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PSICOPATOLOGIA

 Multiplicidade de abordagens e referenciais teóricos

 O fato de o objeto em estudo ser sobre determinado, proporciona a existência de 
diversas abordagens

 Uma explicação única, uma única concepção teórica é impor uma solução 
simplista e artificial.

2



PSICOPATOLOGIA DESCRITIVA X 
PSICOPATOLOGIA DINÂMICA

 Psiquiatria descritiva – forma das alterações psíquicas, estrutura dos sintomas.

 Psiquiatria dinâmica – conteúdo da vivência, movimentos internos de afetos e 
temores do indivíduo, sua experiência particular, pessoal, não necessariamente 
classificados em sintomas previamente descritos.

 Combinação de uma abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva com uma 
abordagem dinâmica, pessoal e subjetiva.
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PSICOPATOLOGIA MÉDICA X 
PSICOPATOLOGIA EXISTENCIAL

 Perspectiva médica – noção de homem centrado no corpo. Ser biológico. 
Adoecimento mental = mal funcionamento cerebral

 Perspectiva existencial – existência singular. O ser construído é por meio de 
experiência particular de cada. O transtorno mental é visto como modo particular 
de existência. Uma forma trágica de ser no mundo.
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PSICOPATOLOGIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTAL X PSICOPATOLOGIA 
PSICANALÍTICA

 Visão comportamental – o homem é visto como um conjunto de comportamentos 
observáveis, verificáveis regulados por estímulos gerais e específicos

 Visão cognitiva – atenção nas representações cognitivas conscientes

 Visão psicanalítica – determinado por desejos e conflitos inconscientes. Os 
sintomas são formas de expressão de conflitos inconscientes, como uma 
formação de compromisso entre o desejo inconsciente e as normas e permissões 
culturais e as possibilidades reais de satisfação.
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PSICOPATOLOGIA CATEGORIAL  X 
PSICOPATOLOGIA DIMENSIONAL

 Categorial – as categorias diagnósticas seriam espécies únicas. Fronteiras nítidas 
entre os diversos quadros patológicos

 Perspectiva dimensional – haveriam dimensões onde se torna difícil estabelecer 
fronteiras entre os diversos quadros patológicos
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PSIQUIATRIA BIOLÓGICA X PSIQUIATRIA 
SOCIOCULTURAL

 Psiquiatria biológica – enfatiza aspectos cerebrais, neuroquímicos ou 
neurofisiológicosdas doenças e dos sintomas mentais. A base de todas 
asalterações são mecanismos neurais e de determinadas áreas e circuitos 
cerebrais.

 Perspectiva sociocultural – transtornos mentais são comportamentos desviantes 
que surgem a partir de certos fatores socioculturais. Discriminação, migração, 
estresse ocupacional, conflitos familiares, desigualdades sociais, etc. a cultura é 
elemento fundamental na determinação do que é normal e patológico.
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PSICOPATOLOGIA OPERACIONAL-PRAGMÁTICA 
X PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL

 Visão operacional-pragmática – trata-se do modelo adotado pelas 
classificaçõesde transtornos mentais. DSM-IV e a CID 10. Não são questionadas as 
naturezas da doença.

 Psicopatologia fundamental – proposto pelo psicanalista francêsPierre Fedida. 
Centra a atenção sobre os fundamentos de cada conceito psicopatológico. Dá 
ênfase a noção de doença como pathos (sofrimento, paixão, passividade). É um 
sofrimento-paixão que ao ser narrado se transforma em experiência e 
enriquecimento.
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FIM
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