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As alterações cognitivas  

da esquizofrenia

As primeiras descrições da esquizofrenia foram feitas por Emil Krae-
pelin, um influente psiquiatra alemão, e Eugen Bleuler, seu colega suí-
ço. Kraepelin, considerado o primeiro mé dico a descrever os sintomas 
da esquizofrenia, denominou esse transtorno de demência precoce 
(dementia praecox) em 1896, por acreditar tratar-se de uma condição 
primariamente cognitiva, com início no começo da vida adulta e pro-
gressivo declínio funcional e intelectual. Ele descreveu prejuízos nos 
âmbitos da atenção, memória, motivação, aprendizagem, resolução 
de problemas e outras habilidades cognitivas, bem como no funcio-
namento social e nas habilidades de vida independente e de autocui-
dado. No âmbito da atenção, descreveu prejuízos especialmente em 
atenção seletiva e concentração; já em relação à memória, relatou 
um prejuízo progressivo a partir do início da doença, e destacou es-
pecialmente a memória de curto prazo como deficitária. Foi Bleuler, 
12 anos depois das primeiras menções de Kraepelin, quem renomeou 
o transtorno para esquizofrenia (do grego schizo = dividida, e phrene 
= mente), observando que o início da  doença não se restringia ao 
início da vida adulta e que o transtorno não progredia inevitavelmen-
te para um estado terminal de demência. Ele dividiu os sintomas em 
fundamentais (que seriam as características principais da doença) e 
acessórios (outros sintomas secundários). As características principais 
incluíam prejuízos nas associações entre pensamentos e ideias; assim, 
imaginava que prejuízos em processos cognitivos críticos fossem as 
causas subjacentes dos prejuízos centrais da doença, a saber, a perda 
e separação da integridade do self. Mas, quanto à cognição, afirmou 
que a percepção, a orientação, a memória e a atenção permaneciam 
fundamentalmente inalteradas. A memória poderia sofrer alterações 
durante a manifestação dos sintomas, “por influência das emoções, 
dos desejos e dos temores do doente, seus complexos e suas ideias 
delirantes” (p. 287).17 A atenção e outras funções cognitivas pode-
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riam estar alteradas, mas tais alterações não ocorreriam em todos os 
pacientes e não seriam específicas da esquizofrenia.

É difícil estimar com precisão quão comum é a presença de dé-
ficits cognitivos na esquizofrenia. Como mencionado anteriormente, 
o estudo de Adad e colaboradores22 constatou que de 40 a 60% dos 
indivíduos portadores de esquizofrenia apresentavam déficits cogni-
tivos; já estudos revisados por Harvey e Sharma26 chegaram a relatar 
prejuízos cognitivos em 70% dos pacientes e desempenho neuropsico-
lógico normal em apenas 30%.

Muitos aspectos da cognição na esquizofrenia foram estudados 
no início do século XX. Uma das controvérsias surgidas a partir desses 
estudos era se os pacientes com o transtorno apresentavam um déficit 
cognitivo global ou prejuízos mais proeminentes em um ou alguns 
aspectos da cognição. Da mesma forma, debatia-se se alguns déficits 
cognitivos eram característicos de todos os pacientes com esquizofre-
nia. Essas controvérsias permanecem ainda hoje. Entretanto, não há 
um déficit específico que seja patognomônico desse transtorno. Os 
déficits cognitivos não devem ser mensurados isoladamente, já que a 
esquizofrenia é um transtorno diverso, com grande variação na apre-
sentação dos sintomas, dos prejuízos funcionais e do curso da doença. 
Compreender as características dos déficits cognitivos é importante, 
mas deve-se procurar entender também suas consequências para o 
paciente, isto é, como influenciam sua qualidade de vida e seu funcio-
namento na sociedade.26

