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Acatafasia . dificuldade na expressao de ideias numa sequencia 16glca. 

Acatapalsla - incerteza, perda de controlo. 

Acatisia - estado de inquietude motora. au seja, incapacidade do 
indivfduo estar quieta. 

Aclnesla - perda au imperfeit;;:a.o de movlmentos. 

Acrofobla . medo de lugares alios. 

Acusmia - audicao de rutdos imaginarios. 

Alasla . dificuldade na expressao tatada. devido a lesao au ooenca 
cerebral. 

A'ecUvldade - tcdcs as tencmenos psicol6gicos que deserwolvem-se a 
partir da disposicac temperamental do indivfduo e que permitem no 
seu conjunto, caracterizar, de algum modo, as suas ernocees au 0 

seu modo de ser emcclcnal. 

Afecto - experlerc'a de emocao expressa pelo doenre e observado par 
Quiros, varia com 0 tempo em rescoste a estados emoclonals 
mutavels. Descrever uma emccao associada a uma ideia. 

Agl~io - ansiedade associada com grave frquretacao molora, ou 
seja, excesslva blperactlvldade qeralmente lmprodutlva e em 
resposta a uma tensac interne. 

Agorafobla - medo de espacos anertos. 

Agrafla - perda da capacidade de expresser palavras e tdelas por 
escrito. 

Agressio . ccnstelacac de accoes, sentimentos e pensamentos 
especilicos mobilizados por urna obstrucac a um desejo ou 
necessidade com 0 objective de remover essa obstncac com 0 fim 
de permilir descarga de enerma. 

Algolobia . medo da dor. 

Aluclnalfoes - percepcoes sensoriais taleas nao associadas cam 
estrmulos teals externos. 

Aluclnalfoes audltlvas - talsa percapcao de sons, geralmente de vozes 
ou rutcos. 
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AJucina~Oes gustativas - lalsa oercepcao de paladar (sensaczes de 

qosto, quando nao ha eslfmulos para elas). 

AJuclna~6es ollactlvas - false oercepcao de odores. 

AJuclna~Oes tactets . talsa percepcac de toque ou eersecac na 
superficie da pele. 

AJuclna~oes visuais falsa percepeac envotvendo a vtseo 
(ver objectos que nao estao prasentes). 

Amblvalencla alectlva - eslado em que 0 doente exprime-se. ao 
mesmo lempo ou alternadamente, por senlimentos agradavels e 
desaqradavels acerca do mesmo oblecto. acontecirnento ou pessoa. 

Amentia - ausencia de inlelecto, idiotismo. 

Amnesia - incapacldade total ou parcial para recorder expenencias 
passadas, podendo ter origem organica ou emocional. 

Amnesia anterOgrada - esquecimento de faetos e sltuacoes 
vivenciadas trequenternente. 

Amnesia lacunar - esquecimento de certos factas, nomes ou 
pormenores de um determinado espaco de lempo ou periodo de vida 
Icriam-se como que "vazios' na memoria). 

Amnesia Ntrograda - esquecimentc de Iactos antigos. 

Amnesia total - amnesia, slmultaneamente. anler6grada e retropreda. 
ou seja, 0 indivfduo esquece toda a sua vida. 

Anedonla . perda de interesse e afastamento de lodas as actfvldades 
regulares. frequentemenle associadas adepressao. 

Anerglco - fnactlvo. nao reage a estlmulos. 

Anoraxla - falta de apetite. reouanancta aos alimentos. 

Anorexia nervosa . emagrecimento compulsive de causa psicol6gica. 

Ansiedade - sentimento de apreensao provocado pela antecipacao de 
um perigo, que pede ser interno ou externo. Estado emocional 
desaqradavel no qual exetem sentimentos de perigo imlnente, 
caracterlzado por mquetaceo. tensao ou aoreensao. 

Apatla - tom emocional sombrio, associado com desinteresse ou 
indirerenca em relecao ao ambiente exterior. veritica-se uma 
abolicao da atecnvicade tal, que nao se sabe se 0 doente 
experlrnenta ou nee qualquer senlimento. 

