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SÍNDROME DO PÂNICO NA VISÃO DA 
INTEGRA CÃO FÍSIO-PSÍQUICA * 

Paulo Toledo Machado Filho 

A razão que nos motiva a tratar deste tema - é a primeira vez em 
minhas participações neste Encontro que abordo uma temática 
psicopatológica - é a evidência deste assunto, conforme nos é sugerido 
pela grande quantidade de encaminhamentos de pacientes com esta su
posta queixa que temos recebido, assim como a grande popularidade 
deste diagnóstico na época atual, o que pode ser observado através de 
seu alcance na interpretação leiga e de sua inserção na mídia. 

A Síndrome do Pânico, referida na décima revisão do Código Inter
nacional de Doenças (CID 10) como Ansidade Paroxística Episódica, é 
na realidade uma "idéia" recente, de pouco mais de uma década, e dife
rencia-se do "pânico" em si, que possui causas conhecidas ou conscien
tes. Este é uma condição reativa a um acontecimento geralmente grave e 
algumas vezes inesperado, mas conhecido; no entanto, reativa a fenôme
nos da natureza ou catástrofes (terremotos, por exemplo), a situações de 
guerra (bombardeios), ou a epidemias, ameaças fisicas e assim por dian
te. Gera sintomas semelhantes, mas é diferente da Síndrome do Pânico, 
que se caracteriza por irromper súbita e agudamente, podendo acometer 
pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, em circunstâncias aparente
mente inexplicáveis. 

o professor SANDOR sugeriu certa vez que a AIDS seria já uma 
manifestação da Era de Aquarius. Em relação à Síndrome do Pânico, a 
idéia central ou o "arquétipo" através do qual se configura o conjunto de 
sintomas que a caracteriza (sobre os quais falaremos mais adiante) e como, 
simbolicamente, podemos encontrá-la representada, é mais pertinente às 
ocorrências de um período de turbulências entre duas Eras, indicando 
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principalmente um "final de tempos", sendo que a vivência de tais sinto
mas assemelha-se muito com um processo iniciático. 

A destacada popularidade desta Síndrome e sua veiculação através 
da mídia é que nos faz pensar neste assunto como uma "idéia" própria de 
uma época, relacionada com aspectos comportamentais da sociedade e 
na vinculação do indivíduo com o coletivo. Fenómeno semelhante a este 
também ocorreu em finais do século passado, quando FREUD, na puri
tana Viena, estudou a histeria do ponto de vista psicológico e a relacio
nou com a sexualidade reprimida. Esta foi uma idéia que "emplacou" 
naquele momento e abriu espaço para que se estabelecesse uma noção 
do inconsciente, mas implicou no fato de que muitos distúrbios psíquicos 
passassem a ser então interpretados e relacionados com a pulsão sexual e 
com a mitologia a ela concernente. 

Estas temporárias enfatizações nas interpretações clínicas faz com 
que estas "idéias" sejam observadas através de canais leigos de forma 
ampla e confusa, sendo que muitos pacientes para nós encaminhados (no 
caso da Síndrome do Pânico) já chegam com o diagnóstico "definido" e 
a terapêutica por eles mesmos determinada. Devido à ressonância coleti
va verificada, tais quadros (diagnósticos) funcionam como um "encaixe" 
temporário e redutivo, justificando os sintomas localizados e muitas ve
zes incompletamente pesquisados, podendo implicar num desvio do pro
blema a ser verdadeiramente tratado. Neste caso, a suposição de que se 
sofre de "algo que todo mundo tem" é mais tranqüilizante, para muitos 
pacientes, do que um confronto verdadeiro com seus conteúdos psíqui
cos ... 

Na realidade, a sintomatologia que hoje define a Síndrome do Pâni
co (observando-se que SÍNDROME significa um conjunto de sintomas 
relativos a um determinado estado mórbido) sempre existiu, ocorrendo 
estes, os sintomas, isoladamente ou não, embora assim não fossem inter
pretados. Surgiam como manifestações associ~das a outras neuros~s, 
principalmente à ansiosa, à depressão e à histena. Tal fato nos perrrute 
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aqui ressaltar a relatividade do entendimento nosológico de um determi
nado problema psíquico, ou seja, a redução deste a um diagnóstico. Esta 
orientação é comprometida por posturas interpretativas muito pessoais 
ou por variáveis decorrentes de circunstâncias coletivas, conforme veri
ficamos acima, e prejudica a percepção de cada caso, em suas expressões 
características, de indivíduo para indivíduo. Porisso sugerimos que a ori
entação dada pelos diagnósticos sirva principalmente como referência, 
cuidando para que não percamos de vista a especificidade de cada ser 
que pudermos observar e cuidar. 

