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INTRODUÇÃO
Seja bem-vinda (o) à primeira aula do nosso
curso online preparatório para o concurso do
Ministério Público do Estado da Bahia.
A concorrência será alta, então, toda a dedicação
será necessária! Não existe vitória sem esforço e
compromisso. Posso falar com propriedade, pois
fui aprovada em um concurso federal com oferta
de apenas 01 vaga! Isso mesmo!
Estou aqui para lhe dizer que é possível conquistar
a aprovação, se você realmente se dedicar. Eu
sei o caminho e irei te mostrar como conquistar
essa vaga, mas você precisa se empenhar de
verdade!
Sou Ana Vanessa Neves, psicóloga do Ministério
da Saúde (CRP03/03592), Co-Fundadora e
Profª Ana Vanessa Neves
Editora do site Concursos PSI, mentora para
candidatos a concursos, autora de diversos livros
para concursos e ministrei dezenas de cursos para concursos na área de Psicologia. Além disso,
sou consultora na área de Políticas Públicas de Saúde, Mestre em Psicologia do Desenvolvimento
Humano, Pós-Graduada em Psicologia Analítica e possuo formação em Terapia Comunitária
Integrativa.
Possuo ampla experiência na área de concursos públicos para o cargo de psicólogo e venho atuando
como psicóloga em órgãos públicos nas esferas municipal e federal desde o ano de 2005. Acredite:
eu entendo como funciona a administração pública e sei como ser aprovado em concursos.
A fim de obter bons resultados em concursos públicos, você deve entender que uma preparação
eficaz exige a análise cuidadosa do edital, buscando perceber as normas do concurso, quais as
etapas e regras da seleção. Por essa razão já disponibilizei a apresentação do curso com todas as
informações principais sobre o certame. Antes de começar o estudo desta aula, recomendo que leia
o material de apresentação.
Em todas as aulas tarei orientações que julgo essenciais para lhe auxiliar a atingir um alto rendimento
no estudo. Uma das minhas principais atividades é a de mentoria e contar com esse tipo de orientação
nos estudos tem a capacidade de mudar completamente a trajetória de um candidato, retirando-o
do hall de “pagador de taxa de inscrição” para o lugar de primeira (o) colocada (o).
Nessa parte eu não economizo palavras. Vou dizer tudo o que julgar importante. A minha percepção
vem da troca de experiências com centenas de alunos da área de Psicologia e também de tantos
servidores concursados de outras formações.
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Eu observo as redes sociais, leio os fóruns, respondo mensagens e sei quais os erros mais frequentes,
por isso vou falar um pouco de tudo na introdução de cada aula para lhe auxiliar na preparação e
aumentar a nossa proximidade.
Para obter o alto desempenho exigido para a aprovação nos certames não basta ler livros acadêmicos
e resolver questões de provas. A maioria dos candidatos acredita que essa simples fórmula lhe trará
a aprovação, mas esse é um grande equívoco e, infelizmente, algo bastante comum.
A ampla experiência tem comprovado que não basta apenas saber o que estudar, pois é necessário
saber como estudar. E acredite, muitos candidatos com um incrível potencial não conquistam a
aprovação por falta de um método de estudo.
Na hora de estudar o conteúdo teórico e resolver as questões de concursos a objetividade e
capacidade de síntese são fundamentais. Infelizmente essas habilidades não são incentivadas na
graduação, mas todas as nossas aulas são elaboradas nessa perspectiva para assegurar que você
investirá seu precioso tempo no ponto central de cada tema.
Para assegurar essa preparação adequada à realidade dos concursos, disponibilizamos nos nossos
cursos os conteúdos teóricos aliados às orientações, técnicas e ferramentas da Metodologia Direto
Ao Ponto®.
A seguir apresento uma série de orientações iniciais que considero essenciais para a melhor
preparação para esse concurso:
1. Tome a decisão e acredite! Esqueça a autopiedade e autoindulgência. O edital foi publicado
e a partir de agora todos os minutos são fundamentais e podem ser decisivos para a sua aprovação,
então, sobreponha-se às dores de cabeça e nas costas, pois tudo isto passa, mas o emprego ficará
garantido.
2. Esquematize o edital, entendendo como ocorrerá o concurso, quais suas regras. O edital
é a lei do concurso e traz tudo que é essencial para que você saiba exatamente como será realizado
o certame. A apresentação que escrevi sobre o curso irá lhe auxiliar a entender os pontos mais
importantes do edital.
3. Utilize nosso calendário como roteiro para distribuir o estudo dos temas específicos.
4. Elabore uma tabela ou planilha de estudos, distribuindo os conteúdos gerais e específicos
de forma equilibrada. Busque estudar tudo, pois o prazo até a data da prova é curto, mas será
suficiente para um candidato organizado.
5. Inclua as horas de descanso na tabela, pois isto diminui a ansiedade e garante a reposição
de energia, assegurando sua saúde. Um turno de descanso por semana é mais que suficiente na reta
final para um concurso. Aproveite bem o seu tempo e não o desperdice à toa.
6. Leia e releia ou assista às nossas aulas diversas vezes, tantas quantas achar necessário
e o tempo lhe permitir. Faça ao menos um ciclo completo de cada disciplina, estudando todo o
conteúdo disponibilizado nas aulas, pois qualquer assunto do edital poderá ser tema de prova.
Irei destacar sempre que um tópico tiver maiores chances de ser cobrado em prova. No caso das
vídeoaulas, imprima os slides antes e acompanhe as explicações.
7. Adquira toda a legislação indicada no edital e a leia diversas vezes, crie quadros
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comparativos, destacando e memorizando as regras e as exceções, pois a banca certamente tende
a exigir o conhecimento das leis ao pé da letra.
8. Mantenha seu planejamento de estudo e siga-o o mais fielmente possível.
9. Reajuste a tabela de estudos de forma realista sempre que perceber que precisa
intensificar algum conteúdo.
10. Resolva questões sobre cada tema exigido no edital, mas apenas após ter estudado o
conteúdo correspondente. As questões podem ser utilizadas de forma realmente efetiva em três
circunstâncias:
•