Astereognosia - perda da capacidade de reconhecer a lorma dos 
objectos pelo tacto. 

Astrapo'obla· medo dos frovoes e dos relarnoaqos. 

Ataxia - e uma eneracao que caracteriza 0 controlo deflc'ente dos 
musculos com a ccnseqaente distuncao motora e irregularidade de 
movimentos. 

Ataxia de Frtedrelch - doenca degenerativa hereditarta do sistema 
nervoso. 0 Infclc occrre na intancia e possum um curse proqressivo. 
Apresenlam uma marcha desajeitada. titubeante e instavel. fraqueza 
muscular, disartria e outras perturtecoes neurol6gicas. 

Aten~io - cepacidade que 0 individuo tern para se concentrar at-aves 
das suas potencialidades psicol6gicas em determlnado conteudo do 
campo da consclencla, 

Aura - sensecao visual que surge subitamente (grande mal epileptico). 

Auto-erotlsmo - gratificacao sexual obtida atraves da auto-estlmulacao. 

Automatismo - desempenho automaticc de actos representativos de 
actividade sfmbollca inconsciente; ccnstitui uma actlvldade retlexa. 

B
 

Bslorada delirante . lIU)(O intnterrupto de palavras sem significado 
coerente que surge em determinados estados de esquizotrenia. 

Bloqueio do pensamento - interrupcao subita do curso do pensamento 
no meio de uma frase; 0 doente de repente cea-se e recomeca dar a 
pouco. sendo normalmente incapaz de explicar a razao da 
imerrupcec e de recorder 0 que estava a dizer. 
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c
 
Cancerfobia - medc excessive do cancro. 

Catalepsla - postcao imovel constantemente rnannda (tambem 
conhecida pot flexibilidade cereal. 

Cataplexla - perda ternporana e repentina do tonus muscular, com 
fraqueza acentuada nas pemas, braces, pescoco e no mecanismo 
da tala, precipitados por uma vatiedade de estados emocionais. 

Catatonia - estado de estepor com aheracces do funcionamento motor 
(0 doente nao tala, nao S8 mexe. nao comunica). 

Claustrolobia • medo de espacos fechados. 

Cleptomania· compulsao para roubar. 

Coma - grau profunda de inconsciencia. 

Coma vigil· coma no qual 0 doente parece ester adormecldo mas 
pronto para ser despertacc (tembem conhecido POt mutismo 
actneuco). 

Comportamento adequado - comportamenlo consJderado normal lace 
a sltuacao. 

Comportamento agrelslvo - comportemento com tendencla para a 
ecressao fisica ou verbal. 

Comportamenlo epetlco - comportamenlo alheado em retacao ao 
amblente exterior, reapindo s6 quando tortemente estmulado. 

Comportamento impulslvo - ccmportamento com expiosoes subltas e 
lmprevisfvels de actlvidade. 

Comportamento obsessivo· comportamenlo rnotlvado por uma ideia 
perslstente. involuntaria e recorrente. 

Comportamento suicidlirio • cornpcrtamento com tendencla para 0 

suicfdio. 

CompulsOes • comportamentos repefitivos, estereotipados em que 0 

doente sante-se compejdo a desarnpenhar de forma rltuallstlca, 
mesmo que ete reccnheca a sua irracionalidade e absurdo. 

Cannabis Indica (Canhamo da India) - Haxixe, droga soporuera e 
estimulante do cerebro. 

Catarse • alfvio emodonal trazido pela realizacao consciente de 
desejos reprimidos. 

Censura - termo treudtano para cescrever a barreira que impede a 
recoroacao tacil de acontecimentos ou memories 1raumatizanles 
para 0 consciente, prctecendo assim 0 ego do individuo. 

Cleptomania - neurose obsesslva manitestada por um estimulo 
irresistivel de roubar. 

Cocalnlsrno - envenenamento cron'co provocadc pelo consumo de 
cocalna. 

Complexo de Edlpo - persistenoa do amor normal de urn, rapaz pela 
sua mae, rivallzando com 0 sue pai. 

Complexo de Electra· excessive amor dirigido por urn pai a uma filha, 
que odeia a mae. 

