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Eu simplesmente sinto 

Com a imaginação. 

Não uso o coração. 

 

Tudo o que sonho ou passo,  

O que me falha ou finda,  

É como que um terraço 

Sobre outra coisa ainda.  

Essa coisa que é linda. 

 

Por isso escrevo em meio 

Do que não está ao pé, 

Livre do meu enleio, 

Sério do que não é. 

Sentir! Sinta quem lê! 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, P. C. (2016). Discussão psicanalítica sobre o transtorno de pânico com 

estudo de caso. 2016. 194 p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

O objetivo principal desse trabalho foi discorrer sobre o lugar do transtorno pânico na 

metapsicologia psicanalítica freudiana e pós-freudiana. Inicialmente, ele foi apresentado 

segundo a psiquiatria. Em seguida, tendo em vista as associações desse transtorno com as 

construções freudianas sobre a neurose de angústia, discorreu-se acerca das teorias da 

angústia de Freud a partir de textos freudianos e de Laplanche. Este autor, ao fazer 

importantes críticas à segunda teoria da angústia do pai da psicanálise, aponta para uma 

possível terceira teoria da angústia como reflexo da implicação direta do conceito de pulsão 

de morte sobre as duas primeiras. Nesse sentido, ocorreram discussões sobre as teorias da 

pulsão de Freud a partir de textos freudianos e dos escritos de Garcia-Roza e de Laplanche. 

Buscando derivar essa terceira teoria da angústia, destacou-se a ênfase laplanchiana marcante 

sobre a sexualidade como pedra angular da psicanálise, que somada a reformulação da teoria 

do apoio freudiana, levou ao conceito original da teoria de sedução generalizada. Nesse 

processo, conceitos como masoquismo e autoagressão originários, implicados sobre a obra 

kleiniana, permitiram a Laplanche renomear a pulsão de morte como pulsão sexual de morte. 

Com isso, a teorização freudiana da neurose de angústia, como consequência de um ataque 

pulsional sexual, foi reformulada ao equivaler esse sexual à sexualidade demoníaca citada por 

Freud, que é vista como aquela que excita, desliga e transborda, sendo portanto a parte da 

sexualidade dominada pela pulsão sexual de morte. Em seguida, foram apresentadas 

considerações específicas sobre o transtorno de pânico de autores psicanalíticos pós-

freudianos nacionais e internacionais. No sentido da produção de dados como base de 

realidade para a articulação das teorias psicanalíticas sobre o transtorno de pânico com as 

reformulações das teorias da angústia advinda da discussão metapsicológica de Laplanche, 

apresenta-se pesquisa qualitativa conforme a concepção de Turato. Essa foi desenvolvida 

através de um estudo de caso único, sistematizado, por conveniência da pesquisa, em um 

processo de diagnóstico compreensivo seguido de psicoterapia. O psicodiagnóstico se dá 

através de duas entrevistas psicológicas semidirigidas, com posterior aplicação do 

Procedimento de Desenho-Estória; já a psicoterapia de orientação psicanalítica teve seus 

relatos de sessão submetidos a supervisões no grupo de pesquisa. Os dados coletados com 

esses procedimentos foram analisados tendo em vista a análise de conteúdo proposta por 

Turato e os estudos de referência do Procedimento Desenho-Estória de Tardivo. Nessa 

análise, conceitos e ferramentas psicanalíticas foram tomados como referência: manifestações 

do inconsciente, manejo da angústia, transferência, contratransferência, interpretação e 

acolhimento. Finalmente, foi feita a articulação dos dados com a teoria, evidenciando, como 

destaca Sigal, a importância das colocações laplanchianas sobre as diferentes consequências 

da introdução e da intromissão dos significantes enigmáticos. Melhor entendendo assim, a 

instalação e manutenção do transtorno de pânico.  Por fim, discutiu-se sobre os manejos 

específicos no enfrentamento dos núcleos psicóticos formados pelos restos intrometidos, que 

são marcas de falha no recalque primário, comum também em pacientes que manifestam o 

transtorno de pânico. 

 

Palavras-chave: Transtorno de pânico. Teorias da angústia. Teorias da pulsão. Neurose de 

angústia. Pulsão de morte. Pulsão de vida. Estudo de caso. Teoria de sedução generalizada. 