No início do estudo para traçar um perfil da banca. Nesse momento você irá apenas analisar as
questões, sem buscar resolvê-las, pois sem estudar a matéria você terá uma falsa percepção
sobre seu desempenho. Alguns candidatos ficam ansiosos por acreditar que sabem pouco
demais e outros ficam mais confiantes do que deveriam.

Dica: Utilize o portal QConcursos para pesquisar questões por tema e banca e selecione apenas
aquelas cujo tema está especificado no edital. Privilegie as questões da FGV, mas pode usar também
da FCC.
•

Resolva questões de cada tema estudado logo após concluir cada tópico. Não deixe as questões
para o final de toda a matéria. Nesse momento as questões lhe auxiliam a fixar os conteúdos de
cada assunto e ajudam a identificar os tópicos que precisam de maior dedicação.

•

A última forma de utilização das questões é a resolução de um simulado final com todos os
assuntos na semana que antecede a prova. Nesse momento o interessante é misturar os temas
de todos os assuntos.
Esse simulado já faz parte do nosso calendário e será disponibilizado após a revisão teórica.
Você terá a possibilidade de imprimir essas questões e resolvê-las sozinha (o), mas em seguida
deverá assistir às vídeoaulas com os comentários das professoras, pois as explicações das
experts fazem completa diferença para o resultado final.
Caso consiga seguir o calendário, você terá tempo ainda para mesclar as questões das diversas
matérias e montar outros simulados, treinando o tempo real de aplicação da prova.