Mas quais são os sintomas mais comuns que se associam e então 
caracterizam a denominada Síndrome do Pânico? Em primeiro lugar, 
conforme já mencionamos, a sua irrupção súbita, aguda e aparentemente 
inexplicável para o indivíduo que sofre. Ele não sabe por que isso acon
teceu. O acometimento pode iniciar-se em congestionamentos (estando 
ele dentro do carro ou no interior de veículos coletivos), em filas, em 
locais apertados ou com pouca ventilação, em elevadores, no meio de 
um auditório lotado e assim por diante. O indivíduo é "colhido" pela 
manifestação inesperada dos sintomas como se estes já estivessem sendo 
contidos internamente e repentinamente eclodem, geralmente de forma 
muito intensa. Ele é tomado por um verdadeiro pavor e necessita sair 
imediatamente do local onde se encontra, em reação semelhante às mani
festadas nas fobias. Tem a impressão de que pode faltar o ar e surgem 
temores diversos, como sensação de perigo iminente, medo de morrer, 
medo de perder os sentidos, de perder o controle ou de ficar louco. As
sociam-se a estes outros sintomas de ordem neuro fisiológica e relaciona
dos com o funcionamento do sistema nervoso autónomo, tais como 
taquicardia, vaso constrição periférica e palidez, tontura, sudorese e in
tensa liberação de calor. 

Posteriormente, o indivíduo fica tomado por uma grande inseguran
ça, ocorrendo comportamentos regressivos, sendo muito comum a pes
soa recusar-se a sair de casa sozinha, ter medo de dirigir, de utilizar-se de 
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elevadores, de ir a locais de concentração pública, tomando-se facilmen
te sugestionável e muito susceptível, sentindo-se confortável somente 
em sua casa. Tende ainda a amplificar o que percebe em si própria, ex
pressando uma relação imatura com as sensações e com o próprio 
corpo. 

Como pudemos observar, a Síndrome do Pânico não é uma manifes
tação simples; possui uma complexa sintomatologia e correlaciona-se 
com diversos aspectos da vida do ser humano, possuindo, além das ex
pressões mais individuais, ou sejam, fisicas, neuro-fisiológicas e psíqui
cas, outras alterações vinculadas com o coletivo, com a espiritualidade e 
até com a religiosidade da vida contemporânea. 

Eis, resumidamente, como podemos visualizar a Síndrome do Pâni
co, com o seu conjunto de expressões: 
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Alterações relacionadas 
com a parte 
espiritual e religiosa. 

eu-sl-mesmo. 

Alterações 
relacionadas 
com o coletivo. 

Sintomas Psíquicos. 

Sintomas Físicos 
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Os sintomas relacionados com a fisiologia do sistema nervoso e 
consequentemente, com as alterações na bioquímica do cérebro são os 
mais destacados pelos veículos leigos de infonnações assim como tam
bém são os que recebem maior atenção e recursos nas áreas de pesquisa 
médica, sem dúvida por ser esta a área mais passível de manipulação 
farmacológica e pelo decorrente interesse econômico vinculado a esta 
possibilidade. O que configura também um grande problema, na medida 
em que esta ênfase pode sugerir (e muitos acreditam que sim) que tal 
abordagem seja definitiva a respeito do assunto. Não estamos aqui nos 
insurgindo contra esta vertente, urna vez que aceitamos a necessária aten
ção medicamentosa em certos casos, mas contra a unilateralidade das 
pesquisas que privilegiam apenas um enfoque e que podem induzir con
clusões redutivas. 

As alterações neuro-fisiológicas estão associadas ao funcionamento 
da química cerebral e à ação das substâncias psicotorniméticas que alte
ram a condução sináptica, como a doparnina, a serotonina, a noradrenalina 
e a acetil-colina. Estas duas últimas estão relacionadas com o funciona
mento do sistema nervoso autônomo Simpático e Parassimpático, o que 
pode justificar muitos dos sintomas observados. 