Con1abul~o - narracao de ocorrenclas fictfcias. 

Convulsio - movlmentos paronsucos de contraccao e relaxarnento 
(t6nico-cl6nico) geralmente associados a perda momentanea de 
consclencla. 

Coprofobla - medo dos excrementos.
 

Coprolalia - linguagem rica em palavras obscenas.
 

D
 

Delirio auto-referenclel - falsa crenca de que os outros lalam a seu 
respeito. 

Delirio de ciume (de infidelidade) - falsa crenca de que 0 parceirc 
rcmantlcc Ihe e innel. 

Delirlo de perseguiC;io - falsa crerca de que a pessoa esta a ser 
incomodada, enganada ou persequida. 

Deliria de prelu(zofndna - sensacao inlundada de estado de miseria 
ou pobreza exaqerada. 
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Delirio erctlcc - preoccpacoes sexuais patoloqicamente exaperadas. 

Dellrto hlpocondriaco - coovccac de que se esta atectado por 
doencasmulto graves e lncuraveis. 

Dellrto megal6mano - conceocac exagerada da pr6pria lrnportarcia, 
poder ou identidade. 0 doente pode lazer alus6es aos seus tftulos. 
cargos, nobreza da familia, as suas riquezas. etc. que nao 
correspondem a realidade. 

DeUrto mistlco - 0 doente cre-se incumbido de uma mlesac religiosa, 
em comunicacao directa com Deus, com Nossa Senhora, etc. 

Dellrto ocupaclonal - corwccao delirante de se estar a exercer a 
prousseo, com execucao dos cesrce que geratmente se fazem no 
trabalho. 

Dellrto 8lstematl18do - incide sempre sobre 0 mesmo lema, 
geralmente com caracter reivindiealivo ou politico. 

Dellrtol - crencas falsas estaveis que nao possuem uma base racional 
na reajdade. 

Dellrtum - comportamento earacterizado por urn discurso eloquente, 
exuberante. incoerente. 

Dellrtum Tremens - psicose aguda geralmente assoclada ao 
alcoohsmo cronko. 0 doente apresenta-se desorientado, com 
aluclnacoes e muito agitado. 

Demencla - enfraqueeimenlo ou perda irreverslvel progress iva das 
facuk:lades mentais com 0 aparecimenlo de idetas e accces 
lnconsequentes. 

Desagregac;io - fragmentac;:ao do pensamento por destruicao das 
conexoes associanvas com perda da coerencla I6gica do f1uido 
idiativo. 

Desorientac;io - perterbacao da cnentacao quanto ao tempo, lugar ou 
pessoas. 

Despersonall~io - sentlmentos que urn doente tern de nao ser ele 
proprio, de ser um estranho. ou de exlstlr alguma coisa diferente nele 
que nao eonsegue exphcar. 

Dipsomania - compulsao para ingerir alcool (tarnbem conheeido por 
enomania). 

Dlsartrla - diticuk:lade ou defeito na articulacao das palavras. 

Disproa6dla - perda da melodia normal da tala, In11exao e ritmo estao 
perfurbados. resultando em fala rnonotona. vacllante e 
ocasionalmente sugerindo urn sotaque estrangeiro. 

Doenc;a de Alzheimer - deqeneracao do cortex cerebral. Efrequente a 
perda de mem6ria, afasia e parallsia. 

Doenc;a de Bielchowski - deqeneracao cerebrornacular juvenli 
precoce, caractenzada pela detenorecao mental e cegueira. 

Doenc;a de Parkinson (Paralisis Agitans) - doenca cr6nica do idoso, 
caracterizada por tremor, rigidez des musculos e articulacoes. 
terdencia para 0 imobfismo facial tlpico (mascara) e uma tendencla 
para a queda anterior. 

DoenC;a de Pick - demencla pre-senil devida a atrotla cerebral. 

Doenc;a de Tay-Sachs (Idiotismo amaurotco familiar) - doenca 
hereditaria neurol6gica rara que produz igualmente atraso mental. 

E
 

Ecmnesia - reviver repentino do passado. sendo a vida recordada num 
momento (semelhante ao que se verifiea nas pessoas numa sttuacao 
iminenle de morte por acdente). 