Dedique-se ao máximo, empenhe-se com vontade e tenha certeza que lograr a aprovação em um
certame como este compensará todo o seu investimento em tempo de estudo.
Por favor, não perca tempo com redes sociais, e-mails, jogos na internet, visitas ou passeios! Esse
não é o momento para isso !
Você precisará analisar a sua rotina e remanejar tudo o que puder para abrir mais tempo na agenda
para o estudo. Se você trabalha ou está finalizando a graduação, precisará dormir mais tarde e acordar
mais cedo. Estamos falando de um estudo com data da prova marcada. Seus minutos valem ouro!
Imprima a legislação, os slides, as questões e leve a todo o lugar. Se durante o horário de trabalho
sobrar um tempo, se o almoço puder ser mais curto ou as horas no ônibus forem longas, aproveite
esse material coringa para estudar.
Só não vale levar material de estudo para o local de lazer. A possibilidade da atenção dividida é uma
ilusão na qual muitos candidatos querem acreditar, mas que na realidade irá lhe atrapalhar mais
Concursos Psi
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do que ajudar. Escolha seu turno e descanse de verdade, mas não abra exceções para incluir mais
diversão nos turnos de estudo, pois estamos na reta final.
A ampla experiência na preparação de candidatos e os relatos obtidos através do acompanhamento
de pessoas que obtiveram alto desempenho estudando com a Metodologia Direto Ao ponto®

permitem que eu tenha acesso a informações preciosas sobre a real importância de um estudo
especializado e do compromisso verdadeiro do candidato com o seu projeto de aprovação.
Eu posso assegurar a você que, a cada novo projeto, a nossa equipe busca construir uma versão
melhor do nosso trabalho e esperamos que cada candidato que estude por nossos materiais busque
também tornar-se excelente no seu propósito de conquistar a aprovação.
O sucesso depende do equilíbrio 50/50 entre a qualidade do material de estudo e a dedicação do
candidato e estamos aqui para oferecer sempre 100% da parte que nos cabe, sempre dispostos a
nos renovar e alcançar novas fronteiras do conhecimento para ajudar nossos alunos na superação
de suas dificuldades e no desenvolvimento de suas habilidades, pois, afinal, o nosso foco é a sua
aprovação!
Sei que o desejo de aprovação é grande e que às vezes a ansiedade toma conta, mas respire fundo e
confie em mim. Entenda o contexto, fique atento aos conceitos que estou destacando e mantenhase determinada (o). Entendido?
Leia e releia, esquematize e memorize! Mantenha o foco!
Ao longo da aula apresentarei questões de concursos para consolidar sua preparação. Resolva
todos os exercícios com o máximo de cuidado.
Durante a resolução das questões, mantenha o foco no entendimento do modo como os quesitos
são formulados e qual o tipo de raciocínio que você precisa ter para respondê-los.
Além de observar a resposta correta, tente identificar os erros contidos nas demais alternativas. Esse
exercício, certamente, eleva o nível do seu aprendizado e lhe concede uma visão mais sistêmica do
assunto.
Caso tenha dúvidas sobre o conteúdo ou resolução de questões deste curso, entre em contato com
o suporte e a equipe me repassará. Ao final do curso, caso seja necessário, poderei formular uma
aula tira-dúvidas com todas as perguntas encaminhadas via mensagem ou quem sabe incluí-las na
aula de revisão. 