As alterações relacionadas com o Simpático (taquicardia, 
bronco dilatação, vaso constrição periférica, sudorese) são mais comuns 
que as relacionadas com o Parassimpático (bradicardia, aumento do 
peristaltismo intestinal, etc.); tanto a inervação do Simpático como a do 
Parassimpático possuem uma representação no IV Ventrículo, onde lo
calizam-se, por exemplo, importantes centros do nervo vago, e onde 
existem centros do coração, da respiração, do metabolismo, das funções 
vasomotoras. Sabemos que as emoções exercem uma influência imediata 
nestes centros, embora ainda não se tenha conhecimento suficiente sobre 
tais conexões. Mas o que principalmente nos interessa neste momento é 
ressaltarmos a relação existente entre os estímulos emocionais e o Siste
ma Nervoso Central, para entendermos porque não é interessante 
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visualizarmos a Sindrome do Pânico através de enfoques unilaterais. 

Um achado clínico muito comum observado entre as pessoas com o 
conjunto de sintomas a que se atribui a denominação de Síndrome do 
Pânico é o prolapso da válvula mitral, achado este presente em cerca de 
20% da população e que geralmente não tem significado patológico. 
Normalmente, este problema é detectado através da ausculta cardíaca 
(às vezes uma sutil alteração) ou através do ECG (eletrocardiograma). 
Não se sabe precisamente que relação tem o prolapso da válvula mitral 
com o restante do que se conhece acerca de nosso tema, embora, confor
me observamos acima, seja um fato muito comum. 

Do ponto de vista simbólico, este achado é muito interessante. A 
área cardíaca, na filosofia e psicologia concernente aos ensinamentos 
indianos que se referem aos centros psíquicos (chakras), corresponde ao 
chakra ANAHATA. Encontramos em MINDELL (I) que este é o lugar 
do "som inabafado", o lugar onde Deus contacta o ser humano. O seu 
símbolo é o hexagrama formado pelo lótus de doze pétalas e é identifica
do por uma gazela ou um cervo ao centro. Na referência de MINDELL, 
a gazela foi interpretada por JUNG como símbolo dos problemas 
psicossomáticos (devido à sua leveza e velocidade, e em correspondên
cia com o movimento). Refere ainda que a área cardíaca "é a fonte dos 
problemas funcionais que a Medicina chama de hipocondria (que quer 
dizer por trás das costelas, por trás dos ossos do peito)". Seria o local 
onde o inconsciente encontra a vida consciente e pode ser ouvido e con
trolado mediante a respiração, como fazem os iógues. 

A área a que nos referimos, relacionada com o Sistema Nervoso 
Autônomo (Simpático e Parassimpático) (ou não-volicional) corresponde 
ao Centro AJNA, que para MINDELL é a sede do pensamento, da ansi
edade e da preocupação. Segundo sua referência, "é onde emerg~ o 
senso do tempo como fluxo de imagens mentais e diálogos íntemos". E o 
local onde o iógue aprende a controlar o fluxo de imagens, o "cancelar 
do tempo" e a experiência ióguica da liberdade correspondente, ao esva-
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ziar da mente. O símbolo deste centro é o lótus de duas pétalas, o que diz 
respeito à sua dependência do outro centro superior (SAHASRARA). 
MINDELL afirma ainda que o AJNA é o ponto onde a temporalidade e 
a atemporalidade se encontram (SHAKTI com SHIWA), o Centro divi
no contendo a serpente alada, ou seja, de acordo com sua referência, a 
aquietação da AN1MA/ ANIMUS/SOMBRA, permitindo as inspirações 
do SI-MESMO. 

É interessante pensarmos também em termos de desarmonia de 
chakras, conforme o simbolismo utilizado, para compreendermos certos 
"desafinamentos" que transparecem no indivíduo aparentemente sem um 
sentido lógico; podemos pensar analogicamente no ser humano como 
um instrumento musical que necessita ser afinado. Certa vez assisti a um 
programa musical na televisão, onde um músico tecia alguns comentári
os dispersos enquanto afinava sua guitarra. Entre várias afirmações óbvi
as, uma delas chamou-me a atenção: ele disse que se uma corda apenas 
estivesse um pouco desafinada, tal fato poderia alterar e comprometer 
todo o resultado final da música a ser apresentada. Neste sentido, pensei 
também nos chakras como cordas e como deve ser importante a sua 
afinação, a afinação de cada um desses centros. Porque certas desafinações 
em "centros" também fazem com que a "música" corporal toda saia de
safinada ... 