 

 



 

ABSTRACT 

Oliveira, Paulo Cezar de (2016). Psychoanalytical discussion about panic disorder with 

case study. 2016. 194 p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

The main objective of this work is to discuss the place of panic disorder in Freud's and post-

Freudian psychoanalytic metapsychology. Initially, the panic disorder is presented here under 

the psychiatric perspective. Afterwards, having its disorder associations with Freud´s 

constructions about anxiety neurosis in sight, Freud´s anxiety theories will be spoken about 

having his and Laplanche´s texts as basis. Laplanche, as he criticizes the second anxiety 

theory of the psychoanalysis father, points out to a possible third anxiety theory as a reflex of 

the direct implication of the death instinct concept on the first two. Therefore, there are some 

discussion about Freud´s instinct theories based on Freud´s texts and Garcia-Roza´s and 

Laplanche´s writings. In this exercise of creating this third anxiety theory there is a strong 

Laplanche based emphasis on sexuality as a psychoanalysis turning point and a reconstruction 

of Freud´s supporting theory, leading to a new concept: the generalized seduction. In this 

process, Klein´s work seeing under concepts such as original masochism and auto-aggression, 

allowed Laplanche, as he created his seduction theory, to rename the death instinct as sexual 

death instinct. Thus, Freud´s idea of the anxiety neurosis as consequence of a sexual instinct 

attack is reformulated by this sexual specification, as Freud´s demoniac sexuality. This part of 

sexuality is dominated by the sexual death instinct and is the one that excites, turns off and 

overflows. Subsequently, there will be presented some specific considerations on panic 

disorder made by national and international post Freudian psychoanalytical authors. A 

qualitative research based on Turato will be shown in order to produce reality based data to be 

articulated with psychoanalytical theories on panic disorder and the anxiety neurosis theories 

raised by Laplanche´s metapsychological discussion. This research consists of a unique case 

study systematized in a comprehensive diagnosis process, followed by psychotherapy. The 

psych diagnosis occurs in two semi guided interviews, followed by a “Desenho-estoria” 

procedure. The psychoanalytical psychotherapy sessions´ reports were discussed in group 

supervision. The collected data are analyzed based on Turato´s content analysis perspective 

and the referenced studies on “Desenho-Estoria” procedure, specially emphasizing Tardivo´s. 

In this analysis, psychoanalytical concepts and tools such as unconscious manifestations, 

anxiety handle, transference, countertransference, interpretation and holding are used as 

references. At last, the data is articulated with the theory, as highlighted by Sigal, pointing out 

to Laplanche’s consideration about the implantation and intromission of the enigmatic 

signifier. Therefore, creating and understanding about the panic disorder’s installation. There 

are also some discussion about specific management in order to confront psychotic spots 

formed by unassimilated remains, which the primal repression fail marks, common in patients 

that manifest panic disorder. 

Keywords: Panic disorder. Anxiety theories. Instinct theories. Inxiety neurosis. Death instinct. 

Life instinct. Case study. Laplanche. Generalized theory of seduction. 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................10 

2 TRANSTORNO DE PÂNICO NA PSIQUIATRIA..........................................................12 

3 TRANSTORNO DE PÂNICO PELA PSICANÁLISE.....................................................17 

4 O NASCIMENTO DA PSICANÁLISE E AS TEORIAS DA ANGÚSTIA DE 

FREUD.....................................................................................................................................20 

4.1 FUNDAÇÃO DA PSICANÁLISE PELO VIÉS DA HISTERIA......................................20  

4.2 TEORIAS DA ANGÚSTIA NA OBRA FREUDIANA.....................................................25 

5 TEORIAS FREUDIANAS DAS PULSÕES E REFLEXO DO CONCEITO DE 

PULSÃO DE MORTE SOBRE AS TEORIAS DA ANGÚSTIA DE FREUD..................35 

6 TEORIAS PSICANÁLITICAS SOBRE O TRANSTORNO DE PÂNICO ..................62 

7 METODOLOGIA DE PESQUISA.....................................................................................68 

7.1 COLETA DE DADOS........................................................................................................68 

7.2 ANÁLISE DE DADOS......................................................................................................72 

