorbi-
dade é importante, já que sugere a importância 
de se manter o tratamento para transtorno de pâ-
nico mesmo quando há comorbidade, porque a 
comorbidade também será beneficiada, pelo me-
nos até um ano. Por fim, as aplicações da terapia 
cognitivo-comportamental se mostraram muito 
úteis para reduzir as taxas de recaída depois da 
suspensão de benzodiazepínicos de alta potência 
(por exemplo, Otto et al., 1993; Spiegel, Bruce, 
Gregg e Nuzzarello, 1994 ).

Os resultados em amostras com agorafo-
bia moderada a grave são, em geral, levemente 
menos positivos do que aquelas amostras sem 
agorafobia ou com agorafobia leve (por exem-
plo, Williams e Falbo, 1996), mas os dados ge-
ralmente mostram padrões de melhora contínua 
no decorrer do tempo. Além disso, Fava, Zielezny, 
Savron e Grandi (1995) concluíram que apenas 
18,5% de seus pacientes livres de pânico tiveram 
recaída em um período de cinco a sete anos de-
pois de tratamento para agorafobia baseado em 
exposição. Como mencionado, algumas pesquisas 
sugerem que a tendência de melhoria depois de 
tratamento agudo é facilitada pelo envolvimento 
de pessoas significativas na vida do paciente em 
todos os aspectos do tratamento para agorafobia 
(por exemplo, Cerny et al., 1987).

Como já foi apontado, nosso grupo mul-
ticêntrico avaliou recentemente estratégias para 

se manter a resposta naqueles que melhoraram 
 consideravelmente depois do tratamento cogni-
tivo-comportamental. Especificamente, 157 pa-
cientes que haviam respondido bem ao tratamen-
to inicial foram distribuídos aleatoriamente para 
não receber tratamento cognitivo-comportamen-
tal ex tra ou uma sessão de manutenção por mês, 
durante nove meses.

Nesse momento, todo o tratamento foi 
interrompido durante um ano. No final daquele 
ano, 97,3% dos pacientes que receberam as ses-
sões de reforço continuaram a manter a respos-
ta, ao passo que 81,9% mantiveram a resposta 
sem as sessões de reforço; ou seja, 18,1% apre-
sentaram alguma perda de resposta, comparados 
a 2,7% dos que receberam sessões de reforço – 
uma importante diferença. Nesse estudo de gran-
de porte, demonstrou-se o valor de sessões de 
reforço ocasionais.

A maioria das pesquisas até hoje foi reali-
zada em contextos universitários ou de pesquisa, 
com amostras selecionadas (embora sejam usa-
dos poucos critérios de exclusão em estudos mais 
recentes). Consequentemente, uma importante 
preo cupação é o grau em que esses métodos de 
tratamento e resultados são transferíveis a settings 
que não sejam de pesquisa, com populações mais 
graves ou diferentes em algum outro aspecto, e 
com clínicos menos experientes ou com menos for-
mação – tópico que somente agora está começando 
a receber atenção. Wade e colaboradores (1998) 
usaram uma estratégia de padrões de referência 
para comparar seus resultados de um centro de 
saúde mental comunitário com resultados de lo-
cais de pesquisa. Cento e dez indivíduos passaram 
por terapia cognitivo-comportamental para TP/
TPA, concomitante com farmacoterapia, quando 
fosse o caso. Os terapeutas receberam muita for-
mação. Assim como em estudos anteriores, a fina-
lização do tratamento teve correlação positiva com 
os anos de estudo. Como um todo, a porcentagem 
de indivíduos livres de pânico e a porcentagem 
que atingiu níveis normais de funcionamento em 
uma série de medidas foram comparáveis às por-
centagens obtidas nos locais de pesquisa. Como foi 
dito, atualmente estamos avaliando o grau em que 
esses resultados de tratamento podem ser obtidos 
em outros settings (por exemplo, atenção primá-
ria) e com terapeutas que tenham menos forma-
ção. Em nosso primeiro estudo de transtorno de 
pânico em contextos de atenção primária, concluí-
mos que oferecer uma combinação de tratamento 
que incluísse terapia cognitivo-comportamental 
(até seis sessões) e farmacoterapia deu resultados 
altamente importantes em relação ao tratamento 
tradicional (TT) em atenção primária, com tera-
peutas relativamente novatos (Roy-Byme et al., 
2005).
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DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO: PROTOCOLO

A seguir, uma descrição de uma terapia 
cognitivo-comportamental de 12 sessões para 
TPA, adaptada ao problema da paciente chamada 
Julie. É claro que o grau em que diversos compo-
nentes do tratamento são enfatizados varia com a 
avaliação funcional realizada com cada paciente.

Descrição geral

O objetivo básico do protocolo de trata-
mento é influenciar diretamente as avaliações 
equivocadas catastróficas e a evitação de sensa-
ções corporais e situações agorafóbicas. Isso se 
faz inicialmente oferecendo informações precisas 
com relação à natureza da resposta luta-fuga. 
Ao apresentar essas informações, os pacientes 
são ensinados que o que sentem são “sensações” 
e não “pânicos,” e que essas sensações são nor-
mais e inofensivas. Em segundo, o tratamento 
visa a ensinar um conjunto de habilidades para 
desenvolver avaliações baseadas em evidências 
com relação às sensações corporais e às situa-
ções agorafóbicas. Ao mesmo tempo, são apre-
sentadas informações específicas sobre os efeitos 
da hiperventilação e seu papel nos ataques de 
pânico, com muita prática de retreinamento de 
respiração. Então, o ponto crucial do tratamento 
envolve exposição repetida a gatilhos temidos in-
ternos e a situações agorafóbicas.

Sessão 1

Os objetivos da Sessão 1 são descrever o 
me do e a ansiedade; ajudar os pacientes a enten-
der as influências cíclicas entre respostas compor-
tamentais, fisiológicas e cognitivas, e auxiliá-los 
a entender que os sintomas de ataque de pânico 
não são prejudiciais e a começar o automonitora-
mento, caso não tenha sido começado com a ava-
liação inicial. A terapia começa com a identifica-
ção de padrões de ansiedade e de situações em 
que essa ansiedade e os ataques de pânico têm 
probabilidades de ocorrer. Muitos pacientes apre-
sentam dificuldades de identificar antecedentes 
específicos, informando que o pânico pode ocorrer 
praticamente a qualquer momento. Os terapeutas 
ajudam os pacientes a identificar fatores desenca-
deantes internos, especificamente cogni ções ver-
bais negativas, imagens catastróficas e sensações 
físicas. A seguinte interação aconteceu com Julie:

Terapeuta: Em que situações você tem mais pro-
babilidades de entrar em pânico?

Julie: Em restaurantes cheios e quando es-
tou dirigindo na estrada. Mas às ve-
zes eu vou andando de carro, me sen-
tindo bem, quando, de repente, vem. 
E outras vezes eu posso estar sentada 
em casa me sentindo bem relaxada e 
simplesmente acontece. É aí que eu 
fico assustada de verdade, porque 
não sei explicar.

Terapeuta: Então, quando você está dirigindo na 
estrada, qual é a primeira coisa que 
você percebe ser um sinal de que vai 
entrar em pânico?

Julie: Ah! Os outros carros na estrada an-
dam como se estivessem indo bem 
devagar.

Terapeuta: E qual é a primeira coisa que você 
nota quando está em casa?

Julie: Uma sensação irreal, como se eu esti-
vesse flutuando.

Terapeuta: Então, é como se os ataques de pânico 
que parecem ocorrer sem qualquer ra-
zão estivessem relacionados às sensa-
ções de irrealidade, ou quando as coi-
sas parecem andar em câmera lenta. 

Julie: Acho que sim. Eu sempre achei que 
as sensações físicas eram o ataque de 
pânico, mas talvez elas desencadeiem 
o ataque.

A seguir, introduz-se o modelo baseado no 
sistema de três respostas para descrever e enten-
der a ansiedade e o pânico. Esse modelo contri-
bui para uma autoconsciência objetiva – para se 
tornar um cientista pessoal – e dá a base para um 
quadro conceitual alternativo com o qual explicar 
o pânico e a ansiedade, que substitui as próprias 
suposições equivocadas do paciente. Pede-se que 
os pacientes descrevam aspectos cognitivos, fi-
siológicos e comportamentais de suas respostas, 
ou seja, que identifiquem as coisas que sentem, 
pensam e fazem quando sentem ansiedade e pâ-
nico. Como descrito anteriormente, destacam-se 
as diferenças entre os perfis de resposta de an-
siedade e pânico. Depois de entender a noção de 
três respostas que, na verdade, são parcialmente 
independentes, descrevem-se as interações entre 
os sistemas de respostas. Pede-se que o paciente 
descreva os componentes do sistema de três res-
postas em um ataque de pânico recente e identifi-
que formas em que elas interagem para produzir 
mais desconforto. Por exemplo,

Terapeuta: Como você descreveria as três partes 
do ataque de pânico que teve em casa 
na semana passada?

Julie: Bom, fisicamente, eu sentia a minha 
cabeça realmente leve, e minhas 
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mãos estavam úmidas. Eu achei que 
ia desmaiar ou que de alguma manei-
ra ia me dissolver em um nada. Meu 
comportamento foi deitar e chamar o 
meu marido, que estava trabalhando.

Terapeuta: Qual foi a primeira coisa que você no-
tou?

Julie: Quando levantei, minha cabeça co-
meçou a parecer realmente esquisita 
como se estivesse entrando em para-
fuso.

Terapeuta: Qual foi sua reação seguinte a essa 
sensação?

Julie: Eu me agarrei na cadeira, achei que 
alguma coisa estava errada. Eu achei 
que ia piorar e que eu ia cair.

Terapeuta: Então, começou com uma sensação 
física e depois você teve alguns pen-
samentos muito específicos com rela-
ção a essas sensações. O que aconte-
ceu depois?

Julie: Eu me senti muito ansiosa.
Terapeuta: E o que aconteceu depois?
Julie: A tontura, parecia que estava pioran-

do mais e mais. Eu fiquei muito preo-
cupada porque era diferente de qual-
quer outra experiência que eu tivesse 
tido. Eu estava convencida que tinha 
chegado “a hora.”

Terapeuta: Então, quando você fica mais ansiosa, 
as sensações físicas e os pensamentos 
de que alguma coisa ruim vai acon-
tecer se intensificam. O que você fez 
depois disso?

Julie: Telefonei para o meu marido e fiquei 
na cama até ele chegar em casa. Foi 
horrível.

Terapeuta: Você consegue entender como uma 
coisa alimenta a outra, criando um 
ciclo? Começou com uma sensação, 
depois alguns pensamentos ansiosos, 
depois se sentir ansiosa, depois mais 
sensações e mais pensamentos e mais 
medo, e assim por diante?

As razões pelas quais os ataques de pânico 
começaram são abordadas brevemente. Os pacien-
tes são informados de que não é necessário enten-
der as razões pelas quais começaram a entrar em 
pânico para que possam se beneficiar do tratamen-
to, porque os fatores envolvidos no desencadear 
não são necessariamente os mesmos envolvidos 
na sustentação do problema. Todavia, o ataque de 
pânico inicial é descrito como uma manifestação 
de ansiedade/estresse. Os fatores de estresse que 
estavam presentes na época do primeiro ataque 
são explorados com o paciente, principalmente em 
termos de como esses fatores podem ter aumen-

tado os níveis de excitação física e ativado certos 
esquemas cognitivos carregados de perigo.

A seguir, o terapeuta dá uma breve des-
crição da fisiologia por trás da ansiedade e do 
pânico, e dos mitos relacionados aos possíveis 
significados das sensações físicas. Os principais 
conceitos tratados nesta fase da instrução são:

 1. o valor de sobrevivência ou a função de prote-
ção da ansiedade e do pânico;

 2. a base fisiológica das várias sensações expe-
rimentadas durante o pânico e a ansiedade e 
a função de sobrevivência da fisiologia subja-
cente e

 3. o papel dos medos específicos, aprendidos e 
mediados cognitivamente de determinadas 
sensações corporais.