Ao falar sobre complexos, JUNG referiu-se ao complexo de tonali
dade afetiva como "um estado afetivo acompanhado de inervações cor
porais" (2). Referiu que o EU constitui-se na "expressão psicológica de 
uma combinação firmemente associada entre todas as sensações corpo
rais" (3). Afirmou no mesmo texto que na medida em que um complexo 
patogênico predomine, o desenvolvimento todo da personalidade é atra
palhado. A Síndrome do Pânico possui também as características de um 
complexo, irrompendo quando desequilibra-se a equação estabelecida 
pela relação entre o consciente e o inconsciente. Assim ela pode ser com
preendida psicologicamente. A relação imatura do indivíduo com as sen-
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sações ativa este processo, que pode culminar com dissociações ainda 
mais graves. Na medida em que ocorre este desajustamento, o indivíduo 
sente através do corpo o que não "capta" por vias racionais. Embora este 
aspecto (o racional) seja um dos mais enfatizados na educação atual, ele 
não é suficiente para elaborar o processo, que acaba por culminar num 
"espasmo sensorial"~ a insistência por esta via só faz com que amplifi
que-se a sensação de impotência. A ausência de referenciais que permi
tam ao indivíduo conectar o EU com o SI-MESMO faz com que a 
Síndrome do Pânico corresponda, dolorosamente, ao espasmo do corpo 
clamando por sua alma. 

A busca da alma tomou-se, para o homem moderno, num feito soli
tário, constituindo-se numa tarefa relegada quase que exclusivamente à 
orientação de sua própria consciência. 

Vejamos o que escreve um antropólogo acerca das diferentes crises 
de vida do homem australiano tradicional: 

"O indivíduo antes do nascimento é puramente espiritual~ toma-se 
completamente profano ou não-espiritual no primeiro período de sua 
vida, quando é colocado socialmente junto às mulheres~ gradualmente 
toma-se mais e mais ritualizado e sagrado à medida que envelhece e 
aproxima-se da morte, quando então toma-se mais urna vez espiritual e 
sagrado" (4). 

Para o racional homem moderno, a tendência é compreender-se o 
nascimento e a morte simplesmente como processos orgânícos e profa
nos, assim como também outras situações inerentes à vida, tais como a 
alimentação, a sexualidade, o sono, que são dessacralizados ou esvazia
dos em seu sentido. Ou seja, para o homem tradicional, a alimentação é 
uma reserva mágico-religiosa, para nós corresponde a um suprimento de 
necessidades calóricas. O homem australiano tradicional inicia a vida sa
grado, toma-se profano e termina a vida novamente sagrado. O homem 
moderno não: nasce por um "acidente" biológico~ "sagrada" é a vida, 
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onde ele consome, compete, compra, disputa e "vive". E morre profana
mente, quando não pode mais produzir. A abolição das dualidades cul
minando na morte como uma coincidentia oppositorum, onde encon
tram-se a temporalidade e a eternidade, torna-se, mais uma vez, uma 
possibilidade individual sem nenhum respaldo coletivo. Este é o drama 
do homem contemporâneo. 

Com relação ao tempo, vivemos atualmente desconectados dos rit
mos cósmicos. A irreversibilidade do tempo histórico, a que já tivemos 
oportunidade de nos referir em outra ocasião, é outra fonte de angústias, 
associada à aceleração que contemporaneamente estamos vivendo. O 
tempo histórico caracteriza-se por uma sucessão de eventos, que coloca 
o homem diante de uma condição irrevogável: na medida em que o tem
po se sucede, ou vive-se o que tem que ser vivido agora ou nunca mais. 
Para o homem arcaico, o tempo é cíclico e através destes ( ciclos) ele 
entra em contacto com as forças primordiais que deram início à Criação. 
É esta condição que também o torna sagrado. 

A crítica que se faz é a de que este tempo ( cíclico) torna o homem e 
sua cultura estáticas, não observando-se transfonnações culturais signi
ficativas ao longo dos séculos. Se pudéssemos combinar as duas 
apercepções numa espiral junguiana, onde o tempo mítico em seu retor
no encontre o homem, em cada ciclo, num outro (mais elevado!) plano 
de consciência, teríamos o alento de uma progressão vertical, conectada 
à luz de seu processo de individuação. Quem sabe se não seria esta a 
característica do tempo espiritual, em sua eternidade? 

Recordo-me de aspectos remanescentes destes momentos sagrados 
no hábito vivido algumas vezes em minha infància, na casa de meus pais 
ou até na casa de alguns amigos, de fazer-se uma oração antes das refei
ções, atribuindo-se assim um caráter significativo a esta ocasião, ou ain
da na expressão através da qual era comum referir-se ao final da tarde, 
como a "Hora da Ave Maria". Era um momento de interiorizarão, obser
vando-se que sempre, mesmo em outras culturas, determinadas horas 
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foram reverenciadas, como o instante do alvorecer, quando o inconsci
ente onírico cede espaço para a vida consciente. O homem estava em 
contacto mais profundo com a vida, com os ciclos, com as estações, com 
o todo; hoje não, hoje encontramo-nos sós, inseridos em um processo 
existencial psiquicamente individual e desvinculado das relações coleti
vaso 

Se, para o homem moderno, o conjunto de valores acima perderam 
o sentido, tal esvaziamento de sentidos produziu uma dissociação onde 
as tendências inferiores e as nossas fragilidades acabam por encontrar 
um campo maior para suas manifestações. 