8 RESULTADOS: ESTUDO DE CASO ÚNICO DA PACIENTE P.................................76 

8.1 DIAGNÓSTICO COMPREENSIVO DO CASO P............................................................77 

8.1.1 Análise das entrevistas psicológicas semidirigidas......................................................77 

8.2 INTERPRETAÇÃO DAS PRODUÇÕES DA PACIENTE P NO PROCEDIMENTO DE 

DESENHO-ESTÓRIA..............................................................................................................83 

8.2.1 Avaliação de cada produção em separado...................................................................83 

8.2.1.1 Primeira produção.........................................................................................................83 

8.2.1.2 Segunda produção.........................................................................................................84 

8.2.1.3 Terceira produção.........................................................................................................85 

8.2.1.4 Quarta produção............................................................................................................86 

8.2.1.5 Quinta produção............................................................................................................87 

8.2.2 Avaliação de conjunto....................................................................................................88 

8.3 APRESENTAÇÃO DA PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA DO CASO P....................90 

9 DISCUSSÃO: ARTICULAÇÃO TEÓRICA COMO O CASO P...................................97  

10 CONCLUSÃO..................................................................................................................109 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................110 

APÊNDICE A - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS...............117 

APÊNDICE B – PRODUÇÕES DO PROCEDIMENTO DE DESENHO-ESTÓRIA...187



10 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders em sua quinta edição, DSM-

V, (APA, 2014) apresenta o transtorno de pânico como um dentre os transtornos de ansiedade. 

Transtorno esse que foi postulado em 1964, por Donald Klein, quando no tratamento 

farmacológico de pacientes esquizofrênicos, uma vez que alguns apresentavam ataques de 

angústia e não respondiam bem ao tratamento, o que justificou nomear e pesquisar essa 

manifestação (VERHAEGHE; VANHEULE; DE RICK, 2007). Para Kaplan, Sadock e Greeb 

(1997), a conceitualização desse transtorno tem suas raízes no conceito de síndrome do 

coração irritável, assim nomeada por Jacob Da Costa, presente em soldados da Guerra Civil 

Americana. Dessa forma, essa síndrome também ficou conhecida por: síndrome de Da Costa.  

Apesar da nomenclatura como transtorno de pânico ser recente, a sintomatologia descrita 

aproxima-se muito da neurose de angústia apresenta por Freud em 1895, como colocam os 

seguintes autores: Verhaeghe, Vanheule e de Rick (2007) e Alexander, Feigelson e Gorman 

(2005), Kaplan, Sadock e Greeb (1997), Pereira (1997).  

Desde Freud, diversas têm sido as concepções da psicanálise sobre o pânico. Portanto, 

faz-se premente um estudo que não só revise a bibliografia psicanalítica sobre o pânico, mas 

também conceitos psicanalíticos intimamente ligados a ele, como: teorias da angústia, 

sexualidade e teorias das pulsões. Por entender que a teoria psicanalítica não tem sentido 

separada da prática clínica, será apresentado um caso clínico, como baliza para as discussões 

teóricas. A apresentação do referido caso, por conveniência da metodologia de pesquisa 

escolhida, será, inicialmente, via diagnóstico compreensivo (com entrevistas psicológicas 

semidirigidas e aplicação do Procedimento Desenho-Estória) e, posteriormente, com a análise 

do processo psicoterápico. 

Para tanto, inicia-se com a apresentação das considerações do Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders em sua quinta edição (DSM-V), da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde em sua décima 

edição (CID-10) e de um manual de psiquiatria sobre o transtorno de pânico. Seguido de 

discussão sobre como se dá a nomeação e construção dos diagnósticos dos transtornos 

mentais pela psiquiatria, a partir do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

em sua terceira edição (DSM-III), tendo em vista a etimologia da palavra Pânico. Dessa 

discussão, iniciar-se-ão considerações sobre a neurose de angústia, sobre a importância de 

conceitos como sexualidade e desejo para o advento da psicanálise e sobre as teorias de 
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angústia e da pulsão na obra freudiana. Seguido de considerações de psicanalistas sobre a 

evolução desses conceitos na psicanálise freudiana e pós-freudiana, com especial observância 

para as implicações que o conceito de pulsão de morte possa ter sobre as teorias da angústia. 