Eco do pensamento - 0 doente retere que ouve os seus pensamentos 
em voz alta. como se estes estivessem amplificados. 

Ecolalls - recetlcao automatica de palavras ou Irases ouvldes (Iala de 
papagaio). 

Ecopraxla - repetic;:ao patoioqca, per imitat;ao, des movlmentos de 
outra pessoa. 

Electroplexia - terapeutica elecno-convulslva. 

Embotamento afectlvo - total ineapaeidade de reagir emocionalmente 
aos estimulos. 

EmoC;io - complexo eatado de sentimentos, com compcnentes 
somaticos, psiquicos e comportamentais ao alecto e ao humor. 
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Esquizofrenis • termo utilizado para descrever um grupo de doencas 

mentais caracterlzadas por uma perda progressiva de es!abilidade 
emoconal. de poder de julgamento e contacto com a realidade. 

Estado crepuscular· 0 doente mantem atitudes posnnars. mas nao 
consegue manter dialoqc porque esta tOlalmente desorientado, com 
limitar;ao acentuada do estado de conscencia. 

Estereotlpls - tendencia para conserver a mesma atltude ou repetir 0 

mesmo rnovlmento ou as mesmas palavras. 

Estupor - fatta de reaccso e de consciencia quanto ao ambiente. 

Estupor catctcntco - actlvldade motora acentuademente lentilicada, 
trequentemente a um porno de imobilidade e aparente falta de 
consclencla em relacao ao ambien1e. 

Eulorla - estado de exenacao. acompanhado de alegria intensa e 
agilar;ao. 

Exaltat;ao - estado de eutorfa, geralmente acompanhado de ideias 
megal6manas. 

Exlblclonlsmo - cornportamento impulsive de exibir 0 proprio corpo nu. 

F
 

Fsntasia - representacao menial de uma cena ou ocorrencia, que 
embora reconheclda como irreal, eesperada ou desejada. 

Fetichlsmo - tendencla e pratica de procurar prazer em contacto com 
um objecto da pessoa amada (per exemplo: roupa). 

Flexlbilidade cerea • 0 doente apresenta uma posicao imovel. 
constantemente mantida, parecendo um 'boneco de cera" (tambem 
conhecido por catalepsla). 

Fobla • temor persistente, irracional. exaqerado e invarlavelmente 
palol6gico de algum tipo de estimulo ou snuacso especitlce: 
ocaslona um deselo compulsivo de evitar 0 estimulo temido. 

Fotolobia ~ medo da luz forte. 

Preud . pslcanalista Austriaco (1856-1S3S). 

Frieza alectiva - dlminulcao da capacidade de experimentar 
sentlmentos e emocoes. 

Fuga de Idelas - verbalizacoes rapidas e continuas au jogos de 
palavras que pmduzem uma constante mucanca de uma ideia para 
outre. 

G
 

Gerontofilill - tendencia para obter prazer sexual com pessoas idosas. 

GIOs80fobla [Lalojobia) . medo de falar. 

H
 

Hebefrenlll • forma de esquizofrenia, encontrada no adullo iovem, 
caracterizada por um comportemento bizarro e idear;ao delirante. 

Hedonlsmo - excesslva devocao ao prazer. 

Hematolobia - medo de sangue. 

Hldrofobla - medo da aqua. 

Hipermnesia - capacidade de evocar lembrancas com grande 
vivacidade e pormenor. Nao consiste propriamente em memcrta a 
mats, mas numa meier lacilidade de recordar pormenores de cenas 
vfvldas e acompanbadas de tonalidade alectiva. 

HlpertlmlB - estado de excttecac mental caracterizado par uma 
temencia a executar accces impulsivas. 

Hlpomanla - lonna ligeira da pscose de mania, ooenca atectiva na qual 
exlste uma dilalar;ao do humor associada a grande activldade. 

Hlpostesia - diminuir;ao de oerceocso de um segmento do corpo. 