Na realidade, tal desvinculação do sagrado e a perda da "participacion 
mystique", de que falava LEVY -BRUHL e tantas vezes tendo sido cita
do por RJNG, na relação com a natureza e com a vida, deixaram o ho
mem a sós com os limites de sua própria consciência, propondo-se assim 
uma heróica tarefa, que encontra na proposta da individuação (de JUNG) 
ou na da integração fisio-psíquica (do professor SANDOR) duas de suas 
poucas luzes. 

Podemos também nos referir à Síndrome do Pânico como um pro
cesso iniciático do herói, caracterizando-se, no entanto, como o proces
so de quem ainda não atingiu a transcendência, de quem ainda não alcan
çou o seu intento. Este não conseguimento não refere-se ao herói que 
não foi bem sucedido em seu feito, fato este que não invalida a sua con
dição de herói. Na medida em que este se propõe a atravessar a ponte de 
espada afiada, não importa se tenha ou não conseguido o seu objetivo: a 
transcendência é o próprio ato de decisão, quando a indivíduo compre
ende a sua representatividade coletiva e toma-se o renascido. O ato de 
coragem é a aceitação do desafio, é a entrega de si próprio em sacrificio 
por uma causa coletiva ou maior: o ato heróico é a substituição do EU 
pelo SI-MESMO. 

Na Síndrome do Pânico, o indivíduo chega à beira da ponte de espa-
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da ou debruça-se diante da passagem estreita, mas por algum motivo, 
recua no momento decisivo de realizar a travessia. O seu recuo é a per
cepção da impotência para a consecução do ato, é a percepção de que 
chegou antes de estar suficientemente preparado para o feito - é a condi
ção do indivíduo que atingiu uma altura maior do que a sua capacidade 
de controlar. Esta condição, na realidade, corresponde em parte ao desa
fio a que todos nós estamos submetidos no presente, quando somos con
tinuamente exigidos por uma intensidade enonne de novas infonnações, 
numa concepção de vida muito acelerada, que mal conseguimos ajustar 
ou elaborar. O que tem sido comum é não conseguinnos realizar o feito 
heróico porque não estamos preparados de fato para o tanto que estamos 
sendo solicitados no atual processo da humanidade. Quase sempre te
mos enfrentado o aprendizado com nossas fragilidades escancaradas. 

Como então nós vamos auxiliar este "quase" herói? A idéia funda
mental é de que existem momentos em que o recuo é necessário. A nossa 
tarefa é ajudá-lo na retomada de sua trajetória, trajetória esta que passa 
também a ser um pouco nossa, procurando auxiliá-lo a transfonnar o ato 
de recuo num ato de coragem, na medida em que puder ser observada a 
necessidade de um melhor preparo para que se retome o trajeto numa 
outra e superior condição de consciência. 

Observando-se que, confonne pudemos verificar, a Síndrome do 
Pânico surge como um processo pluridimensional na vida do indivíduo, 
o seu tratamento também exige do terapeuta todo o seu potencial. A 
principal advertência que poderíamos fazer é de que se tome cuidado 
com procedimentos unilaterais que não comportem tal 
pluridimensionalidade em suas aplicações. Observamos ainda que, em 
vista da suscetibilidade assinalada e da sugestionabilidade negativa que 
muitas vezes ocorre, um simples toque pode desencadear o afloramento 
de conteúdos que ainda não se manifestaram e que podem não ser tolera
dos pelo paciente, havendo a necessidade de sermos perseverantes e su
tis no acompanhamento do processo. A integração fisio-psíquica oferece 
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um amplo repertório de possibilidades de ajuda, cuja abordagem deve 
considerar cada caso e o momento oportuno para se intervir, não deixan
do de considerar-se a associação com outros procedimentos terapêuticos, 
alopáticos ou homeopáticos, criativos ou ocupacionais. 

Com tudo isto, acredito que para quem carrega o cálice no peito, a 
atuação torna-se bem mais simples do que para aquele especialista que 
através de apenas um canal deseje controlar todo o processo. 

NOTAS 
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