O modelo de pânico que descrevemos an-
teriormente neste capítulo é explicado. Em parti-
cular, que os conceitos de avaliação equivocada 
e condicionamento interoceptivo dariam conta 
dos ataques de pânico que parecem ocorrer do 
nada, que são desencadeados por gatilhos in-
ternos muito sutis ou por sensações físicas que 
podem ocorrer a qualquer momento. Não apenas 
essa informação reduz a ansiedade diminuindo a 
incerteza sobre os ataques de pânico, como tam-
bém aumenta a credibilidade dos procedimentos 
de tratamento posteriores. Esta informação é de-
talhada em um material dado ao paciente para 
ler nas semanas que seguem (para o material, ver 
Barlow e Craske, 2006).

Essa informação é muito importante para 
Julie porque a incapacidade de explicar seus 
ataques de pânico era uma fonte importante de 
desconforto. Aqui, algumas das perguntas que ela 
fez em sua tentativa de entender mais completa-
mente:

Julie: Então, se eu entendi bem o que você 
disse, meus ataques de pânico são 
o mesmo que o medo que eu senti 
quando encontramos um ladrão na 
nossa casa. Não me parece nem um 
pouco a mesma coisa.

Terapeuta: Sim, esses dois estados emocionais 
– um ataque de pânico inesperado e 
medo diante de um ladrão – são es-
sencialmente a mesma coisa. Mas no 
caso do ladrão, em que você estava 
concentrando a atenção, no ladrão ou 
em como se sentia?

Julie: No ladrão, claro, embora eu notasse 
que meu coração estava a mil.

Terapeuta: E quando você tem um ataque de pâ-
nico, a que está prestando atenção, às 
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pessoas ao seu redor ou em como se 
sente?

Julie: Bom, mais em como eu sinto, embora 
dependa de onde estou no momento.

Terapeuta: Estar mais preocupada com o que 
acontece dentro pode levar a um tipo 
de experiência muito diferente do 
que estar preocupada com o ladrão, 
mesmo que, basicamente, esteja ocor-
rendo a mesma resposta fisiológica. 
Por exemplo, lembre-se da nossa des-
crição de como o medo das sensações 
pode intensificar essas sensações.

Julie: Mas e as sensações de irrealidade? 
Como eles podem proteger, ou como 
me sentir irreal pode me ajudar a li-
dar com uma situação de perigo?

Terapeuta: Certo, não se esqueça de que o que 
é protetor são os eventos fisiológicos, 
e não as sensações. As sensações são 
apenas o resultado final desses even-
tos. Essas sensações de irrealidade 
podem ser causadas por mudanças 
no fluxo sanguíneo ao seu cérebro 
(embo ra não de forma perigosa), ou 
por res pirar em excesso ou se con-
centrar com muita intensidade no 
que está acontecendo dentro de você. 
Então, a sensação de irrealidade pode 
não ser protetora, mas as mudanças 
no fluxo sanguíneo e o excesso de res-
piração, sim.

Julie: Entendo que eu posso gerar um  ata que 
de pânico por estar com medo de mi-
nhas sensações físicas, como meu co-
ração disparar ou eu me sentir irreal, 
mas às vezes acontece tão rápido que 
eu nem tenho tempo de pensar.

Terapeuta: É, essas reações podem acontecer 
muito rápido, às vezes automatica-
mente. Mas não se esqueça de que 
estamos regulados para reagir ins-
tantaneamente às coisas (incluindo 
nossos próprios corpos) que achamos 
que representam perigo. Imagine-
se caminhando em uma rua escura: 
você tem razão para acreditar que em 
algum lugar da escuridão se esconde 
um assassino. Nessas circunstâncias, 
você prestaria muita atenção a qual-
quer sinal, qualquer som ou qual-
quer visão de outra pessoa. Se você 
estivesse caminhando na mesma rua 
e tivesse certeza de que não havia 
assassinos, poderia não ouvir ou não 
detectar os mesmos sinais que captou 
no primeiro caso. Vamos traduzir isso 
para o pânico: o assassino na rua es-

cura é o ataque de pânico, e os sinais, 
sons e cheiros são as sensações que 
você acha que indicam a possibilida-
de de um ataque de pânico. Por causa 
do alto grau de sensibilidade a sinto-
mas físicos que sinalizam um ataque 
de pânico, é provável que você esteja 
observando “ruídos” normais em seu 
corpo que em outras situações não 
notaria, e, às vezes, fique assustada 
imediatamente por causa desses “ruí-
dos.” Em outras palavras, as sensa-
ções, muitas vezes, são observáveis 
porque você presta atenção a elas.

A seguir, o método de automonitoramento 
foi descrito e demonstrado com prática em ses-
são, preenchendo-se o Registro de Ataques de 
 Pânico. Julie estava preocupada com que o au-
tomonitoramento só faria aumentar seu descon-
forto, lembrando-a exatamente daquilo que ela 
teme (pânico e irrealidade). O terapeuta escla-
receu a diferença entre automonitoramento ob-
jetivo e subjetivo, e explicou que o desconforto 
diminuiria se ela perseverasse.

O trabalho de casa para esta sessão foi auto-
monitorar os ataques de pânico, a ansiedade diá-
ria e o humor, além de ler o material distribuído. 
Na verdade, recomendamos aos pacientes que re-
leiam esse material várias vezes e trabalhem ati-
vamente com o material, circulando ou marcan-
do as partes mais relevantes pessoalmente,  ou as 
áreas que demandem mais esclarecimentos, por-
que o esforço melhora a retenção de longo pra zo 
do conteúdo aprendido. É claro que, para al guns 
pacientes, a leitura do material dirige a aten ção às 
coisas que eles temem (assim como o automonito-
ramento). Nesse caso, os terapeutas podem discu-
tir o papel da evitação em relação ao da exposição, 
e como, com leituras repetidas, os níveis de des-
conforto têm mais probabilidades de ceder.

No final da sessão, Julie ficou muito ansio-
sa de repente. Ela não se sentia capaz de tolerar 
os procedimentos do tratamento ou a expectativa 
deles. Ficou muito agitada no consultório e re-
latou sentimentos de irrealidade. Abriu a porta 
do consultório para encontrar seu marido, que 
estava esperando do lado de fora. O terapeuta a 
ajudou a entender como o ciclo de pânico tinha 
surgido na seguinte situação: 

 1. o gatilho foi a descrição do tratamento – ter 
que encarar de verdade sensações e situações 
temidas;

 2. isso gerou ansiedade, porque Julie acreditava 
que não conseguiria enfrentar as demandas 
do tratamento, que o tratamento lhe causaria 
tanta ansiedade que ela “teria um chilique” e 
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perderia contato com a realidade permanen-
temente, nunca melhorando porque não con-
seguiria tolerar o tratamento;

 3. a ansiedade atual no consultório gerou sensa-
ções de irrealidade e aceleração dos batimen-
tos cardíacos;

 4. Julie começou a se preocupar com a possibi-
lidade de entrar em pânico e perder contato 
com a realidade permanentemente nos minu-
tos seguintes;

 5. quanto mais ansiosa ela se sentia e quanto 
mais tentava escapar e encontrar segurança, 
mais intensas se tornavam as sensações fí-
sicas;

 6. ela sentiu um certo alívio ao encontrar seu 
marido, porque a presença dele renovou sua 
confiança de que ela estaria em segurança. 

Julie voltou a crer que o tratamento avan-
çaria em um ritmo com o qual ela se sentiria cô-
moda, mas, ao mesmo tempo, foi ajudada a en-
tender que seu desconforto agudo em relação à 
sensações de irrealidade seria exatamente o alvo 
desse tipo de tratamento, atestando assim a re-
levância que esse tratamento tinha para ela. Ela 
também foi acalmada pela reestruturação cogni-
tiva preliminar, sobre a probabilidade de perder 
permanentemente o contato com a realidade. 
Depois de uma longa discussão, Julie se tornou 
mais receptiva ao tratamento. Combinou-se uma 
postura coletiva em relação ao planejamento e 
aos avanços do tratamento, para que ela não se 
sentisse forçada a fazer coisas que não achasse 
que seria capaz.

Sessão 2

Os objetivos desta sessão são começar o 
desenvolvimento de uma hierarquia de situações 
agorafóbicas e habilidades de enfrentamento re-
lacionadas a retreinamento de respiração e rees-
truturação cognitiva. A hierarquia individualiza-
da compreende situações que vão da ansiedade 
suave à moderada, chegando até a extrema. Essas 
situações se tornam a base da exposição in vivo. 
Embora os exercícios de exposição in vivo não es-
tejam marcados para acontecer antes da quarta 
sessão, a hierarquia é apresentada agora, para 
que as habilidades de reestruturação cognitiva 
possam ser praticadas em relação a cada situação 
na hierarquia antes que comece a exposição in 
vivo. Mais além, a hierarquia será refinada como 
resultado da prática da reestruturação cognitiva, 
porque esta destaca características específicas de 
situações agorafóbicas que provocam mais ansie-
dade.

Pediu-se que Julie desenvolvesse uma hie-
rarquia da semana seguinte. Ela manifestou ter 
dúvida se algum dia conseguiria cumprir algum 
item em sua hierarquia, que dirá todos eles. O 
terapeuta ajudou pedindo que ela pensasse em 
qualquer situação ao longo de sua vida que cos-
tumasse ser difícil, mas que ficou mais fácil com a 
prática. Julie se lembrou de como ficava ansiosa 
quando começou a trabalhar com clientes no es-
critório de seu marido, e como esse desconforto 
diminuiu com o tempo. Isso foi usado para ajudá-
la a entender que a mesma coisa poderia aconte-
cer com as situações listadas em sua hierarquia. 
A hierarquia final de Julie tinha as seguintes si-
tuações: dirigir de volta para casa sozinha; sentar 
em um cinema lotado; passar duas horas a sós em 
casa por dia; estar em casa sozinha quando escu-
recesse; dirigir por ruas conhecidas até a casa de 
seu irmão (15 km) sozinha; dirigir até a segunda 
saída na rodovia 444, com seu marido seguindo-
-a no carro de trás; dirigir até a segunda saída na 
rodovia 444, sozinha; dirigir 4 saídas na rodovia 
444 e dirigir na rodovia até a casa de seu irmão, 
sozinha. A seguir, ela deveria repetir todas essas 
tarefas sem tomar o Klonopin, e sem saber onde 
estava seu marido.

O retreinamento de respiração também co-
meçou nesta seção. Os pacientes devem hiperven-
tilar voluntariamente, ficando em pé e respirando 
rapida e profundamente, como se enchessem um 
balão, por 1,30 minuto.

Com indução e estímulo por parte do te-
rapeuta, os pacientes muitas vezes conseguem 
completar todo o minuto e meio, depois do qual 
se pede que se sentem, fechem os olhos e respi-
rem muito devagar, fazendo uma pausa ao final 
de cada respiração até que os sintomas tenham 
diminuído. A seguir, a experiência é discutida 
em termos do grau em que produziram sintomas 
iguais aos que ocorrem naturalmente durante 
ansiedade ou pânico. Aproximadamente 50% a 
60% dos pacientes informam muita semelhança. 
Muitas vezes, contudo, essa semelhança é con-
fundida com a semelhança da ansiedade. Como 
o exercício é realizado em um ambiente seguro e 
os sintomas têm uma causa óbvia, a maioria dos 
pacientes diz que a experiência causou menos 
ansiedade do que se os mesmos sintomas tives-
sem ocorrido naturalmente. É importante que se 
faça essa distinção, porque ela demonstra a im-
portância da segurança percebida para o grau de 
ansiedade que se experimenta. No caso de Julie, 
o exercício de hiperventilação provocou muita 
ansiedade (8 em uma escala de 0 a 10 pontos) 
e ela classificou os sintomas como muito seme-
lhantes aos de seus ataques de pânico (6 em uma 
escala de 0 a 10 pontos). Ela encerrou a tarefa 
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após cerca de 40 segundos, porque sentiu que po-
deria ter um ataque de pânico total. O terapeuta 
e ela discutiram essa experiência em termos do 
sistema de três respostas, e o papel das avaliações 
equivocadas e do condicionamento interoceptivo 
descrito durante a sessão anterior.