“Se não você, então quem? Se não agora, então quando? ”
Gary Herbert

#hardworkmainha
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PSICOPATOLOGIA EM
CONCURSOS PÚBLICOS
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A disciplina de Psicopatologia tem sido exigida em certames para o cargo de psicólogo com uma
frequência bastante expressiva, nos mais variados perfis de atuação, devendo, portanto, compor a
base essencial da preparação do candidato que realmente almeja alcançar a aprovação.
Por se tratar de disciplina que compõe o núcleo central da formação de psicólogo, constando entre
aqueles tópicos que nomeio como os Temas Básicos de Psicologia, é fundamental que você, prezada (o) leitora (o), compreenda que deverá estudar com empenho os conteúdos mais recorrentes
nos certames.
Em termos gerais, a imensa maioria das provas exige da (o) candidata (o) conhecimentos sobre os
transtornos mentais, numa perspectiva nosológica. Esse é o tópico de psicopatologia mais cobrado
em questões, sem a menor dúvida.
Dito de outro modo, os avaliadores querem testar se as (os) candidatas (os) reconhecem a sintomatologia característica dos variados transtornos, tendo como referências os parâmetros diagnósticos
dos grandes manuais de psiquiatria.
Conforme comentei na introdução, a banca já nos indicou a classificação que será utilizada para a
elaboração das questões, e isso significa que você precisará estudar o capítulo sobre Transtornos
Mentais e Comportamentais que compõe a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), obra
publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Mas, o estudo dos temas de psicopatologia não se restringe ao referido manual. Existem outros
tópicos que são cobrados em menor frequência, mas que são definidores de pontos importantes
no resultado final de uma prova e que constam em nosso edital.
Devo destacar que são muito cobrados conteúdos de semiologia psiquiátrica, ou seja, o estudo
dos sinais e sintomas, o que, obviamente, está na base das classificações; além do estudo sobre as
funções mentais e as suas alterações, bem como os itens a serem observados em uma anamnese
e no exame do estado mental, além da diferença entre um e outro.
Esses tópicos aparecem em nosso edital sob os subtítulos “psicopatologia: aspectos gerais” e “avaliação do paciente e funções psíquicas”.
O nosso edital traz ainda outras referências que vão além das discussões propostas tradicionalmente pelas referências da psiquiatria. Temos expressamente a referência à natureza e psicodinâmica dos transtornos mentais e comportamentais, bem como aos mecanismos de defesa. Ambos
os tópicos exigem do candidato o estudo de conceitos da psicodinâmica, mais diretamente da
psicanálise.
Todos os tópicos do edital sobre psicopatologia e as principais referências utilizadas em provas
serão estudados nesta aula, então, você pode ficar tranquila (o), pois não precisará ir em busca de
materiais complementares.
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A nossa principal referência de estudo nesta aula será inegavelmente o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de autoria do psiquiatra Paulo Dalgalarrondo, visto que se trata
da obra especializada mais cobrada em concursos, provavelmente por ser bastante didático e sistematizado, facilitando em muito o estudo.
Em outros tópicos apresentarei as referências mais relevantes cabíveis a cada tema. E, logicamente, utilizarei diretamente o próprio texto da CID-10.
Acho importante deixar claro que não cabe a um material teórico de estudo para concursos a proposta de ser uma obra de cunho autoral e nem tampouco inovadora, visto que os conteúdos cobrados em provas são exigidos tal qual estão apresentados nos textos originais de referência.
A banca não irá pedir numa prova objetiva a sua opinião sobre determinado tema. Muito ao contrário, ela utilizará as crenças mais comuns para formular respostas erradas, pois a resposta para a
questão deve sempre ter por base a referência apontada no enunciado, seja expressamente citando um autor ou através da indicação de palavras ou conceitos chave.
Portanto, um estudo para concursos precisa ter como base a apresentação das ideias e conceitos
publicados por autores de destaque na área e, sobretudo, aqueles que costumam ter suas propostas citadas em provas de concursos. Saber quais livros e conceitos estudar é o grande trunfo de
todo candidato de sucesso.
No entanto, apenas a leitura direta dos livros de referência na área nem sempre possibilita a preparação necessária, visto que essas obras não foram escritas com a linguagem objetiva tão característica das provas de seleção, demandando do leitor uma dedicação extensiva e sem foco.
Fique tranquila (o), pois faz parte da minha proposta de mentoria indicar a você ao longo das nossas aulas como se tronar atenta (o) às indicações que as bancas nos trazem nos enunciados das
questões. Peço apenas que exercite manter a sua atenção sobre os conceitos e ideias centrais dos
autores, deixando as suas crenças e preferências em suspenso.
Por mais que você goste de alguns temas do edital e não goste de outros, e para assegurar que
você utilizará muito bem seu tempo de estudo, precisará confiar em mim para lhe guiar no estudo
daquilo que identifico como realmente importante para a sua preparação, devendo dedicar o seu
tempo ao que eu sinalizar como mais concursável.
Sempre que eu considerar importante uma complementação na sua leitura, trarei essa indicação
expressamente com dicas de fontes confiáveis. Um exemplo disso é quando eu lhe oriento a estudar as leis diretamente na fonte. Está bem?!
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PSICOPATOLOGIA:
ASPECTOS GERAIS
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Essa parte inicial não costuma ser cobrada tão intensamente nas provas. Trazemos esses temas por
constarem no edital e por poderem ser pontos que compõem o texto das alternativas.
Essas definições introdutórias são importantes para o entendimento dos assuntos mais densos e
ampliam o seu vocabulário para a leitura das alternativas das questões.
Estude esse conteúdo com atenção e compromisso, buscando entendê-lo, mas não se debruce
demais sobre ele.
À frente teremos conteúdos muito mais intensos e mais concursáveis que exigirão uma real
dedicação do seu tempo e eu farei questão de destacar isso.
Atenção: Sempre que você encontrar em nossas aulas um quadro escrito “Acerte o alvo”, redobre
a sua vigilância, pois se trata de comentário sobre conceito altamente concursável, ou seja, algo
passível de ser tópico de alguma questão, pois já foi cobrado antes.