Homosselualidade - tendencta erotica e praticas sexuais enlre 
indivlduos do mesmo sexo. 
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Humor - tom de sentimento man!ido palo doente, durante um 

determtnado periodo de tempo. Emocao difusa e prolongada, 
subjectivamente experimentada e relatada pelo ooente. 

Humor dapressivo - sentimento psicopatol6gico de tristeza. 

Humor dls'Orlco - estado de animo desaqradavel. 

Humor eu'orlco - sentimento excessfvo de alegria, prazer ou bem-estar 
lace a sltuacaovivencial. 

Humor eutimico - Iaixa normal de humor, mplicando a ausencia de 
humor deprimido ou exaltado. 

Humor exaltado - sentimento de connanca e aleqrla: humor mais 
animado que 0 normal, mas nao necessariamente patol6gico. 

Humor expanslvo * experfencia de sentimentos sem resmcees. 
frequentemente com super estimativa da pr6pria importanca. 

I
 

Idlotlsrno - grande anomalia mental. 

lIus6es - irroresszes talsas Que resultam de um estimulo real; urn ser 
ou objecto real eerradamente ldentlflcado ou interpretado. 

Impostor - tipo de rnentrroso patol6gico que procura obter alguma 
vantapem lmpressicnandc os outros com varies mentiras sobre os 
seus Ieftos. sua poslcac social, sues experlenclas mundanas. 

Impulso . necessjdade imperiosa de satislazer uma necessidade 
basjca. 

lnebrledade - estado de embriaguez habitual. 

Insight - capacldade de urn doente ter ccnsciencla e entender que lem 
um problema ou ccenca e ser capaz de examiner suas provaveis 
causes e chegar a solucdes 16gicas. 

Irregularldade gramatlcal - de palavras correctas 0 doente constroi 
outras lncorrectas. 

Intersexualidade - diterenciacao sexual snperfeita de um indlvfduo em 
homem ou mulher. 

J
 

Julgamento - capacidade do doente tomar ceclsoes adequadas e 
actuar adequadamente sobre elas nas situa¢es socials. 

L
 

Labllldade emoclonal - cscaaczes frequentes do estado emocional 
num curto espacode tempo. 

Latargla • emoriequez. sonolencia. 

Linguagem circunstanciada - introducao de detalbes sam interesse 
para a ideia central, multo pormenorlzada 

Linguagem em Iinha recta - sem desvios desnecessarios (com 
prlnclplo. meio e fim); vai dlrecto ao tema. 

M
 
Mania - corroinacao patol6gica de etaeao e energia. 

Maneirismo - movimentos irwokmtarlos estereotipados. 

Masoqulsmo - comportamento que provern de um impulso para 
conseguir prazer sexual atraves do proprio sofrimento. 

Medo - ansiedade provocada por um perigo real e conscientemente 
reconhecido. 

Mem6rla - capacidade de reter intorrnacao e mals tarde voltar a utiliza
la no memento oportuno. 

Mussltal;io - too de linguagem em que 0 doente pronuncia muilas 
palavras pouco perceptivas, lsto e. verifca-se uma mistura 
lncoerente de palavras e frases ("salada de palavras"). 
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Mutismo - sccressao da. tala por motlvacao psiquica, sem que hala 

patologia neuro-orqanlca (nao tala porque nao quer). 

Mutismo aclnetlco - coma no qual 0 doente parece estar adormecoo. 
mas pronto para ser despertado (tambem conhecido por coma vigil). 

N
 

Narco-analise - em Pslcoterapia. 0 doente e deixado falar livremente. 
trazendo ao consciente factos ou ocorrenctas repnmdas. apes Ihe ter 
side adrnlmstrado uma droga sedativa. 

Narcolepsia - siluaC;ao caracterizada palo aparecimento subito de 
ataques de sana subrto repetidamente durante 0 dia. 

Necrofobla - medo dos corpos mortos. 

Necrofllla - tendencta para obter prazer sexual com cadaveres. 

Negativismo - reslstencla imotivada a todas as tenlativas de 
movlmentacao ou a todas as instrucoes dadas. 

N60logismo • uso de palavras novas, criadas pelo doente, 
freqeentemente por cornbloacao de diversas palavras que soam 
ininteligfveis aos outros, mas que tern significado especial para ele. 