 A seguir, Julie foi instruída brevemente 
sobre a base fisiológica da hiperventilação (ver 
Barlow e Craske, 2006). Como antes, o objetivo 
da apresentação didática era mitigar interpreta-
ções equivocadas dos riscos de respirar em exces-
so e dar uma base de informações factuais sobre 
a qual se basear quando se questionassem ativa-
mente essas interpretações errôneas. O conteúdo 
dessa instrução é ajustado ao nível de informação 
do próprio paciente e tratado somente até onde 
for relevante para ele.

No passo seguinte, o terapeuta ensina o 
retreinamento de respiração, que começa com os 
pacientes usando mais o diafragma (abdômen) do 
que a musculatura torácica. Além disso, os pacien-
tes são instruídos a se concentrar em sua respira-
ção, contando as inalações e pensando na palavra 
“relaxa” ao espirar (a respiração lenta é introduzi-
da na terceira sessão). Os terapeutas mostram os 
padrões sugeridos de respiração e depois oferecem 
orientação corretiva aos pacientes enquanto eles 
praticam no setting do consultório.

As reações iniciais ao exercício de respira-
ção podem ser negativas para pacientes que te-
nham medo de sensações respiratórias, porque o 
exercício dirige sua atenção à respiração. Tam-
bém pode ser difícil para pacientes que respirem 
demais cronicamente, e aqueles para os quais 
qualquer interrupção dos padrões normais de 
respiração inicialmente aumenta a sintomatolo-
gia respiratória. Em ambos os casos, recomenda-
-se a prática continuada, com a garantia de que 
sensações como falta de ar não causam danos. 
O objetivo é que usemos o treinamento das ha-
bilidades respiratórias para estimular uma apro-
ximação continuada à ansiedade e às situações 
que a provocam. Ocasionalmente, considera-se 
equivocadamente o retreinamento de respiração 
como forma de se aliviar sintomas assustadores, 
caindo na armadilha de temer graves consequên-
cias caso não consega corrigir sua respiração.

A seguir, o que aconteceu com Julie:

Julie: Então, só o que eu preciso fazer é res-
pirar mais devagar, e tudo vai ficar 
bem.

Terapeuta: Certamente respirar mais devagar vai 
ajudar a reduzir os sintomas físicos 
que você sente, mas não tenho cer-
teza do que você quer dizer quando 
pergunta se tudo vai ficar bem.

Julie: Que a respiração correta vai impedir 
que eu perca contato com a realida-
de, que eu não vou desaparecer.

Terapeuta: Lembre-se, não importa se você respi-
ra rápido ou devagar, do peito ou do 
abdômen, você não vai desaparecer. 
Em outras palavras, é uma interpre-
tação equivocada pensar que a sen-
sação de irrealidade quer dizer que 
você está perdendo permanentemen-
te o contato com a realidade ou que 
vai desaparecer. O retreinamento de 
respiração vai lhe ajudar a se sentir 
mais relaxada e, assim, com menos 
probabilidades de ter a sensação de 
irrealidade, mas essa sensação não é 
um sinal de perda real de contato com 
a realidade e de desaparecimento. 

O trabalho de casa é praticar a respiração 
diafragmática por pelo menos 10 minutos, duas 
vezes ao dia, em ambientes relaxantes.

Os terapeutas introduzem nesta sessão a 
reestruturação cognitiva, explicando que os er-
ros de pensamento ocorrem com todos que es-
tão ansiosos, ajudando o paciente a esperar que 
seu pensamento esteja distorcido. Os pacientes 
são informados de que essas distorções têm uma 
função adaptativa, ou seja, as chances de sobrevi-
vência são maiores se percebemos o perigo como 
provável e merecedor de atenção do que se o mi-
nimizamos. Sendo assim, a ansiedade nos leva a 
julgar os eventos ameaçadores como sendo mais 
ameaçadores do que eles realmente são.

Contudo, as distorções cognitivas são des-
necessárias, porque não existe ameaça real no 
caso de transtorno de pânico.

A seguir, os pacientes são ensinados a tra-
tar seus pensamentos como hipóteses ou palpites, 
em vez de fatos. As noções de pensamento auto-
mático e previsões específicas também são expli-
cadas, para enfatizar a necessidade de se tornar 
um astuto observador das declarações habituais 
acerca de si mesmo em cada situação. Isso leva 
a uma “técnica da seta descendente” para identi-
ficar as previsões específicas feitas em cada mo-
mento, como demonstrado com Julie.

Terapeuta: O que foi que assustou você ao se sentir 
desconectada no cinema ontem à noite?

Julie: É uma sensação tão horrível!
Terapeuta: O que a torna tão horrível? 
Julie: Eu não aguento.
Terapeuta: O que faz você pensar que não aguen-

ta? O que essa sensação de descone-
xão faz com você para que a considere 
horrível e intolerável?
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Julie: Pode ficar tão intensa que toma conta 
de mim.

Terapeuta: E se ela tomar conta de você, o que 
vai acontecer? 

Julie: Eu podia ficar tão aflita que perderia 
o contato com a realidade.

Terapeuta: E o que significaria você perder con-
tato com a realidade?

Julie: Que eu estaria em outro estado men-
tal para sempre, eu nunca voltaria à 
realidade. Que eu ficaria tão louca 
que teria que ser levada do cinema 
em uma maca para um hospital psi-
quiátrico e trancada lá para sempre.

Autodeclarações muito genéricas, como 
“eu me sinto horrível”, “alguma coisa horrível po-
deria acontecer,” são insuficientes, não-terapêuti-
cas e podem servir para intensificar a ansiedade 
por causa de sua natureza global e não-diretiva. 
Em lugar disso, detalhes no conteúdo dos pen-
samentos, como “tenho medo de que, se eu ficar 
muito ansiosa enquanto estiver dirigindo, perca 
o controle da direção e saia da estrada, aí vou 
morrer”, possibilitam reestruturação cognitiva 
posterior.

A análise do conteúdo dos pensamentos 
ansiosos mostra dois fatores amplos que são cha-
mados de “risco” e “valência”. Esses dois tipos 
principais de erros cognitivos são descritos aos 
pacientes. O risco se traduz em estimativas exa-
geradas, ou conclusões apressadas, ao se verem 
os eventos negativos como prováveis, quando, na 
verdade, eles têm pouca probabilidade de ocor-
rer. O paciente deve identificar essas estimativas 
de incidentes de ansiedade e pânico nas duas últi-
mas semanas: “Consegue pensar em eventos que 
você tinha certeza de que iam acontecer quando 
entrou em pânico, para descobrir depois que não 
aconteceram?”. Geralmente, os pacientes con-
seguem identificar esse eventos com facilidade, 
mas protestam. Por exemplo:

Julie: Bom, muitas vezes eu pensei que ia 
perder o controle...  que eu ia ter um 
chilique e nunca mais voltaria à rea-
lidade. Nunca aconteceu de verdade, 
mas ainda pode acontecer.

Terapeuta: Por que você acha que “isso” ainda 
pode acontecer?

Julie: Uma parte de mim se sente como se 
eu sempre tivesse conseguido escapar 
disso bem na hora, mas saindo da 
 situação ou o meu marido me aju-
dando, ou aguentando o suficiente 
para passar a sensação. Mas, e se na 
próxima vez eu não conseguir aguen-
tar?

Terapeuta: Sabendo o que sabemos sobre nossos 
pensamentos quando estamos ansio-
sos, você consegue classificar como 
estimativas exageradas qualquer das 
ideias que acabou de expressar, de 
“simplesmente aguentar” ou “escapar 
bem na hora”?

Julie: Suponho que você esteja dizendo que 
eu consigo aguentar ou que sempre 
escapo bem na hora.

Terapeuta: Mais do que você sentir necessidade 
de aguentar ou escapar, porque está 
superestimando a probabilidade de 
ter um chilique e nunca retornar à 
rea lidade.

Julie: Mas parece que isso vai me aconte-
cer.

Terapeuta: A confusão entre o que você acha que 
vai acontecer e o que realmente vai 
acontecer é exatamente o problema 
que estamos tratando nesta sessão.

Exploram-se as razões pelas quais as esti-
mativas exageradas persistem apesar de repeti-
das refutações. Geralmente, os pacientes fazem 
atribuições equivocadas da ausência de perigo a 
sinais ou comportamentos de segurança externos 
(por exemplo, “Só consegui porque achei alguém 
para me ajudar a tempo”, “Se eu não tivesse to-
mado o Xanax (alprazolan) na semana passada 
quando entrei em pânico na loja, tenho certeza 
de que teria desmaiado”, “Eu não teria consegui-
do se não tivesse saído da estrada a tempo”) ou 
à “sorte”, em lugar de entender a imprecisão dos 
indicadores iniciais. 

Da mesma forma, os pacientes podem su-
por que ainda estão vivos, sãos e salvos, porque 
o grande terremoto ainda não aconteceu. Nesse 
caso, os pacientes erram ao pressupor que a in-
tensidade dos ataques de pânico aumenta os ris-
cos de resultados catastróficos.

O método para refutar os erros de estima-
tivas exageradas é questionar as evidências dos 
julgamentos de probabilidade. O formato geral é 
tratar os pensamentos como hipóteses ou palpites 
em lugar de fatos, ou examinar as evidências e 
gerar indicadores alternativos mais realistas. Isso 
se faz melhor com o uso do estilo socrático por 
parte do terapeuta, de forma que os pacientes ad-
quiram a habilidade de examinar o conteúdo de 
suas declarações e chegar a declarações ou indi-
cadores alternativos depois de ter refletido sobre 
todas as evidências. Nesse sentido, é útil questio-
nar a lógica (por exemplo, “como a aceleração 
dos batimentos leva a um ataque cardíaco?”) ou 
as evidências a partir das quais os julgamentos 
são feitos (por exemplo, informações equivo-
cadas de outras pessoas, sensações incomuns). 
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Continuando com o exemplo anterior, o questio-
namento tomou o seguinte rumo:

Terapeuta: Um dos pensamentos específicos que 
você identificou é que vai ter um chi-
lique e nunca retornar à realidade. 
O que, especificamente, leva você a 
pensar que isso provavelmente vai 
acontecer?

Julie: Bom, acho que é assim que eu me sin-
to.

Terapeuta: Descreva os sentimentos.
Julie: Ah! Eu me sinto fora do ar e irreal, 

como se as coisas ao meu redor fos-
sem diferentes e eu não estivesse co-
nectada.

Terapeuta: E por que você acha que esses senti-
mentos realmente querem dizer que 
você vai perder o contato com a reali-
dade?

Julie: Não sei, eu sinto que é assim.
Terapeuta: Então, vamos examinar essa supo-

sição. Como é o seu comportamen-
to quando você se sente irreal? Por 
exemplo, você responde se alguém 
lhe faz uma pergunta durante esses 
episódios?

Julie: Eu respondo a você, mesmo que me 
sinta assim aqui, às vezes.

Terapeuta: E você consegue caminhar, escrever 
ou dirigir quando se sente assim?

Julie: Consigo, mas tem um sentimento di-
ferente.

Terapeuta: Mas você faz essas atividades mesmo 
se sentindo desconectada. Então o 
que isso lhe diz?

Julie: Pode ser que eu não tenha perdido 
completamente o contato com a rea-
lidade. Mas e se eu perder?

Terapeuta: Quantas vezes você já se sentiu des-
conectada?

Julie: Centenas e centenas de vezes.
Terapeuta: E quantas vezes já perdeu permanen-

temente o contato com a realidade?
Julie: Nunca, mas e se esses sentimentos 

não desaparecerem?
Terapeuta: Então o que mais lhe diz que isso é 

possível?
Julie: E o meu primo em segundo grau? 

Ele piorou quando tinha uns 25 anos 
e agora a cabeça dele está uma con-
fusão. Ele mal consegue funcionar, e 
fica entrando e saindo de hospitais 
psiquiátricos. Eles dão um monte de 
drogas pesadas para ele. Eu nunca 
vou me esquecer da vez que vi ele 
totalmente fora de si. Ele não dizia 
coisa com coisa.

Terapeuta: Então você estabelece uma conexão 
entre ele e você?

Julie: Sim.
Terapeuta: Quais são as semelhanças entre vocês 

dois?
Julie: Na verdade, não tem nenhuma. Só 

que ele é o que eu acho que vou virar.
Terapeuta: Ele alguma vez se sentiu como você 

se sente agora?
Julie: Não sei.
Terapeuta: E se outro de seus primos tivesse pro-

blemas graves de coluna, você estaria 
preocupada com acabar com graves 
problemas de coluna?