1. O QUE É SEMIOLOGIA
A semiologia geral é a ciência dos signos, postulada pelo linguista Ferdinand Saussure. Embora
esteja intimamente relacionada à linguística, a semiologia geral transcende a comunicação verbal,
visto que os gestos, atitudes, comportamentos não verbais, sinais matemáticos também são signos.
Os signos de maior interesse para a psicopatologia são os sinais comportamentais objetivos,
verificáveis pela observação direta do paciente, e os sintomas, isto é, as vivências subjetivas
relatadas pelos pacientes, suas queixas e narrativas, aquilo que o sujeito
experimenta e, de alguma forma, comunica a alguém.
Semiologia é a
Todo signo é constituído por dois elementos: o significante – que é o
suporte material, o veículo do signo; e o significado, que é a aquilo que é
designado e está ausente, o conteúdo do veículo.

ciência dos signos,
tanto verbais como
não verbais.

De acordo com o filósofo Charles Pierce, existem três tipos de signos:
Í cone – é um tipo de sinal no qual o elemento significante evoca imediatamente o significado,
pois existe uma grande semelhança entre eles, como se o significante fosse uma “fotografia” do
significado.

Exemplo: O ícone de masculino ou feminino na porta do sanitário.
O signo é um tipo de
sinal sempre provido
de significação. A
psicopatologia trata dos
signos que indicam a
existência de sofrimento
mental, transtornos e
patologias.

Indicador ou índice – a relação entre o significante e o significado é
de contiguidade, ou seja, o significante é um índice, algo que aponta
para o objeto significado.
Exemplo: a pegada é indicador de que alguém pisou naquele local.
Símbolo – o elemento significante e o objeto ausente (significado) são
distintos em aparência e sem relação de contiguidade.
Não há qualquer ligação direta entre eles; trata-se de uma relação
arbitrária estabelecida por convenção.
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Por isto, o sentido e o valor de um símbolo dependem das relações que este mantém com os outros
símbolos do sistema simbólico total, ou seja, da ausência ou presença de outros símbolos que
expressam significados próximos ou antagônicos a ele.

Exemplo: A cruz gamada ou suástica é um dos amuletos místicos mais antigos e universais, sendo
utilizada por diversas culturas desde o Período Neolítico, mas passou a ser associada ao nazismo a
partir da segunda guerra mundial.
A semiologia médica diz respeito aos sintomas e sinais das
doenças, permitindo aos profissionais de saúde:
●● Identificar alterações físicas e mentais
●● Ordenar os fenômenos observados
●● Formular diagnósticos
●● Empreender terapêuticas
A semiologia psicopatológica cuida especificamente do estudo
dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais. Os
sintomas médicos e psicopatológicos têm uma dimensão dupla:
são tanto um índice (indicador) como um símbolo.
O sintoma como índice aponta para uma disfunção que está em
outro ponto do organismo ou do aparelho psíquico. Por exemplo:
mãos geladas, tremores e aperto na garganta são indicadores
de uma disfunção no sistema nervoso autônomo.

Nota: os exemplos
apresentados foram
formulados por mim, a
partir de minhas pesquisas
sobre o tema, ou seja,
não constam no livro de
Dalgalarrondo.

ACERTE O ALVO:
Semiologia psicopatológica
é o estudo dos sinais e
sintomas dos transtornos
mentais.

