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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho foi refletir sobre os as estratégias de avaliação psicológica 
empregadas em um conjunto de pesquisas sobre Transtorno de Pânico, realizado a partir da 
análise de produção científica sobre o assunto. O ataque de pânico é uma crise súbita, com 
mal-estar e sensação de morte ou perigo, com diversos sintomas e sinais de alerta e 
hiperatividade autonômica, atingindo seu máximo em cerca de dez minutos. O ataque do 
pânico pode acontecer com qualquer pessoa e as crises espontâneas são geralmente seguidas 
de receio de novos ataques e ansiedade antecipatória. Foram analisados 70 artigos nacionais 
publicados na Biblioteca Virtual de Saúde - Psicologia (www.bvs-psi.org.br) que tratavam direta 
ou indiretamente sobre o Transtorno de Pânico, no período compreendido até 2013, indexados 
em duas bases de dados: Periódicos Eletrônicos em Psicologia - PEPSIC e Scientific Electronic 
Library Online - SCIELO. Após esse levantamento, foram selecionados os artigos que foram 
lidos detalhadamente para análise de seus aspectos formais e de conteúdo. Em síntese, os 
dados formais das publicações revelaram que a maior parte dos artigos teve sua publicação 
nos anos de 2007 e 2011 (14,2% - N=10 cada um); os artigos foram publicados em 26 
diferentes periódicos, sendo que os responsáveis pela maior parte das publicações sobre o 
tema foram a Revista Brasileira de Psiquiatria (28,5 % - N=20), seguido da Revista de 
Psiquiatria Clínica (11,4% - N=8); a maior parte das publicações foi desenvolvida por três 
autores (34,2% - N=24); os autores eram provenientes de nove estados brasileiros, com maior 
contribuição dos pesquisadores de São Paulo (40,2% - N=33) e Rio de Janeiro (35,3% - N=29); 
foram indicadas 42 diferentes instituições de origem dos autores, sendo que a maior incidência 
centrou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro (21,0 % - N= 25), seguida pela 
Universidade de São Paulo, (12,6 % - N=15). No tocante aos aspectos de conteúdo, sobre o 
delineamento utilizado nas investigações, tem-se que 78,5% (N=55) dos artigos abordavam 
pesquisas de campo, enquanto 21,4 % (N= 15) das pesquisas tratavam de investigações 
teóricas. Em relação aos instrumentos utilizados para o desenvolvimento das diferentes 
pesquisas, verificou-se a prevalência de entrevistas e questionários (27,3% - N=26) e 
metanálise (18,9 % - N=18) e há artigos teóricos que não utilizaram instrumentos (15,4% - 
N=15); em seguida tem-se a utilização de diferentes escalas e inventários (9,2% - N=9), 
diferentes técnicas terapêuticas (6,1% - N=6), Escalas Beck (4,1% - N=4), Método de 
Rorschach (3,0% - N=3), tratamento farmacológico, técnicas de relaxamento e técnicas de 
respiração (2,0% - N=2 cada um), e por fim, relato de caso, Inventário de Sintomas de Stress 
de Lipp, Questionário de Saúde Geral de Goldberg, Mini International Neuropsychiatric 
Interview, Teste de Pfister, Teste de Relações Objetais de Phillipson (TRO) que obtiveram 1,0 
% (N=1 cada um). No sentido de organizar os dados acerca do foco desenvolvido em cada 
pesquisa, os aspectos de investigação identificados nos estudos foram divididos em quatro 
categorias de análise, identificando-se o seguinte: o maior número de pesquisas centrou-se no 
aspecto de investigação sobre identificação de elementos orgânicos nos pacientes com pânico 
(35,7% - N=25), seguido dos aspectos relacionados à associação do quadro de pânico com 
teorias psicológicas (22,8% - N=16); estratégias e instrumentos para processos diagnósticos 
(21,4% - N=15), e por fim com 20 % (N=14) as estratégias de cuidado e tratamento dirigidas 
aos pacientes. A partir dos dados expostos foi possível identificar as principais estratégias de 
avaliação psicológica que são empregadas nas pesquisas sobre pânico. Estudos empíricos são 
importantes para que seja possível identificar ações para diagnóstico efetivo para o referido 
quadro. 