Julie: Não.
Terapeuta: Por que não?
Julie: Porque nunca passou pela minha ca-

beça. Não é algo com que eu me preo-
cupe.

Terapeuta: Então, parece que você acha que vai 
acabar como seu primo porque tem 
medo de acabar como ele.

Julie: Acho que sim.
Terapeuta: Vamos examinar todas as evidências e 

considerar algumas alternativas. Você 
já se sentiu irreal centenas de vezes e 
nunca perdeu o contato com a realida-
de, porque continuou a funcionar no 
meio de todas esses sentimentos, e eles 
nunca duraram muito. Você está com 
medo de ficar como seu primo, mas 
não há nenhum dado que mostre que 
ele e você tenham o mesmo problema.

Na verdade, os dados sugerem o contrário, 
porque você consegue funcionar e ele não. En-
tão, qual é a probabilidade realista de que você 
venha a perder a contato com a realidade per-
manentemente? Usando uma escala de 0 a 100, 
em que 0 = Nenhuma chance e 100 = Certamente 
vai acontecer.

Julie: Bom, talvez seja menor do que eu 
pensei, quem sabe uns 20%?

Terapeuta: Isso significaria que você perdeu o 
contato com a realidade uma vez a 
cada cinco em que se sentiu irreal.

Julie: Dito assim, acho que não. Talvez seja 
uma possibilidade muito pequena.

Terapeuta: Então, qual seria uma explicação al-
ternativa?

Julie: Talvez os sentimentos de irrealidade 
sejam causadas por me sentir ansiosa 
ou ofegante, e ter esses sentimentos 
não quer dizer que eu esteja realmen-
te perdendo contato com a realidade, 
e que não sou nem um pouco como o 
meu primo.
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Como trabalho de casa, além da continua-
ção do automonitoramento e da prática de res-
piração diafragmática, Julie deveria identificar 
seus pensamentos ansiosos em relação a cada 
item da sua lista de hierarquia de agorafobia, e 
usar os passos na sessão para examinar as evidên-
cias e gerar interpretações baseadas em evidên-
cias alternativas para os erros de superestimativa 
de risco. Ela deveria fazer a mesma coisa para 
cada ataque de pânico que ocorresse na semana 
seguinte.

Sessão 3

Os objetivos desta sessão são desenvolver 
o retreinamento de respiração e continuar a re-
estruturação cognitiva ativa. O terapeuta revisa 
a pratica de respiração diafragmática do pacien-
te durante a semana. Julie estava decepcionada 
com suas tentativas de praticar. 

Julie: Simplesmente parecia que eu não 
conseguia fazer certo. Às vezes eu co-
meçava bem, e, quanto mais eu ten-
tava, mais achava que ia ficar sem ar, 
e tinha que respirar bem fundo entre 
cada respiração. Outras vezes, eu fi-
cava tonta, e os sentimentos de irrea-
lidade começavam, e nesse momento 
eu parava e ocupava a minha mente 
com alguma coisa.

Terapeuta: Parece que tem muita coisa aconte-
cendo. Em primeiro lugar, não se es-
queça de que isso é uma habilidade, 
como aprender a andar de bicicleta, 
e não se pode esperar que seja fácil 
desde o início. Segundo, parece que 
você sentiu alguns sintomas físicos 
desagradáveis que a preocuparam. 
Você disse que parecia que estava fi-
cando sem ar. Com base no que con-
versamos na semana passada, o que 
você acha que pode ter causado esse 
sentimento?

Julie: Vai ver que eu não estava recebendo 
ar suficiente nos pulmões, porque 
eu acho muito difícil usar o diafrag-
ma. Parecia que eu estava me sufo-
cando.

Terapeuta: Talvez seja só uma questão de apren-
der a usar o diafragma, mas você es-
tava mesmo sufocando ou foi uma in-
terpretação de que você poderia estar 
sufocando?

Julie: Não sei. Já tive esse sentimento de 
sufocar antes, principalmente quando 
estou em uma sala fechada.

Terapeuta: Então como você sabe que estava su-
focando?

Julie: Eu não sei, era só como eu me sentia.
Terapeuta: Vamos juntar as evidências. Você já 

teve esses sentimentos antes e nunca 
sufocou. Como discutimos na última 
vez, a ansiedade pode criar uma sen-
sação de falta de ar mesmo que você 
tenha todo o ar de que precisa. Você 
consegue pensar em uma explicação 
alternativa?

Julie: Bom, talvez eu não estivesse sufocan-
do. Talvez eu só sentisse isso.

As reclamações de Julie representavam 
preo cupações típicas, que deveriam ser tratadas. 
O passo seguinte é diminuir o ritmo da respiração 
até que o paciente consiga realizar um ciclo com-
pleto de inspirar e expirar, de seis segundos. Mais 
uma vez, o terapeuta mostra como se diminui a 
respiração e depois dá orientação corretiva sobre 
a prática na sessão. O paciente é instruído a con-
tinuar a praticar a respiração lenta em ambientes 
“seguros” ou relaxantes e desestimulado a aplicar 
essa respiração lenta quando estiver ansioso ou 
em pânico até que tenha dominado completa-
mente a habilidade.

Mais além, a reestruturação cognitiva é 
continuada, tratando-se do segundo erro de pen-
samento, que é considerar um elemento como 
“perigoso”, “insuportável” ou “catastrófico” quan-
do não se trata disso. Os exemplos típicos de er-
ros catastróficos são “se eu desmaiar, as pessoas 
vão pensar que eu sou fraco, e isso seria insu-
portável”, “os ataques de pânico são a pior coisa 
que eu consigo imaginar” ou “se eu começar a me 
sentir ansioso vai destruir a noite toda.”

“Descatastrofizar” significa encarar o pior, 
entender que as ocorrências não são tão “catas-
tróficas” quanto se diz e pensar em maneiras con-
cretas de enfrentar os eventos negativos em vez 
de pensar em como eles são “ruins”. Um princípio 
fundamental por detrás de descatastrofizar é que 
os eventos podem ser suportados mesmo que se-
jam desconfortáveis. O reconhecimento da dura-
ção limitada do desconforto contribui para desen-
volver uma sensação de capacidade de enfrentar. 
A distinção crítica neste caso é que, embora os 
pacientes possam preferir que esses eventos não 
ocorram, eles são capazes de tolerar o desconfor-
to, se for necessário. Sendo assim, para a pessoa 
que declara que julgamentos negativos por parte 
de outras são insuportáveis, é importante discu-
tir o que ela faria para enfrentar um julgamento 
negativo direto por parte de alguém. Igualmente, 
para a pessoa que declara que os sintomas físicos 
de pânico são intoleravelmente constrangedores, 
o tipo de questionamento a seguir é útil:
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Julie: Estou realmente preocupada com 
per der o controle e fazer alguma coi-
sa louca, como berrar, gritar.

Terapeuta: Fora a baixa probabilidade de que 
isso aconteça (como discutimos an-
tes), encaremos o pior para descobrir 
o que tem de tão ruim nisso. O que 
seria tão ruim em gritar e berrar?

Julie: Eu nunca suportaria.
Terapeuta: Bom, vamos pensar nisso. Quais são 

as várias coisas que você poderia fa-
zer nessa situação? Você acaba de gri-
tar e berrar, e agora?

Julie: Acho que os gritos e berros acabariam 
parando.

Terapeuta: Certo, no mínimo, você ficaria exaus-
ta? O que mais? 

Julie: Talvez eu explicasse às pessoas ao 
meu redor que estava tendo um dia 
muito ruim, mas que ficaria bem. Em 
outras palavras, tranquilizá-las.

Terapeuta: Bom, e que mais?
Julie: Talvez eu simplesmente fosse embo-

ra, encontrasse algum lugar para me 
acalmar e tranquilizasse a mim mes-
ma de que o pior já passou.

Terapeuta: Bom.
Julie: Mas, e se a polícia viesse e me levas-

se, e me trancasse em um hospital 
psiquiátrico?

Terapeuta: De novo, vamos encarar o pior. E se a 
polícia viesse mesmo e você estivesse 
gritando e berrando, e se a polícia le-
vasse você? Por mais que isso possa 
parecer assustador, vamos pensar no 
que aconteceria.

Julie: Eu tenho uma imagem de mim não 
conseguindo dizer para eles o que 
realmente está acontecendo, que eu 
estou tão fora de mim que não sou 
capaz de dizer para eles que só estou 
ansiosa.

Terapeuta: Se você estivesse tão perturbada que 
nem conseguisse se comunicar clara-
mente, quanto isso duraria?

Julie: Você tem razão. Eu acabaria me can-
sando e conseguiria falar com mais 
clareza. Mas e se eles não acreditas-
sem em mim?

Terapeuta: E se eles não acreditassem em você 
no início? Quanto tempo levaria para 
eles se darem conta de que você não 
é louca?

Julie: Acho que depois de um tempo eles 
veriam que estou bem, e talvez eu 
pudesse ligar para um amigo ou para 
o meu médico para explicar o que es-
tava acontecendo.

Terapeuta: É isso aí. Agora, não se esqueça: tudo 
isso tem a ver com eventos que pro-
vavelmente não vão acontecer. Ao 
mesmo tempo, encarar os piores ce-
nários ajuda (mesmo os improváveis) 
e se dar conta de que eles não são tão 
ruins quanto você pensou no início.

O trabalho de casa para esta sessão, além de 
continuar o automonitoramento, é praticar a respi-
ração lenta e diafragmática em ambientes relaxan-
tes e identificar erros de catastrofização em relação 
a cada item na hierarquia de agorafobia, seguido 
pela prática de descatastrofizar e criar maneiras 
de enfrentamento. Além disso, Julie deveria usar a 
habilidade de descatastrofizar para os ataques de 
pânico que ocorressem durante a semana.

Sessão 4

O principal objetivo desta sessão é usar as 
habilidades de retreinamento de respiração como 
ferramenta de enfrentamento, revisar habilida-
des de reestruturação cognitiva e começar a ex-
posição in vivo ao primeiro item da hierarquia da 
agorafobia.

Agora que já praticaram a respiração lenta 
e diafragmática o suficiente em ambientes rela-
xantes, os pacientes estão prontos para usar es-
ses métodos em ambientes com distrações e em 
situa ções de ansiedade. Eles são estimulados a 
usar as habilidades de respiração como técnica 
de enfrentamento diante do medo, da ansiedade 
e de situações que a provoquem.

Alguns pacientes usam habilidades respira-
tórias como sinal ou comportamento de seguran-
ça, em outras palavras, acreditam que correrão 
risco de alguma calamidade mental, física ou so-
cial se não respirarem corretamente. Essa ques-
tão surgiu com Julie, como mostrado abaixo.

Julie: Quando entrei em pânico durante 
a semana, tentei usar a respiração, 
mas não funcionou, fez eu me sentir 
pior.

Terapeuta: Parece que você tentou usar o exercí-
cio de respiração numa tentativa de-
sesperada de controlar as coisas que 
estava sentindo.

Julie: É, é isso.
Terapeuta: O que você acha que teria acontecido 

se não tivesse conseguido controlar 
esses sentimentos?

Julie: Eu estava muito preocupada de não 
conseguir lidar com eles.

Terapeuta: E se você não conseguisse lidar com 
eles, o que aconteceria?
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Julie: Simplesmente parece que eu vou per-
der o controle, permanentemente.

Terapeuta: Esse é um dos pensamentos de que 
falamos na última vez. O que as evi-
dências lhe dizem sobre a probabili-
dade de perder contato permanente 
com a realidade?

Julie: Quer dizer que, mesmo que eu não 
controle a minha respiração, eu vou 
ficar bem?

Terapeuta: Bom, você não perdeu o contato com 
a realidade permanentemente antes 
de aprender o exercício, o que isso 
lhe diz?

Julie: Está bem, entendo.
Terapeuta: O exercício da respiração é melhor 

como ferramenta para ajudá-la a en-
frentar o que quer que esteja causando 
ansiedade. Então, à medida que você 
enfrenta situações e sua ansiedade au-
menta, use primeiro o exercício de res-
piração e depois as habilidades cogni-
tivas para poder continuar a enfrentar 
a ansiedade, em lugar de fugir.