Nlctofobia - medo anormal do escuro. 

Niilismo - sensacao de falta de esperance por parte do doente. 

Nlnfomanla - necessidade excessfva e compulsiva para 0 coito, nas 
mulheres. 

o
 
Obnubllat;io - pensamenlo poucc claro, com perturbacao da 

perceocao e atmcee. 

Obseado - perslstencla patol6gica de um pensamento ou sentimento 
Irreslstlvel associado com ansiedade. que nao pode ser ellminado da 
consciencta pelo esrorco da 16gica. 

Orientat;io - resultado da coordenacao das funcoes da atencao. da 
memoria, da percepcao e da ccnsclencla. pelos quais, quando 
tunconam correctamente. sabemos quem somes. once e em que 
tempo nos encontramos. 

Ortentat;io alopsiqulca - 0 doenle encontra-se orlentado em relecao 
ac que 0 rodeia (espaco e tempo). 

Ortentat;io autopsrqurce - 0 doenle enccntra-se orientado em relacao 
a identidade pesscal, em reracac a et mesmo. 

p
 

Panico - eslado de ansiedade extrema, aguda e intensa, acompanhada 
por desorqarazacao de personalidade e lunc;ao. 

Paramnesia - taleificacac da memcna pela distorcao da recordacao 
(lernbrancas talsas). 

Pato'obia • medo da coerce. do sctrimento. 

Pecato'obla . medc do pecado. 

Pedo'i1ia - tendercla para obter prazer sexual com crtancas. 

Pensamento - Iuncac cognitiva que se origina a partir da integrac;ao e 
do exerclcic asscciattvo de ideias e de conceitos (concretos e 
abstractos) e permite a producao de comportamentos inteligenles ou 
slrnbolcos. 

Postura catatonica - manutencao voluntarta de uma postura impr6pria 
ou oeaea. geralmente mantida por longos periodos. 

Pslconeurose - doenca mental nmcional. 

Psicose manfaco-depresslva - ooenca menial na qual se alternam 
periodos de mania com periodos de depressao profunda. 

Psicossomatico - relacionado com 0 corpo e com a mente. 

Psiquico - relacionado com a menle. 
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R
 

Rituals - comportamentos ou aliludes autometicas, ccmpulsivas por 
natureza, tendo por objective reduzir a ansiedade. 

Roubo do pensamento - deliria de que as pr6prios pensamentos estao 
a ser removidos da mente por outras pessoas ou por rorcas 
estranhas. 

s
 
Sadlsmo - comportamento sexual que procura obler orgasmo a custa 

de tortures sexuats infligidas ao outre. 

Satlrlase - necessidade excessive e compulsive para 0 coito, nos 
homens. 

Sindrome de Korsokow . estado confusional particulannenle para 
acontecimentos recentes del/ida a uma lesao toxica ou fraumatismo, 
decorrente do alcooltsmo crcruco. 

Silofobla - medo de comer. 

Sonambuli8mo . activfdade motora lnvoluntarla durante 0 soro. 

Sonolencla ~ sedacao arc-mar, vista mais trequentemente nos 
processos orqanicos. 

T
 

Telolobla - medo de ser sepultado vivo. 

Tangencializa'tBo ~ incapacidade para manter essccecoes de 
pensemento dirigidas a um objective (0 daente coloca 0 assunto mas 
nunca chega a dizer 0 que quer). 

Tiques . movirnentos motores lnvokmtartos e espasm6dicos da face 
ou outra parte do corpo, repetidos em intervalos trequentes e sem 
estimulo externo. 

Tricotilomania - compulsao para arrancar os propnos cabelos. 

Toxotoble - medo de ser envenenado. 

v
 
Verbigerac;io - repeticao sem sentido de palavras ou frases 

espectncas. 

Verborrela - processo da linguagem rapido e ininterrupto, embora com 
alinhamento 16gico (tala muito mas diz pouco). 

x
 
Xeno'obia - medo de estrannos. 

z
 
Zoo'1II8 - praucas sexuais com animais. 

Zoofobia - medo de animais. 