2. DEFINIÇÃO DE PSICOPATOLOGIA
A psicopatologia pode ser definida como o
conjunto de conhecimentos referentes ao
adoecimento mental do ser humano. É uma ciência
autônoma que busca ser sistemático, elucidativo e
desmistificante.

ACERTE O ALVO:
Psicopatologia é o campo da ciência
que trata da natureza essencial da
doença mental – suas causas, as
mudanças estruturais e funcionais
associadas a ela e suas formas de
manifestação.
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3. PERSPECTIVAS EM PSICOPATOLOGIA
Dalgalarrondo apresenta a classificação das principais escolas teóricas do campo da psicopatologia.
Esse conteúdo tradicionalmente tem pouca chande de ser cobrado como tema central de uma
questão, mas esses conceitos podem estar presentes de modo secundário, como parte de algumas
alternativas. Recomendo que você tenha ao menos um conhecimento superficial sobre essas
perspectivas.
Psiquiatria Descritiva
Interessa-se pela forma das alterações psíquicas, a estrutura dos sintomas, aquilo que caracteriza a
vivência patológica como sintoma mais ou menos típico.

Psiquiatria Dinâmica
O enfoque recai sobre o conteúdo da vivência, sobre os movimentos internos de afetos, desejos
e temores do indivíduo, sobre sua experiência particular e pessoal, não sendo necessariamente
classificável em sintomas previamente descritos.

Perspectiva Médico-Naturalista
A noção de homem é centrada no corpo, no ser biológico,
enquanto espécie natural e universal.
O adoecimento mental é visto como o mau funcionamento
do cérebro, uma disfunção ou desrregulação.

Perspectiva Existencial
O ser é construído por meio da experiência particular na
sua relação com outros sujeitos.
Enquanto a doença mental é vista como um modo
particular de existência, uma forma trágica de ser no
mundo, de construir um destino.

Concursos Psi
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Visão Comportamental
Nessa perspectiva, o homem é visto como um conjunto
de comportamentos observáveis, verificáveis, que são
regulados por estímulos específicos e gerais, e por
certas leis e determinantes do aprendizado.
Associada a essa visão, a perspectiva cognitivista
centra a atenção sobre as representações cognitivas
conscientes de cada indivíduo.
Desse modo, os sintomas resultam de comportamentos e representações cognitivas disfuncionais
aprendidas e reforçadas pela experiência sociofamiliar.

Visão Psicanalítica
Na psicanálise, o homem é visto como um ser
determinado, dominado por forças, desejos e conflitos
inconscientes.
Os sintomas e síndromes mentais são considerados
formas de expressão de conflitos inconscientes, desejos
que não podem ser realizados, de temores aos quais o
indivíduo não tem acesso.
O sintoma é encarado como uma formação de
compromisso, um arranjo entre o desejo inconsciente, as normas e permissões culturais e as
possiblidades de satisfação desse desejo.
ACERTE O ALVO:
Tendo em vista as referências indicadas em
nosso edital, as perspectivas com maiores
chances de serem citadas em algum quesito
da prova são as visões Psicodinâmica e
Operacional-Pragmática.
Visão Categorial
Essa perspectiva compreende as patologias como
entidades ou categorias diagnósticas diferentes e
discerníveis em sua natureza básica.
Dito de outra forma, as patologias são vistas como
espécies únicas, tal qual as espécies biológicas, sendo
uma das tarefas da psicopatologia a identificação precisa.
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Visão Dimensional
A concepção por trás dessa perspectiva é a de que em
cada patologia existem dimensões, ou seja, variações.
Como exemplo, podemos pensar num contínuo entre
a esquizofrenia deficitária até os transtornos afetivos
menores.

Perspectiva Biológica
Enfatiza os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou
neurofisiológicos das doenças e dos transtornos
mentais. Compreendendo que a base de todo transtorno mental está nas alterações de mecanismos
neurais e de determinadas áreas e circuitos cerebrais.

Perspectiva Sociocultural
Essa visão possui o entendimento de que os transtornos mentais surgem a partir de fatores socioculturais
e devem ser estudados segundo essa compreensão.
É nesse contexto de normas, valores e símbolos culturalmente construídos que os sintomas recebem seu
significado, e podem ser precisamente estudados.

