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Definição
• Transtorno mental caracterizado pela perda de

contato com a realidade (psicose);

• Alucinações (é comum ouvir vozes);

• Falsas convicções (delírios);

• Problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito

profissional, social, relacionamentos e autocuidado.



Epidemiologia
• O começo da doença é mais precoce no homem do

que na mulher. Entretanto, na presença de história

familiar positiva para distúrbios psicóticos, a idade de

início é mais precoce para homens e para mulheres;

• Casos novos são raros antes da puberdade e depois

dos 50 anos;

• As mulheres apresentam um curso mais brando da

esquizofrenia e, portanto, um melhor prognóstico e

uma melhor possibilidade de adaptação social.



Fisiopatologia

• Modelo de vulnerabilidade-estresse;

• Sintomas ocorrem com aumento da resposta

dopaminergia;

• O aparecimento ou piora dos sintomas está

relacionado com substâncias que aumentam

certos neurotransmissores;

• Dopaminergéticas mesocordais.



Manifestações clínicas: 
Sintomas
• Diminuição ou perda das funções normais e

de afeto;

• Comportamentos bizarros e agressivos;

• Alucinações (é comum ouvir vozes);

• Falsas convicções (delírios);

• Problemas no desempenho diário, incluindo

no âmbito profissional, social,

relacionamentos e autocuidado.



Fases da doença

• Fase prodrômica;

• Fase prodrômica avançada;

• Fase precoce da psicose;

• Fase intermediária;

• Fase tardia do transtorno.



Deve ser feito através de

análise comportamental e

fenomenológica;

Doença de 

manifestação 

heterogênea;

Diagnóstico

Não apresenta um

padrão comportamental

patognomônico.

Há três tipos de transtornos

excluídos da investigação:

esquizotípicos, maníaco-depressivo

e causas orgânicas que simulam

sintomas psiquiátrico;



Tratamento

● Fármacos antipsicóticos;

● Psicoterapia, orientada para o treinamento 

de resiliência.

● Reabilitação, incluindo retificação cognitiva,

treinamento na comunidade e serviços de

suporte;



“ As doenças são o resultado não só 

dos nossos atos, mas também dos 

nossos pensamentos.”

— Mahatma Gandhi



Obrigado!