Aos pacientes que usam constantemente 
suas habilidades de respiração como comporta-
mento de segurança se pode recomendar que não 
o façam, pois assim aprendem que aquilo com 
que estão se preocupando não acontece ou pode 
ser administrado sem usar essas habilidades. 

Em termos de reestruturação cognitiva, os 
terapeutas dão orientação corretiva aos pacien-
tes sobre os métodos de questionar as evidências 
para gerar probabilidades realistas, encarando o 
pior e gerando formas de enfrentar cada item na 
hierarquia de agorafobia e qualquer ataque de 
pânico que tenha ocorrido na última semana. A 
orientação corretiva específica se dá quando os 
pacientes não são específicos em sua reestrutu-
ração cognitiva (por exemplo, pacientes que re-
gistram que o que mais lhes preocupa é o pânico 
devem ser estimulados a detalhar o que lhes preo-
cupa em relação a entrar em pânico) ou contam 
com garantia geral (por exemplo, pacientes que 
registram que “tudo vai dar certo” como suas evi-
dências e/ou sua forma de enfrentamento devem 
ser estimulados a listar as evidências e/ou gerar 
passos de enfrentamento reais).

A seguir, trata-se de como praticar o pri-
meiro item na hierarquia de agorafobia. Se for 
o caso, revisam-se as razões pelas quais tenta-
tivas anteriores de exposição in vivo falharam. 
As razões típicas para os fracassos anteriores de 
exposição in vivo incluem terem sido demasiado 
casuais e/ou breves, ou com um espaço muito 
grande entre uma e outra, e tentativas realizadas 
sem uma sensação de domínio, ou enquanto se 

mantêm crenças de que a catástrofe é muito pos-
sível. Julie já havia tentado enfrentar situações 
agorafóbicas no passado, mas, todas as vezes, ela 
havia fugido, sentindo-se tomada pelo pânico e 
apavorada com a possibilidade de perder contato 
com a realidade permanentemente. O terapeuta 
a ajudou a entender como abordar as situações 
agorafóbicas de outra forma, para obter benefí-
cios da exposição. Os sinais de segurança típicos 
de Julie eram a presença de seu marido ou, pelo 
menos, o conhecimento de seu paradeiro, e o 
Klonopin (que ela levava consigo, mas raramen-
te usava). O terapeuta discutia a importância de 
acabar abandonando esses sinais de segurança.

Como mencionado anteriormente, o ob-
jetivo da terapia da exposição não é a redução 
imediata do medo e da ansiedade, e sim que o 
paciente aprenda algo novo como resultado da 
exposição. Para uma exposição eficaz, é essencial 
esclarecer do que os pacientes têm mais medo 
quando se deparam com as situações que temem 
e quais são as condições que mais os ajudam a 
aprender que as coisas das quais têm mais medo 
raramente acontecem, e/ou que eles podem en-
frentar a situação e tolerar a ansiedade. Se o que 
mais preocupa um paciente é que o medo e a 
ansiedade se manterão elevados durante toda a 
prática, a aprendizagem corretiva envolve tolerar 
ansiedade constante. Para Julie, a primeira situa-
ção em sua hierarquia era dirigir do trabalho 
para casa, sozinha. Ela declarou que o que mais 
a preocupava nessa situação era que ela entraria 
em pânico e perderia contato com a realidade, e 
então perderia o controle do carro e morreria em 
um acidente.

Ela também declarou que dirigir ao entar-
decer era a condição em que mais estava conven-
cida dessas eventualidades. Sendo assim, a tarefa 
que o terapeuta considerou mais eficaz para lhe 
ensinar que ela não perderia o contato com a 
realidade nem sofreria um acidente, ou que ela 
poderia enfrentar as sensações de irrealidade e 
pânico era dirigir do trabalho para casa ao en-
tardecer.

A explicação mais concreta possível da ta-
refa de exposição, para que o paciente entenda 
exatamente o que a prática implica (por exemplo, 
“caminhar sozinha dentro de um shopping center 
por dez minutos”) reduz a incerteza de se rea-
lizar corretamente a prática. Sem esses detalhes 
concretos, os pacientes podem decidir que “fra-
cassaram”. É importante que a prática não seja 
interrompida por causa da ansiedade (por exem-
plo, “continuar dirigindo na rodovia até ficar an-
siosa”) porque a prática de exposição reforçaria a 
evitação da ansiedade.

Relembrou-se a Julie que usasse suas habi-
lidades de enfrentamento se entrasse em pânico 
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ao praticar a tarefa, ou seja, em momentos de 
medo, recomenda-se que os pacientes usem suas 
habilidades de respiração e pensamento para rea-
lizar as tarefas designadas. As habilidades de en-
frentamento não são pensadas como meios para 
reduzir o medo e a ansiedade, e sim de tolerá-los.

Recomenda-se que os pacientes mante-
nham um plano regular de práticas repetidas de 
exposição in vivo pelo menos três vezes por sema-
na e as realizem, independentemente de fatores 
internos (por exemplo, ter um “dia ruim”, sentir-
se doente) ou externos (mau tempo, agenda lo-
tada) que possam gerar atitudes de protelação. 
Julie expressou algumas preocupações sobre sua 
capacidade de praticar pelo menos três vezes na 
semana seguinte:

Julie: Não sei se consigo praticar três vezes, 
porque na maioria dos dias eu me sin-
to muito desgastada. Talvez eu possa 
praticar na segunda e na terça, pois 
é nesses dias que eu geralmente me 
sinto melhor.

Terapeuta: O que poderia acontecer se praticasse 
os exercícios em um dia em que já se 
sinta cansada?

Julie: Eu me sinto mais frágil nesses dias.
Terapeuta: E se você se sentir mais frágil, o que 

pode acontecer?
Julie: Eu simplesmente não acho que conse-

guiria. Seria difícil demais. Posso me 
descontrolar e perder de vez o conta-
to com a realidade.

Terapeuta: Certo, então vamos pensar sobre es-
se pensamento. O que lhe diz a sua 
experiência? Quantas vezes você já 
perdeu contato com a realidade, in-
cluindo dias em que se sentia muito 
cansada?

Julie: Bom, nunca.
Terapeuta: Então, o que isso lhe diz?
Julie: Está bem, mas ainda sinto dificuldade 

de dirigir nesses dias.
Terapeuta: E se você começa com segunda e ter-

ça, mas em seguida avança para os 
outros dias da semana em que se sen-
te muito cansada, para que tenha uma 
oportunidade muito boa de aprender 
se vai perder o contato com a realida-
de permanentemente ou não?

O trabalho de casa desta sessão é conti-
nuar o automonitoramento, continuar usando 
a reestruturação cognitiva e o retreinamento de 
respiração se houver ansiedade ou pânico eleva-
dos, e praticar o primeiro item da hierarquia da 
agorafobia pelo menos três vezes, das quais pelo 
menos uma será sem seu marido, Larry.

Sessão 5 

Os objetivos desta sessão são revisar a prá-
tica da exposição in vivo, formular outra tarefa 
de exposição a ser praticada na semana seguinte 
e começar a exposição interoceptiva. Observe que 
as exposições in vivo e interoceptiva podem ser 
realizadas simultanea ou sequencialmente. No 
caso de Julie, a exposição in vivo foi iniciada na 
quarta sessão, ao passo que a exposição intero-
ceptiva começou nesta sessão, mas poderiam ter 
sido feitas na ordem inversa, sem problemas.

É essencial revisar a prática da semana 
da exposição in vivo. Considera-se uma avalia-
ção objetiva do desempenho para desencadear 
au toavaliações objetivas e prejudiciais. Como 
demonstrado na literatura experimental sobre 
aprendizagem e condicionamento, as avaliações 
de eventos aversivos após eles terem ocorrido 
pode influenciar encontros futuros com os mes-
mos tipos de eventos aversivos. Qualquer prática 
que seja interrompida prematuramente deve ser 
revisada com cuidado em busca de fatores con-
tribuintes, que serão incorporados a exposições 
in vivo subsequentes. É importante reconhecer 
o precipitante da fuga, porque essa necessidade 
geralmente está baseada na indicação de que 
continuar a tolerar resultaria em algum tipo de 
perigo.

Por exemplo, os pacientes podem ter ex-
pectativas de que as sensações se tornem inten-
sas e levem a uma reação fora de controle. Essa 
expectativa pode ser discutida como obtenção 
de conclusões precipitadas e exagero. Ao mesmo 
tempo, a própria fuga não precisa ser vista ca-
tastroficamente (como constrangedora ou como 
um sinal de fracasso). Além disso, os terapeutas 
reforçam o uso de habilidades respiratórias e cog-
nitivas para ajudar os pacientes a permanecer na 
situação até que a duração ou a tarefa especifica-
da tenha sido completada, apesar das sensações 
desconfortáveis.

Mais uma vez, é importante que os pacien-
tes reconheçam que o objetivo é enfrentar as si-
tuações repetidamente, apesar da ansiedade, e 
não atingir uma ausência total de ansiedade. O 
objetivo de cada prática de exposição é tolerar o 
medo, e não sua redução imediata. Essa postura 
acaba por levar à redução do medo. A ansiedade 
que não diminui depois de dias de exposição in 
vivo pode ser resultado de uma ênfase demasiada 
na redução imediata do medo e da ansiedade, ou 
seja, esforçar-se muito ou querer demais que a 
ansiedade diminua geralmente a mantém.

Julie teve êxito com sua primeira prática 
de exposição in vivo, conseguindo ir do trabalho 
de carro ao entardecer, sozinha, quatro vezes. 
Ela observou que a primeira vez foi mais fácil do 
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que esperava, a segunda foi mais difícil e ela teve 
que parar no acostamento uma vez. O terapeuta 
a ajudou a identificar os pensamentos e sensações 
que a levaram a “fugir” da situação, as sensações 
de irrealidade e medo de perder o contato com a 
realidade. Julie esperou por uns minutos e depois 
continuou dirigindo em direção a sua casa, uma 
ação que foi muito reforçada pelo terapeuta. A ter-
ceira e a quarta vezes foram mais fáceis.

O marido de Julie, Larry participou da quin-
ta sessão para poder ajudá-la a superar seu TPA. 
Ele apoiava e estava ávido por ajudar de qualquer 
maneira possível, expressando frustração por não 
ter tido ideia de como ajudar no passado.

Os princípios gerais de envolvimento de 
pessoas significativas no tratamento do paciente 
são os seguintes: em primeiro lugar, apresenta-se 
a essa pessoa uma conceituação do tratamento 
para reduzir sua frustração e/ou suas atribuições 
negativas para o funcionamento emocional do 
paciente (por exemplo, “Ah, isso é só invenção 
dela, não tem nada de errado com ela” ou “Ele 
sempre foi assim, desde antes de nos casarmos, 
e nunca vai mudar”). A forma como o proble-
ma agorafóbico prejudicou rotinas cotidianas 
e a distribuição de tarefas familiares também é 
investigado e discutido. Entre os exemplos, ati-
vidades sociais, de lazer e tarefas domésticas. O 
terapeuta explica que as atividades familiares 
podem ser estruturadas em torno do medo e da 
evitação para ajudar o paciente a funcionar sem 
ansiedade intensa. Ao mesmo tempo, dar a esta 
pessoa as tarefas do paciente pode acabar refor-
çando o padrão de comportamento agorafóbico. 
Consequentemente, destaca-se a importância de 
cumprir as instruções para a exposição in vivo, 
mesmo que o paciente venha a sentir desconforto 
inicialmente.

Quem está na sessão junto com o pacien-
te é estimulada a ser participante ativa, expondo 
sua percepção dos comportamentos e dos medos 
do paciente, bem como seu impacto no ambiente 
da casa. Às vezes, essa pessoa apresenta informa-
ções das quais o paciente não estava totalmente 
ciente e não informou, especialmente sobre como 
o comportamento do paciente afeta o funciona-
mento dessa pessoa. Larry, por exemplo, descre-
veu como se sentia preso em casa de noite, pois 
antes ele costumava jogar basquete com seus 
amigos em um ginásio local, mas agora fica em 
casa porque se sente culpado se deixa Julie so-
zinha.