Visão operacional-pragmática
As definições de transtornos mentais e sintomas são
formuladas em função de sua utilidade pragmática,
clínica ou orientada à pesquisa.
Não se propõe a questionar a natureza da doença ou
sintoma, nem tampouco, os fundamentos filosóficos
ou antropológicos da definição.
Esse é o modelo adotado pelas modernas
classificações de transtornos mentais: DSM (APA) e
CID (OMS).
Concursos Psi
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Visão Fundamental
Perspectiva proposta pelo psicanalista francês Pierre
Fedida. Visa centrar a atenção sobre os fundamentos de
cada conceito psicopatológico.
A noção de doença mental é vista como pathos, que
significa sofrimento, paixão e passividade.

4.O CONCEITO DE NORMALIDADE EM PSICOPATOLOGIA
Canguilhem (2009) em O normal e o patológico apresenta duas concepções de entendimento
das doenças, uma destas destaca a relação saúde-doença sobre o ponto de vista quantitativo,
enquanto a segunda sobre o ponto de vista qualitativo.
Do ponto de vista quantitativo, a doença se difere da saúde apenas quantitativamente (estado
normal), havendo um contínuo entre elas.
A doença, portanto, é compreendida como a perturbação do estado de equilíbrio do corpo. Assim,
a busca pelo retorno ao estado de equilíbrio é o mesmo que buscar a normalidade, anulando a
doença e atingindo a cura.
Sob o ponto de vista qualitativo a doença difere da saúde
como uma qualidade difere da outra. Estes dois estados
são tratados como distintos não tendo grau entre um e
outro.
Nesta perspectiva se pensa a doença não como um grau
diferente do estado “normal”, mas sim como algo que
transforma o indivíduo e o faz diferente de como era
anteriormente.
Uma das primeiras, e talvez uma das mais importantes,
discussões sobre psicopatologia diz respeito à questão
da normalidade, visto que esse conceito implica a própria definição do que é saúde e doença mental.
Dalgalarrondo (2008) nos apresenta diversos critérios de normalidade e anormalidade utilizados em
medicina e em psicopatologia.
Confira a seguir os principais critérios de normalidade utilizados em psicopatologia:
•

Normalidade como ausência de doença

O primeiro critério que geralmente se utiliza é o de saúde como “ausência de sintomas, de sinais
ou de doenças”.
Dica de leitura complementar:

ARTIGO - O que é uma normatividade vital? Saúde e doença
a partir de Georges Canguilhem (Vladimir Safatle).
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Normal, do ponto de vista psicopatológico, seria, então, aquele indivíduo que simplesmente não é
portador de um transtorno mental definido.
Tal critério é bastante falho e precário, pois, além de redundante, baseia-se em uma “definição
negativa”, ou seja, a normalidade é compreendida não por aquilo que ela supostamente é, mas, sim,
por aquilo que ela não é, pelo que lhe falta.
•

Normalidade ideal

A normalidade aqui é tomada como certa “utopia”, através do estabelecimento arbitrário de uma
norma constituída e referendada socialmente daquilo que seria ideal ou supostamente saudável.
Essa concepção depende, portanto, de critérios socioculturais e ideológicos arbitrários e, algumas
vezes, dogmáticos e doutrinários.
Exemplos de tais conceitos de normalidade são aqueles baseados na adaptação do indivíduo às
normas sociais e políticas de determinada sociedade.
•

Normalidade estatística

A normalidade estatística identifica norma e frequência. É um conceito de normalidade que se aplica
especialmente a fenômenos quantitativos, com determinada distribuição estatística na população
geral (como peso, altura, tensão arterial, horas de sono, quantidade de sintomas ansiosos, etc.).
O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. Os indivíduos que se situam,
estatisticamente, fora (ou no extremo) de uma curva de distribuição normal, passam, por exemplo, a
ser considerados anormais ou doentes.
É um critério muitas vezes falho em saúde geral e mental, pois nem tudo que é frequente é
necessariamente “saudável”, assim como nem tudo que é raro ou infrequente é patológico.
•

