
EXPLICAÇÃO PARA OS SINTOMAS – PÂNICO 

Sintomas físicos Pensamentos 
catastróficos 

Realidade Médica 

Aumento dos 
batimentos cardíacos 

Vou ter um ataque 
cardíaco. 

Um coração saudável pode bater 200 vezes por 
minuto por dias, mesmo semanas, sem dano. O 
coração foi feito para lidar com estresse. Uma 
hora de pânico não é nada comparada com o 
que o coração está preparado para lidar. 

Sensação de desmaio Vou desmaiar 
enquanto dirijo ou 
caminho. 

A sensação é causada pela redução do 
suprimento de sangue e oxigênio para o seu 
cérebro, mas quase nunca resulta em desmaio. 
O pânico provoca aumento da pressão 
sanguínea, basicamente o oposto das causas 
para o desmaio. 

Sensação de falta de 
ar, dor ou pressão no 
peito 

Eu vou parar de 
respirar, aqui vem 
um ataque 
cardíaco. 

Respostas de luta ou fuga causam tensão 
muscular no peito e no abdômen. Isso pode 
causar dor no peito e uma ligeira redução da 
capacidade pulmonar. Para compensar, a 
pessoa acaba hiperventilando (coloca mais 
oxigênio para dentro), o que torna a sensação 
pior. Ninguém nunca parou de respirar por 
causa do pânico. Não importa quão 
desconfortável a sensação, irá sempre respirar 
ar suficiente. 

Sensação de tontura Vou cair se me 
levantar. 

A sensação de tontura é causada pela 
hiperventilação e redução do fluxo de sangue e 
oxigênio para o cérebro, uma reação curta e 
inofensiva. É muito raro, mesmo durante o pior 
dos pânicos, que alguém perca o equilíbrio. 

Pernas trêmulas Estou muito fraco 
para andar, vou 
cair. 

A reação de luta ou fuga causa dilatação 
temporária dos vasos sanguíneos das pernas, 
permitindo que o sangue se acumule nos 
músculos. As pernas continuam tão firmes e 
fortes quanto antes. 

Onda de calor Aqui vem mais um 
pânico. 

A onda de calor aparece pelo aumento de 
oxigênio e rápidas mudanças no sistema 
circulatório. São inofensivas e não irão causar 
pânico, a não ser que você interprete o sintoma 
como causa de alarme. 

Sensação de 
irrealidade ou 
despersonalização. 

Vou ficar louco. 
Estou perdendo o 
controle. Dessa vez, 
não tem volta. 

Estas duas reações inofensivas associadas com 
hiperventilação e redução de sangue e oxigênio 
no cérebro. São temporárias e nunca resultam 
em insanidade ou perda de controle sobre as 
ações. Não existem incidentes relatados de 
esquizofrenia ou paralisia como consequência 
de ataques de pânico. 
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