O passo seguinte é descrever o papel dessa 
pessoa nas tarefas de exposição in vivo. Ela é con-
siderada como um instrutor, e se recomenda que 
o casal trate as tarefas como uma equipe de solu-
ção de problemas. Isso inclui decidir exatamente 
onde e quando praticar a exposição in vivo. Para 

se preparar para as práticas, o paciente identifica 
suas avaliações equivocadas em relação à tarefa e 
gera alternativas cognitivas. A outra pessoa deve 
ajudar o paciente a questionar seus próprios pen-
samentos “ansiosos”. Podem ser realizadas dra-
matizações desse tipo de questionamento do pa-
ciente por parte da outra pessoa na sessão, para 
que o terapeuta possa dar orientação corretiva a 
cada uma deles. Por meio da exposição in vivo, 
a outra pessoa lembra o paciente de aplicar os 
questionamentos cognitivos e/ou as habilidades 
respiratórias. Como essa pessoa geralmente é um 
sinal de segurança, as tarefas provocam menos 
ansiedade, mas, com o tempo, o paciente se des-
liga do sinal de segurança. Sendo assim, as tenta-
tivas iniciais de enfrentar situações agorafóbicas 
são realizadas com essa pessoa e as posteriores, 
por conta própria. O desligamento da pessoa sig-
nificativa pode ser feito de forma gradual, como 
no caso de:

 1. dirigir inicialmente com Larry no carro,
 2. com ele em um carro atrás do dela,
 3. encontrar a pessoa em um ponto de chegada e
 4. dirigir sozinha.

O estilo de comunicação é muito importan-
te para essa cooperação. Por um lado, recomen-
da-se que as pessoas não aumentem a experiên-
cia de pânico do paciente e o ajudem a aplicar 
as declarações de enfrentamento quando estiver 
ansioso. Por outro, essas pessoas devem ter pa-
ciência, pois o progresso do paciente pode ser ir-
regular. O paciente e a pessoa que está participan-
do devem usar uma escala de classificação de 0 a 
10 pontos para se comunicar em relação ao atual 
nível de ansiedade ou desconforto do paciente, 
como forma de reduzir o desconforto associado 
à discussão da ansiedade, especialmente em si-
tuações públicas. O paciente é alertado sobre a 
motivação potencial para evitar discutir o que 
sente com essa pessoa, devido a constrangimento 
ou à tentativa de evitar a ansiedade por medo de 
que essa discussão ou a concentração na ansie-
dade possa intensificar seu nível de desconforto. 
Desaconselha-se evitar o que se sente, porque a 
distração é considerada menos benéfica no longo 
prazo do que efetivamente encarar o que está in-
comodando e aprender que as catástrofes previs-
tas não ocorrem. Volta-se a garantir ao paciente 
que o desconforto e o constrangimento iniciais 
provavelmente vão diminuir à medida que o ca-
sal se familiarize mais com a discussão dos níveis 
de ansiedade e seu manejo. As preocupações do 
paciente com a possível insensibilidade da outra 
pessoa ou de que ela exerça pressão são tratadas. 
Por exemplo, a pessoa pode supor que conhece 
o nível de ansiedade do paciente e seus pensa-
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mentos ansiosos sem a confirmação do próprio 
paciente, ou pode se irritar com o paciente por 
este evitar as situações ou fugir delas, ou por ter 
medo. Todas essas questões são descritas como 
padrões relativamente comuns e compreensíveis 
de comunicação que, mesmo assim, precisam ser 
corrigidos. A dramatização, durante a sessão, de 
estilos de comunicação mais adaptativos duran-
te episódios de elevada ansiedade é uma técnica 
útil de aprendizagem. Ocasionalmente, o treina-
mento mais específico em comunicações pode ser 
benéfico, especialmente se os parceiros brigam 
frequentemente em suas tentativas de criar itens 
ou métodos para realizar a exposição in vivo.

A próxima tarefa de exposição in vivo para 
Julie foi se sentar em um cinema lotado, passan-
do aos poucos do corredor para mais próximo da 
metade da fila, pois essa era a situação em que 
ela sentia mais preocupação de perder controle e 
chamar a atenção para si. Julie e Larry ensaiaram 
sua postura para a exposição in vivo na sessão, 
enquanto o terapeuta dava orientação corretiva, 
usando os princípios de comunicação e enfren-
tamento descritos antes. Eles foram instruídos a 
praticar essa tarefa, no mínimo, três vezes duran-
te a semana. Pelo menos em uma ocasião, Julie 
deveria praticá-la sozinha.

A seguir, introduziu-se a exposição inte-
roceptiva. Por meio de exposições repetidas às 
sensações temidas, os pacientes aprendem que 
essas sensações não lhes causam danos e adqui-
rem cada vez mais confiança em sua capacidade 
de tolerar os sintomas de ansiedade. O procedi-
mento começa com uma avaliação da resposta do 
paciente a uma série de exercícios padronizados. 
O terapeuta mostra antes como é o exercício. A 
seguir, após o paciente ter realizado o exercício, 
o terapeuta registra as sensações, o nível de an-
siedade (0 a 10), a intensidade das sensações (0 
a 10) e a semelhança a sensações de pânico que 
ocorrem naturalmente (0 a 10). Os exercícios in-
cluem sacudir a cabeça de um lado para outro 
por 30 segundos, colocar a cabeça entre as per-
nas por 30 segundos e levantá-la rapidamente, 
correr no mesmo lugar ou subir degraus por um 
minuto, prender a respiração pelo maior tempo 
possível, contrair os músculos do corpo todo por 
um minuto ou ficar em posição de fazer flexões 
pelo maior tempo possível, dar voltas em uma ca-
deira giratória por 1 minuto, hiperventilar por 1 
minuto, respirar através de um canudinho (com 
as narinas fechadas) ou respirar o mais lento pos-
sível por 2 minutos e olhar fixo a um ponto na pa-
rede ou a própria imagem em um espelho por 90 
segundos. Se nenhum desses exercícios produzir 
sensações pelo menos um pouco parecidas com 
as que ocorrem naturalmente, criam-se outros 
exercícios individualizados. Por exemplo, o aper-

to no peito pode ser induzido respirando profun-
damente antes de hiperventilar, o calor pode ser 
induzido usando roupas quentes em uma sala 
aquecida, a sensação de se engasgar pode ser in-
duzida por um abaixador de língua, um blusão 
de gola alta ou uma gravata, e o susto pode ser 
induzido por um ruído abrupto e alto no meio do 
relaxamento. Para Julie, as sensações produzidas 
pela hiperventilação, girar e olhar fixo para um 
ponto na parede são as que mais provocam an-
siedade.

Pacientes que relatam sentir pouco ou ne-
nhum medo porque se sentem seguros na pre-
sença do terapeuta devem experimentar cada 
exercício sozinhos, seja com o terapeuta fora do 
consultório ou em suas casas.

Ao mesmo tempo, discutir a influência da 
segurança percebida como fator moderador so-
bre a quantidade de medo que se experimenta 
reforça o valor da reestruturação cognitiva. Para 
uma minoria de pacientes, a causa conhecida e o 
rumo das sensações superam a resposta de medo, 
ou seja, como as sensações são previsivelmente 
relacionadas a uma causa clara (o exercício inte-
roceptivo) e como as sensações podem ser con-
troladas com relativa facilidade simplesmente 
interrompendo o exercício, o medo é mínimo. 
Sob essas condições, a discussão pode centrar 
produtivamente as suposições equivocadas que 
tornam as sensações que ocorrem naturalmente 
mais assustadoras do que as produzidas pelos 
exercícios interoceptivos. Geralmente, essas su-
posições são de que as sensações que ocorrem 
naturalmente são imprevisíveis, de que as sen-
sações imprevisíveis são mais danosas e de que 
se as sensações que ocorrem naturalmente não 
são controladas, podem representar uma ameaça 
potencial. A maioria dos pacientes teme pelo me-
nos alguns dos exercícios interoceptivos, apesar 
de saber qual é a causa das sensações e saber que 
são controláveis.

Os exercícios interoceptivos que se conside-
ram produzir ao menos sensações um pouco pa-
recidas com o pânico de ocorrência natural (pelo 
menos 3 na escala de 0 a 10 pontos) são selecio-
nados para exposição repetida. Usa-se uma abor-
dagem gradual para a exposição interoceptiva, 
começando com o item mais baixo na hierarquia 
estabelecida na quarta sessão. Para cada exposi-
ção, o paciente deve começar a indução, indicar 
quando as sensações acontecem pela primeira 
vez (por exemplo, levantando a mão) e conti nuar 
a indução por pelo menos 30 segundos mais, 
para permitir a aprendizagem corretiva. Depois 
de terminar a indução, a ansiedade é avaliada e 
o paciente tem tempo de aplicar as habilidades 
cognitivas e respiratórias. Por fim, o terapeuta 
revisa a experiência de indução e a aplicação das 
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estratégias de administração com o paciente. Du-
rante a revisão, o terapeuta destaca a importância 
de vivenciar integralmente as sensações durante 
a indução, de se concentrar objetivamente nas 
sensações em vez de se distrair delas e a impor-
tância de se identificarem cognições específicas e 
as questionar ao levar em consideração todas as 
evidências. Além disso, o terapeuta faz perguntas 
chave para ajudar o paciente a se dar conta de 
sua segurança (por exemplo: “O que teria aconte-
cido se você tivesse continuado girando por mais 
60 segundos”?) e generalizá-la para experiências 
que ocorrem naturalmente (por exemplo: “Qual 
é a diferença de quando você fica tonto no traba-
lho?”). Em outras palavras, a reestruturação cog-
nitiva expande o reprocessamento cognitivo que 
já está acontecendo como resultado de exposição 
interoceptiva repetida.

Às vezes, surgem cognições específicas, 
antes não reconhecidas, durante a exposição re-
petida. Por exemplo, quando começou a realizar 
exposições repetidas a hiperventilar e a girar, Ju-
lie ficou mais ciente de sua suposição implícita de 
que as sensações de estar fora do ar ou com ver-
tigem a fariam perder controle de seus membros. 
Isso estava relacionado à sua preocupação com 
causar um acidente ao dirigir. Durante exercícios 
repetidos de hiperventilação, e com estímulos do 
tipo “e se” por parte do terapeuta, ela descobriu 
seu medo de não conseguir mexer os braços e 
as pernas. A seguir, o terapeuta questionou sua 
suposição ao fazer com que Julie respirasse em 
excesso por períodos mais longos, seguidos ime-
diatamente de caminhar, agarrar objetos e assim 
por diante.

O trabalho de casa é muito importante, por-
que os sinais de segurança que estão presentes no 
setting clínico ou derivados do próprio terapeuta 
podem, mais uma vez, impedir a generalização 
ao contexto natural. Os pacientes são instruídos a 
praticar itens interoceptivos realizados na sessão 
diariamente, três vezes por dia. Julie deveria pra-
ticar a hiperventilação na semana seguinte. Ela 
manifestou alguma preocupação com fazer exer-
cícios sozinha, de forma que o terapeuta a ajudou 
a usar suas habilidades de reestruturação cogniti-
va em relação a estar só. Além disso, foi sugerido 
um trabalho de casa mais gradual, para que ela 
praticasse a hiperventilação quando seu marido 
estivesse em casa nos primeiros dias e, depois, 
quando ele não estivesse, nos outros dias.

Sessões 6 e 7

O objetivo fundamental destas sessões é re-
passar a semana anterior em termos das práticas 
de exposição in vivo, formular novas exposições, 

revisar as práticas de exposição interoceptiva 
entre sessões, realizar exposição interoceptiva 
repetida dentro da sessão e as estabelecer como 
trabalho de casa para a semana seguinte.

A exposição in vivo é revisada, assim como 
nas sessões anteriores. Nesse caso, Julie e Larry 
haviam se saído bem com a prática do cinema. 
Julie até praticou ir ao cinema sozinha, ocasião 
em que disse sentir mais ansiedade do que quan-
do estava com Larry por medo de ter que se le-
vantar e sair do cinema, e por preocupações de 
incomodar as outras pessoas na plateia.