Posteriormente, serão apresentadas as teorizações, em psicanálise, de três autores nacionais 

que se debruçaram em pesquisas científicas sobre o transtorno de pânico: Walter Trinca, 

Mario Pereira e Lucianne Menezes. Os dois primeiros apresentam uma produção prolongada 

sobre o tema, com vários livros e artigos publicados; já a terceira autora, apesar de ter uma 

produção menor sobre o tema, faz uma boa revisão das produções nacionais. Vale destacar 

que esses autores constroem suas teorias tendo em vista Freud, autores pós-freudianos 

clássicos da psicanálise e autores que discorrem sobre a contemporaneidade. Por fim, serão 

apresentadas considerações de autores internacionais, de orientação também psicanalítica, 

sobre o transtorno em questão. 

Posteriormente, explicitar-se-á o método de pesquisa com paciente diagnosticado com 

transtorno de pânico, com o objetivo de produção de dados como base de realidade para as 

discussões psicanalíticas sobre o referido transtorno. Dessa forma, haverá a apresentação do 

estudo de caso único como método para produção de dados científicos, em pesquisa 

qualitativa, através de entrevista psicológica, do Procedimento de Desenho-Estória e da 

análise do processo psicoterápico. Finalmente, versar-se-á sobre a sistematização, ou melhor, 

sobre a interpretação dos dados produzidos em cada um dos dispositivos utilizados. 

Por fim, será apresentado o caso dividido, para fins de conveniência de pesquisas, em 

duas partes. A primeira será um diagnóstico compreensivo, com análise separada das 

entrevistas semidirigidas e das produções resultantes da aplicação do Procedimento de 

Desenho-Estória. Posteriormente, será relatado o processo psicoterápico. Após a apresentação 

dos dados será feito uma articulação desses com as teorias psicanalíticas apresentadas. Essa 

articulação busca, além de uma construção e análise do caso apresentado, uma leitura crítica 

das teorias e discussões psicanalíticas colocadas. Sendo o objetivo principal dessa leitura 

discorrer sobre o lugar do transtorno de pânico na metapsicologia psicanalítica freudiana e 

pós-freudiana, além de apreciar como a prática clínica psicanalítica pode tratar pacientes com 

o referido diagnóstico. 
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10 CONCLUSÃO  

 

 

 Tomar qualquer manifestação clínica, pela particularidade que cada situação humana 

exige, leva a necessária problematização das teorias a priores, não com o intuito de negá-las, 

mas como exercício radical da práxis psicanalítica. Cada novo paciente convoca a uma 

reedição da teoria psicanalítica. Nesse sentido, a proposta de Laplanche, tendo Freud como 

parâmetro, foi muito exemplar. Assim uma leitura do transtorno de pânico com base no 

exercício laplanchiano da problematização das teorias da angústia (sendo esse sua primeira 

problemática) a partir da metapsicologia freudiana, enfrentando as implicações da segunda 

teoria da pulsão sem deixar de se manter fiel à sexualidade como pedra angular da psicanálise, 

foi muito frutífera. 

 Os resultados, mais que as respostas à psicopatologia do transtorno de pânico que se 

possam destacar, são o fazer em si, ou seja, o exercício do fazer ciência. Nesse exercício 

ocorreram diálogos teóricos, a escanção de conceitos fundamentais e a experimentação de 

teorias originais e prenhas. Esse movimento foi muito similar ao do processo analítico 

relatado, na qual a paciente ampliou o contato com partes suas rebeldes, desconhecidas e 

ignoradas. 

 Por fim, penso serem muito importantes novas pesquisas que apliquem as questões 

teorias aqui levantas a outros casos clínicos de pacientes com transtorno de pânico, assim 

como a outras manifestações clínicas. Buscando, não a generalização limitante, mas sim a 

experimentação enriquecedora.  Também, será fundamental que outros trabalhos possam se 

debruçar sobre o pânico, a partir de outros referenciais, dialogando com as construções aqui 

apresentadas, para que possam evidenciar mais que as concordâncias, as diferenças e as 

separações. Sendo estas tão ricas no sentido do novo, da evolução, como destacou Garcia-

Roza em sua interpretação “otimista” sobre a pulsão de morte pelo texto A Negativa de Freud.  

Que esse trabalho tenha produzido desligamentos e separações, com a coragem 

necessária, para que na maturidade da elaboração possa fomentar ligações criativas. Na 

esperança de que isso tenha acontecido, que se repita ainda mais. 
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