Normalidade como bem-estar

Em 1958, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a saúde como o completo bem-estar
físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doença. É um conceito criticável por
ser muito vasto e impreciso, pois bem-estar é algo difícil de definir objetivamente. Além disso, este
completo bem-estar físico, mental e social é tão utópico que poucas pessoas se encaixariam na
categoria “saudáveis”.
•

Normalidade funcional

Tal conceito irá assentar-se sobre aspectos funcionais e não necessariamente quantitativos. O
fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional, provoca sofrimento
para o próprio indivíduo ou para seu grupo social.
•

Normalidade como processo

Neste caso, mais do que uma visão estática, consideram-se os aspectos dinâmicos do
desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e reestruturações ao longo do tempo, de
crises, de mudanças próprias a certos períodos etários.
Este conceito é particularmente útil em psiquiatria infantil e de adolescentes, assim como em
psiquiatria geriátrica.
Concursos Psi
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•

Normalidade subjetiva

Aqui é dada maior ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de
saúde, às suas vivências subjetivas.
O ponto falho deste critério é que muitos indivíduos que se sentem bem, “muito saudáveis e felizes”,
como no caso de pessoas em fase maníaca, apresentam de fato um transtorno mental grave.
•

Normalidade como liberdade

Alguns autores de orientação fenomenológica e existencial propõem conceituar a doença mental
como perda da liberdade existencial.
Desta forma, a saúde mental vincular-se-ia às possibilidades de transitar com graus distintos de
liberdade no mundo e com relação ao próprio destino.
Nesta perspectiva, saúde mental pode ser vista, até certo ponto, como a possibilidade de dispor de
“senso de realidade, senso de humor e de um sentido poético perante a vida”, atributos estes que
permitiriam ao indivíduo “relativizar” os sofrimentos e limitações inerentes à condição humana e,
assim, desfrutar do resquício de liberdade e prazer que a existência nos oferece.
•

Normalidade operacional

É um critério assumidamente arbitrário, com finalidades pragmáticas explícitas. Define-se a priori
o que é normal e o que é patológico e busca-se trabalhar operacionalmente com tais conceitos,
aceitando-se as consequências de tal definição prévia.
Sadock e Sadock (2007) propõem que os comportamentos que são considerados típicos, ou seja,
que são os “esperados” de se encontrar ou de acordo com os padrões sociais aceitáveis para o agir,
podem ser considerados comportamentos “normais”.
Nessa definição, os parâmetros da cultura (morais) são a referência para aquilo que é o esperado
em termos de comportamento, e o que estiver fora deste padrão, já pode ser pensado como indício
de patologia.
A norma ou referência da saúde mental seria um “comportamento médio” da população, e a partir
deste os comportamentos individuais poderiam ser avaliados.
Segundo a OMS (2013) a saúde mental refere-se a um amplo contínuo de atividades direta ou
indiretamente relacionadas a um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
somente a ausência de doença.
Este conceito engloba não apenas o comportamento manifesto, mas o sentimento de bem-estar e
a capacidade de ser produtivo e bem adaptado à sociedade.
A psicopatologia passa a ocorrer quando o comportamento esperado de uma pessoa, ou
eventualmente de um grupo de pessoas, foge àquilo que é esperado como referência de determinada
sociedade, quando a pessoa passa a ter alterações importantes em relação ao comportamento que
tinha no passado, com prejuízos significativos em seu funcionamento (comportamento), causando a
si e a outros, especialmente seus familiares, acentuado grau de sofrimento.
Nesta perspectiva, a saúde mental, seria uma condição ideal ou desejada para que essa normalidade
possa vir a existir, com qualidade e capaz de oferecer as melhores condições para que as pessoas
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vivam satisfatoriamente, produzam com eficiência e possam gozar de certo grau de felicidade para
com as pessoas próximas a si.
Em alguns casos pode-se utilizar uma associação de vários critérios de normalidade ou doença de
acordo com o objetivo que se tem em mente. De toda forma, esta é uma área da psicopatologia que
exige uma postura permanentemente crítica e reflexiva dos profissionais. 
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