O terapeuta ajudou Julie a identificar qual 
preocupação a levou a ir embora. Em outras pa-
lavras, o que ela achava que poderia acontecer 
se não pudesse ir embora? Julie disse que tinha 
preocupações com perder o controle e fazer uma 
cena, às quais se recomendou que aplicasse suas 
habilidades de reestruturação cognitiva, ou seja, 
análise baseada em evidências e descatastrofi-
zação. Ela estava pronta para avançar aos itens 
seguintes em sua hierarquia: passar duas horas 
em casa sozinha durante o dia e ficar sozinha em 
casa ao anoitecer. Assim como em todas as tarefas 
de exposição in vivo, Julie identificou o que mais 
temia nessas situações e as melhores condições 
para praticar a aprendizagem de que esses even-
tos não vão acontecer e/ou que ela seria capaz de 
enfrentar o pior.

A semana anterior de prática de exposição 
interoceptiva é revisada na sessão com a atenção 
voltada à evitação, seja em simplesmente não con-
seguir praticar, evitação disfarçada, minimizar a 
intensidade ou a duração das sensações induzidas, 
limitação da prática à presença de um sinal de se-
gurança (por exemplo, uma determinada pessoa) 
ou a momentos quando a ansiedade anterior é 
mínima. As razões para evitação podem ser a in-
terpretação equivocada permanente dos riscos das 
sensações corporais (isto é, “Não quero hiperventi-
lar, porque tenho medo de não conseguir parar de 
respirar em excesso e de que não vai ter ninguém 
para me ajudar”) ou a crença de que a ansiedade 
não vai reduzir com a repetição da tarefa.

Na primeira semana, Julie praticou exercí-
cios de exposição interoceptiva cerca de metade 
dos dias entre as sessões. O terapeuta usou um 
método de “seta descendente” para explorar as 
razões que ela tinha para não praticar todos os 
dias.

Julie: Eu tentei hiperventilar por conta pró-
pria, mas não consegui muito, porque 
fiquei com muito medo e parei assim 
que notei os sentimentos esquisitos.

Terapeuta: O que você achava que iria acontecer 
se as sensações se tornassem mais in-
tensas?
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Julie: Eu achava que os sentimentos piora-
riam cada vez mais, e simplesmente 
tomariam conta de mim. E eu não 
queria ter aquele sentimento de pâni-
co de novo.

Terapeuta: Se realmente tomasse conta, o que 
aconteceria com você?

Julie: Aí eu me sentiria horrível, de verda-
de.

Terapeuta: E se você se sentisse horrível?
Julie: Sei lá, nada, eu só me sentiria horrí-

vel.
Terapeuta: A palavra “horrível” é carregada de 

muito significado. Vamos ver se a 
gente consegue identificar seus pen-
samentos ansiosos que tornam esses 
sentimentos tão horríveis.

Julie: Eu simplesmente não consigo aguen-
tar o sentimento.

Terapeuta: O que lhe faz pensar que não conse-
gue aguentar? Como sabe que não 
consegue aguentar?

A discussão continuou, para que Julie en-
tendesse o que era mais importante aprender 
com a repetição da hiperventilação: conseguir 
aguentar as sensações e a ansiedade.

Entretanto, depois da semana seguinte de 
prática repetida, Julie permaneceu cautelosa por 
medo de que os exercícios a fizessem reverter a 
seu estado de várias semanas antes, ou seja, ela 
estava preocupada de que as induções a dei-
xariam em um estado sintomático permanente. 
Além disso, ela estava particularmente relutante 
em relação a praticar a exposição interoceptiva 
ao final do dia, quando era mais provável que 
se sentisse irreal, ou em um dia em que hou-
vesse um evento social importante marcado. 
Mais uma vez, esses padrões de evitação esta-
vam relacionados a medos de que os sintomas 
se tornassem intensos demais ou resultassem em 
algum tipo de catástrofe mental ou social. Esse 
tipo de padrões de evitação é tratado no exem-
plo a seguir:

Terapeuta: Quando você praticou deliberada-
mente girar e hiperventilar?

Julie: Geralmente de manhã. Um dia eu 
deixei para o final do dia e acabou 
sendo uma má ideia, me senti muito 
mal.

Terapeuta: Vamos pensar nisso mais um pouco. 
Por que foi horrível quando você pra-
ticou no final do dia?

Julie: Bom, eu já estava me sentindo bastan-
te irreal – como acontece a essa hora 
do dia. Então eu fiquei muito mais an-
siosa em relação aos sintomas.

Terapeuta: Estar mais ansiosa implica que você 
tenha pensado que seus sintomas 
eram mais danosos. Foi isso que acon-
teceu no dia em que você praticou a 
exposição interoceptiva quando já es-
tava se sentindo irreal?

Julie: Foi, eu senti isso porque já estava me 
sentindo irreal, eu estava no limite, e 
que podia passar do limite se tentasse 
aumentar as sensações de irrealidade.

Terapeuta: O que você quer dizer com “passar 
dos limites”?

Julie: Que eu tornaria os sentimentos tão 
intensos que realmente perderia o 
controle, ia enlouquecer.

Terapeuta: Então, aí está uma dessas hipóteses: 
sentir uma irrealidade mais intensa 
significa estar mais perto de enlou-
quecer. Examinemos as evidências. 
Será que uma irrealidade mais inten-
sa significa necessariamente que você 
está mais perto da loucura?

Nas sessões, o terapeuta continuava a prati-
car a exposição interoceptiva com o item seguinte 
na hierarquia de Julie, que era olhar fixo para um 
ponto na parede e girar. O trabalho de casa dessa 
sessão era continuar o automonitoramento, a ex-
posição in vivo a um item da hierarquia de agora-
fobia pelo menos três vezes, e a prática diária da 
exposição interoceptiva.

Sessões 8 e 9

Os principais objetivos dessas sessões são 
continuar a exposição in vivo, como descrito nas 
sessões anteriores e estender a exposição intero-
ceptiva para atividades naturais. Julie havia prati-
cado ficar em casa sozinha por duas horas durante 
o dia e quando anoitecesse, com bons resultados. 
Em particular, ela teve alguns ataques de pânico 
durante essas práticas de exposição in vivo, mas 
continuou com as práticas estabelecidas mesmo 
assim. Isso foi fundamental, já que lhe permitia 
aprender que podia sobreviver à sensação de pâni-
co; era a primeira vez em que ela tinha permaneci-
do em uma situação apesar de sentir pânico.

Ao revisar a prática da semana de expo-
sição interoceptiva, ficou visível que ela estava 
separando as práticas das experiências reais das 
sensações corporais de forma a limitar a generali-
zação. Isso foi tratado como segue:

Julie: Depois de girar e hiperventilar várias 
vezes, eu realmente me sinto muito 
menos ansiosa. Eu ficava apavorada 
no início, mas agora me sinto só um 
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pouco ansiosa, quando me sinto. Mas 
isso é diferente do que me acontece 
quando estou na rodovia, indo para 
casa.

Terapeuta: Em que é diferente?
Julie: Não sei quando os sentimentos de 

tontura e irrealidade vão aparecer.
Terapeuta: A partir de nossas discussões anterio-

res, pensemos nas razões potenciais 
pelas quais você pode se sentir tonta 
ou irreal em um determinado mo-
mento.

Julie: Eu sei. Eu tenho que ficar pensando 
que poderia ser a minha respiração, 
ou simplesmente me sentir ansiosa, 
ou cansada, ou um monte de outras 
coisas.

Terapeuta: Certo, e por que é tão importante sa-
ber quando os sentimentos vão sur-
gir?

Julie: Porque eu não quero sentir isso.
Terapeuta: E por que não? … Do que você tem 

medo?
Julie: Acho que aquela velha coisa … que 

eu vou perder o controle de alguma 
forma?

Terapeuta: Então vamos voltar à reestruturação 
cognitiva que você tem feito. De que 
exatamente você tem medo? Qual é 
a probabilidade de isso acontecer? 
Quais são as alternativas?

Julie: Sei...
Terapeuta: Sendo assim, agora você vê que as 

sensações de tontura ou irrealidade 
são produzidas por ansiedade, por 
respirar em excesso, por dietas ou pe-
los exercícios que fazemos aqui, são 
todos a mesma coisa, são só sensa-
ções físicas desconfortáveis. A única 
razão pela qual elas a perturbam mais 
quando você está dirigindo ou está 
em casa é o sentido que você ainda 
atribui a eles nessas situações.

A exposição “naturalística” interoceptiva é 
aquela exposição a tarefas ou atividades diárias 
que têm sido evitadas ou suportadas com pavor 
em função das sensações associadas a elas. Entre 
os exemplos típicos estão os exercícios aeróbicos 
ou a atividade física vigorosa, subir correndo 
lances de escada, comer alimentos que geram 
uma sensação de estar cheio ou são associados a 
sensações de se engasgar, saunas ou duchas com 
muito vapor, dirigir com as janelas fechadas e a 
calefação ligada, consumir cafeína e assim por 
diante. (É claro que esses exercícios podem ser 
modificados em caso de complicações concretas 
de saúde, como asma e pressão sanguínea alta.) 

De uma lista de atividades temidas típicas e a 
geração de itens específicos da experiência do 
próprio indivíduo, estabelece-se uma hierarquia. 
Cada item recebe uma classificação de ansiedade 
(0 a 10). A hierarquia de Julie era a seguinte: 
olhar para fora através de venezianas (ansiedade 
= 3); assistir a Um estranho no ninho (ansiedade 
= 4), jogar tênis (ansiedade = 4), olhar rótulos 
em uma prateleira de supermercado (ansiedade 
= 5), concentrar-se em costurar por uma hora 
(ansiedade = 6), dirigir com as janelas fechadas 
e a calefação ligada (ansiedade = 7), uma disco-
teca com luzes estroboscópicas (ansiedade = 8) e 
brincar na Disneylândia (ansiedade = 10).

Assim como no exercício dos sintomas, os 
exercícios de atividades são projetados para se-
rem sistematicamente graduais e repetitivos. Os 
pacientes podem aplicar as habilidades respira-
tórias e cognitivas enquanto a atividade está em 
andamento. Isso contrasta com os exercícios de 
indução de sintomas, nos quais as habilidades de 
enfrentamento só são usadas após a realização 
do exercício de sintomas, porque as atividades 
costumam ser consideravelmente mais longas 
dos que os exercícios de indução. Não obstante, 
os pacientes são estimulados a se concentrar nas 
sensações e as vivenciar integralmente através da 
atividade e a não usar as habilidades de enfrenta-
mento para impedir ou remover as sensações.

Os pacientes são instruídos a identificar 
cognições mal-adaptativas e ensaiar a reestrutu-
ração cognitiva antes de começar cada atividade. 
A repetição da preparação cognitiva em sessão 
permite que os terapeutas ofereçam orientação 
corretiva. Julie fez isso com seu terapeuta para 
as duas primeiras atividades naturalísticas, que 
eram olhar através de venezianas e assistir a Um 
estranho no ninho. Ela entendia que estava mais 
preocupada com sensações de irrealidade e me-
dos de enlouquecer, muito embora, como resul-
tado de seus vários exercícios de exposição até 
este momento, em seguida reconheceria que es-
sas sensações eram inofensivas e que conseguiria 
aguentá-las, e que esses medos não eram realis-
tas, baseado nas evidências. 

Assim como em todas as exposições, é im-
portante identificar e remover (gradualmente, se 
necessário), os sinais de segurança ou os compor-
tamentos de proteção, como telefones portáteis, 
amuletos, caminhar devagar, levantar-se lenta-
mente e ficar perto de atendimento de saúde. Es-
ses sinais e comportamentos de segurança refor-
çam as interpretações equivocadas catastróficas 
em relação às sensações corporais. Os comporta-
mentos de segurança de Julie que foram identifi-
cados eram ver as horas no relógio (como lhe ga-
rantir que ela estava em contato com a realidade) 
e se beliscar (de novo, para sentir a realidade). 
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Pediu-se que ela praticasse as duas exposições 
naturalísticas interoceptivas pelo menos três ve-
zes antes de cada sessão de tratamento, sem os 
comportamentos de segurança.

Sessões 10 e 11

Os objetivos principais dessas sessões são 
revisar os exercícios de exposição in vivo e natura-
lística da semana anterior e combinar a exposição 
a situações agorafóbicas temidas e evitadas com 
indução deliberada das sensações temidas nes-
sas situações. Assim como em tarefas de casa de 
exposição interoceptiva anteriores, é importante 
avaliar e corrigir as tendências a evitar esse tipo 
de tarefa, principalmente levando-se em conta as 
suposições equivocadas que estão levando à evita-
ção. Lembremo-nos, também, de que uma forma 
de evitação é usar sinais ou comportamentos de 
segurança, de forma que um questionamento cui-
dadoso de como e em quais condições se realizou 
a exposição naturalística possa ajudar a identificar 
um uso inadvertido dessas precauções desnecessá-
rias. Julie informou que estava olhando com êxi-
to pelas venezianas, mesmo que experimentasse 
sensações de irrealidade, ela teve mais dificuldade 
para assistir Um estranho no ninho, porque trata-
va diretamente de seus piores medos de perder 
permanentemente o contato com a realidade. Ela 
tentou, mas não chegou até o fim do filme. Na se-
gunda vez, ela assistiu com Larry, que fez com que 
ela se lembrasse de suas habilidades cognitivas e 
respiratórias e ela conseguiu assistir todo o filme. 
Ela assistiu mais uma vez sozinha. Dois outros 
itens de exposição naturalística foram escolhidos 
para a semana seguinte, com atenção especial a 
desligá-la ou remover sinais e comportamentos de 
segurança, e ao ensaio da reestruturação cognitiva 
na sessão. Para Julie, eram jogar tênis (algo que 
ela tinha evitado durante anos) e passar os olhos 
em objetos em prateleiras de supermercado.

A noção de induzir deliberadamente as 
sensações corporais temidas dentro do contexto 
de situações agorafóbicas deriva das evidências 
que compõem as relações entre gatilhos externos 
e internos que podem ser o agente ansiogênico 
mais potente. Ou seja, não é a situação nem a 
sensação corporal que desencadeia o estresse, e 
sim a combinação de ambas. Dessa forma, a ex-
posição eficaz visa a ambos os tipos de gatilho, 
caso contrário, os pacientes correriam o risco de 
voltar a sentir o medo depois. Por exemplo, a prá-
tica repetida de caminhar em um shopping center 
sem ficar tonto não prepara adequadamente os 
pacientes para ocasiões em que se sentem cami-
nhando por shopping centers e, sem essa prepa-
ração, eles têm probabilidades de sentir pânico 

e fugir se ficarem tontos em uma situação dessas 
no futuro. Vestir roupas pesadas em um restau-
rante ajuda os pacientes a ter menos medo não 
apenas do restaurante, mas também de sentir ca-
lor em um restaurante.

Outros exemplos incluem tomar café antes 
de qualquer das tarefas agorafóbicas, desligar o 
ar condicionado ou ligar a calefação enquanto 
dirige, respirar muito lentamente em um lugar 
lotado e assim por diante. Os pacientes escolhem 
um item da hierarquia de situações agorafóbicas, 
seja um já realizado ou um item novo, e também 
escolhem qual sintoma induzir e formas de in-
dução nessa situação. A tarefa de Julie foi tomar 
café enquanto ia ao cinema. Ela manifestou as 
seguintes preocupações:

Julie: Você acha mesmo que eu estou pron-
ta para tomar café e ir ao cinema?

Terapeuta: O que lhe preocupa na combinação 
de café e cinema?

Julie: Bom, eu pratiquei muito nos cinemas, 
então me sinto bem, mas o café vai 
me fazer sentir muito ansiosa.

Terapeuta: E se você se sentir ansiosa no cinema, 
o que acontece?

Julie: Aí eu não sei. Talvez eu tenha de novo 
aqueles velhos sentimentos, de que 
tenho que sair.

Terapeuta: Com base em tudo o que aprendeu, 
como você pode administrar esses 
sentimentos?

Julie: Bom, acho que minha regra número 
um é nunca sair de uma situação por 
me sentir ansiosa. Vou aguentar, não 
importa o que aconteça.

Terapeuta: Parece ótimo, quer dizer que você 
está aceitando a ansiedade e apro-
veitando a oportunidade de aprender 
que consegue tolerar isso. Que mais?

Julie: Posso me perguntar qual é a pior coisa 
que pode acontecer. Sei que não vou 
morrer e enlouquecer. Provavelmente 
vou sentir o coração acelerando mui-
to por causa do café.

Terapeuta: E se seu coração acelera, o que quer 
dizer?

Julie: Acho que só quer dizer que meu cora-
ção bate mais rápido.

Terapeuta: Essa seria uma boa maneira de você 
aprender que consegue tolerar a an-
siedade e os sintomas de um coração 
batendo acelerado.

A tarefa de casa para esta sessão é continuar 
o automonitoramento, praticar a exposição in vivo 
combinada com a exposição interoceptiva, e conti-
nuar a exposição naturalística interoceptiva.
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Sessão 12

A última sessão de tratamento revisa os 
princípios e habilidades e dá à paciente um mo-
delo de técnicas de enfrentamento para situações 
potenciais de alto-risco no futuro. Julie terminou 
o programa depois de 12 sessões, quando então 
não havia entrado em pânico por oito semanas, 
raramente havia tido tontura ou sensações de ir -
realidade e estava dirigindo distâncias mais lon-
gas. Havia algumas situações que ainda deman-
davam práticas de exposição (por exemplo, dirigir 
distâncias muito longas longe de casa e na rodo-
via, ao entardecer). Porém, Julie e Larry concorda-
ram em dar continuidade às práticas de exposição 
in vivo pelos meses seguintes, para consolidar sua 
aprendizagem e continuar seus avanços.

CONCLUSÃO

Como observado anteriormente neste ca-
pítulo, o tratamento cognitivo-comportamental 
para transtorno de pânico e agorafobia é muito 
eficaz e representa uma das histórias de sucesso 
da psicoterapia. Entre 80 e 100% dos pacientes 
que se submetem a esse tratamento deixarão de 
sentir pânico no final do tratamento e manterão 
esses ganhos por até dois anos. Esses resultados 
refletem substancialmente mais durabilidade do 
que os tratamentos medicamentosos. Mais além, 
entre 50 e 80% desses pacientes atingem um “es-
tado superior”, ou seja, dentro de esferas normais 
de sintomas e funcionamento, e grande parte do 
restante só tem sintomatologia residual. Entre-
tanto, permanecem grandes dificuldades.

Em primeiro lugar, esses tratamentos não 
são perfeitos. Até 50% dos pacientes mantêm sin-
tomatologia substancial apesar de melhorias em 
relação aos níveis basais, e isso é especialmente 
provável no caso daqueles com agorafobia mais 
grave. É necessário fazer mais pesquisas para 
determinar como os tratamentos podem ser me-
lhorados ou mais individualizados para aliviar o 
sofrimento constante. Por exemplo, um de nós 
(D. H. B.) atendeu um paciente há vários anos 
que tinha completado um tratamento inicial, mas 
precisou de consultas periódicas por quatro anos. 
Esse paciente melhorou, no essencial, por cerca 
de nove meses, mas teve recaída durante um pe-
ríodo particularmente estressante em seu traba-
lho. Algumas sessões de reforço restauraram seu 
funcionamento, mas ele estava de volta ao con-
sultório seis meses depois, com retorno dos sin-
tomas. Esse padrão continuou basicamente por 
quatro anos e se caracterizava por períodos livres 
de sintomas seguidos por recaídas relacionadas 
(aparentemente) ao estresse.

Além disso, o pânico que ressurgia durava, 
às vezes, entre três e seis meses antes de desa-
parecer novamente, talvez com a ajuda de uma 
sessão de reforço.

Embora esse caso tenha sido um pouco in-
comum em nossa experiência, não havia explica-
ção fácil para esse padrão de recaídas e remissões. 
O paciente, que tem nível superior de instrução, 
entendeu e aceitou o modelo de tratamento, e im-
plementou integralmente o programa. Também 
não havia dúvidas de que ele entendia a natureza 
da ansiedade e do pânico, bem como as comple-
xidades das estratégias terapêuticas. Enquanto 
estava no consultório, ele sabia descrever de cor 
e salteado a natureza desses estados emocionais, 
assim como o processo detalhado de sua própria 
reação durante esses estados. Não obstante, lon-
ge do consultório, ele se via repetidamente espe-
rando não “cair do precipício” durante um ataque 
de pânico, apesar de verbalizar muito claramente 
a irracionalidade desse conceito enquanto estava 
no consultório. Ele também continuava tentando 
reduzir sintomas psicológicos menores associa-
dos a ansiedade e pânico, apesar de um enten-
dimento racional total sobre a natureza desses 
sintomas (incluindo o fato de serem os mesmos 
que ele havia experimentado durante um estado 
de excitação, o que ele apreciou). Sua tolerância 
limitada a essas sensações físicas também era in-
trigante em função de sua enorme capacidade de 
suportar a dor.

Qualquer grupo de fatores explicaria o que 
parecia ser uma “ideação supervalorizada” ou 
ideias irracionais muito intensas durante perío-
dos de ansiedade, incluindo o fato de o pacien-
te ter vários familiares que já foram internados 
muitas vezes por transtornos emocionais (apa-
rentemente, transtornos de humor ou transtorno 
esquizoafetivo). Mesmo assim, continuamos sem 
saber por que esse paciente não respondia tão 
rapidamente quanto a maioria das pessoas. Mais 
tarde, ele se recuperou completamente, teve vá-
rias promoções no trabalho e considerava o tra-
tamento como sendo o ponto de virada em sua 
vida, mas isso levou cinco anos.

Outros pacientes, como observado ante-
riormente, parecem desinteressados em fazer o 
tratamento, preferindo conceituar seus proble-
mas como desequilíbrios químicos. Outros, ain-
da, têm dificuldades de entender algumas das 
estratégias cognitivas, e são necessárias outras 
tentativas para facilitar a aplicação desses trata-
mentos.

Também pode parecer que esse tratamen-
to estruturado e baseado em protocolos é apli-
cado de maneira muito padronizada e a pessoas 
diferentes. Nada poderia ser mais distante da 
verdade. A arte clínica envolvida nisso, e em to-
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dos os tratamentos descritos neste livro, requer 
uma adaptação cuidadosa dessas estratégias de 
tratamento a cada caso específico. Muitos dos 
sintomas de Julie giravam em torno de sentimen-
tos de irrealidade (desrealização e despersonali-
zação). Um aspecto importante do programa de 
tratamento é enfatizar as explicações racionais 
para a produção desses sentimentos, assim como 
adaptar os exercícios cognitivos e de exposição 
para maximizá-los. Embora os exercícios de pro-
vocação interoceptiva padronizados pareçam su-
ficientes para produzir sintomatologia suficiente 
no caso de Julie, tivemos que desenvolver novos 
procedimentos para lidar com pessoas que te-
nham sintomas e medos mais idiossincrásicos, 
especialmente os que envolvem sensações de ir-
realidade e dissociação. Cada terapeuta terá que 
fazer outras inovações nos procedimentos cog-
nitivos e comportamentais à medida que aplica 
esses procedimentos.

Embora esses novos tratamentos pareçam 
altamente bem-sucedidos quando aplicados por 
terapeutas com formação, o tratamento não está 
prontamente disponível a indivíduos com esses 
transtornos. Na verdade, embora sejam breves e 
estruturados, esses tratamentos são muito mais 
difíceis de aplicar do que, por exemplo, os far-
macológicos (também aplicados equivocadamen-
te com frequência). Além disso, poucas pessoas 
têm atualmente as habilidades para sua aplica-
ção, o que parece ser necessário para esses e ou-
tros tratamentos psicossociais bem-sucedidos é 
um novo método para sua disseminação, para 
que atinjam um número máximo de pacientes. 
A modificação desses protocolos de tratamento 
para formatos mais fáceis de usar, assim como 
períodos breves de formação para terapeutas até 
um ponto de certificação, seriam passos impor-
tantes na aplicação bem-sucedida. Isso pode ser 
difícil de atingir.

NOTAS

 1 Não se avaliaram fobias específicas, mas, por se-
rem mais restritas, a hipótese é que elas tenham 
menos efeito na afetividade negativa.
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