Segundo McKenna,2 a dificuldade em determinar se os déficits 
cognitivos representam um prejuízo global ou específico se deve ao 
fato de que os pacientes com esquizofrenia em geral apresentam pior 
desempenho em tarefas cognitivas do que sujeitos normais – proble-
ma que é acentuado em pacientes crônicos, que tendem a apresentar 
prejuízos em praticamente quaisquer testes a que são submetidos. 
Assim, torna-se difícil determinar o que está especificamente prejudi-
cado na esquizofrenia ou se tal prejuízo apenas faz parte do padrão 
geral de desempenho empobrecido. O autor revisou 14 estudos pu-
blicados entre 1978 e 1994 e encontrou grande variedade entre eles, 
pois, enquanto alguns apontavam para prejuízos cognitivos globais, 
outros afirmavam que os prejuízos encontrados se assemelhavam aos 
vistos em pacientes com lesões cerebrais; outros, ainda, apontavam 
prejuízos em todas as funções avaliadas; e, por fim, havia aqueles que 
relatavam prejuízos em atividades tão simples como responder o pró-
prio nome e idade e orientar-se no tempo-espaço, dificuldades essas 
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encontradas em pacientes crônicos internados. No entanto, deve-se 
levar em conta que fatores como concentração pobre, dificuldades na 
volição, distrações causadas pelos sintomas psicóticos, falta de coope-
ração do paciente e motivação diminuída podem interferir nos resul-
tados das testagens. Ainda que possam ser pouco sensíveis e, portanto, 
apresentar alguma imprecisão, os testes neuropsicológicos são instru-
mentos avaliativos diretos e breves, tornando difícil, segundo o autor, 
atribuir um desempenho ruim a qualquer outro fator além do prejuízo 
intelectual. Assim, ainda que os fatores citados possam interferir nas 
testagens, não poderiam ser totalmente responsabilizados por prejuí-
zos consideráveis, em especial em tarefas mais simples. Nesse sentido, 
McKenna2 considera difícil pensar em déficits de funcionamento espe-
cíficos na esquizofrenia, porque o grau de prejuízo intelectual global 
tende a prejudicar em alguma medida o desempenho em todos os 
testes cognitivos. Conclui, portanto, que o prejuízo intelectual global 
pode se manifestar em graus variados na esquizofrenia.

Já em outra revisão, envolvendo 49 estudos mais recentes (rea-
lizados entre 1990 e 2007), Joyce e Roiser35 afirmam que o desem-
penho cognitivo desses pacientes é bastante heterogêneo, não sendo 
possível estabelecer com clareza subtipos de déficits. Esses autores 
argumentam ser difícil determinar se essa heterogeneidade é devida à 
perda geral das funções, a variações entre os pacientes, a prejuízos em 
habilidades cognitivas específicas ou mesmo à falta de instrumentos 
neuropsicológicos mais específicos.

Outro ponto de debate é quanto ao curso dos prejuízos cogniti-
vos. Esses permanecem estáveis ao longo do transtorno ou apresen-
tam variações? Weickert e Goldberg36 tentaram responder a essa per-
gunta revisando estudos realizados entre 1950 e 1997. Desses, alguns 
indicavam declínio nas habilidades intelectuais globais após o início 
da doença; outros não constataram evidências de pioras em medi-
das de QI pré e pós-mórbidas; e outros, ainda, referiam desempe-
nhos deficientes tanto em medidas de QI pré como pós-mórbidas. Os 
próprios autores conduziram um estudo com 117 pacientes crônicos 
internados, com o objetivo de investigar a presença de um padrão 
de mudança no intelecto global antes e depois do início da doença e 
qual a natureza e extensão desses déficits cognitivos. Os pacientes fo-
ram caracterizados com base em habilidades intelectuais preservadas 
ou comprometidas. Foram avaliados intelecto pré-mórbido e diversos 
domínios neuropsicológicos (memória, atenção, memória de trabalho e 
percepção). Todos os participantes foram submetidos a quatro subtestes 
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da Escala Weschler de Inteligência para Adultos Revisada (WAIS-R) – 
aritmética, símbolos, completar figuras e semelhanças – para obter 
uma estimativa do QI atual. Uma estimativa do QI pré-mórbido foi 
obtida por meio do subteste de leitura do Wide Range Achievement 
Test-Revised (WRAT-R). Esse subteste foi escolhido por refletir habi-
lidades preservadas, a saber, as habilidades de codificação, que são 
adquiridas anteriormente ao início da doença e parecem se manter 
inalteradas pelo processo da doença. Os pacientes foram divididos em 
dois grupos: um que experimenta deterioração intelectual a partir do 
período pré-mórbido, definida por uma diminuição de 10 pontos no 
QI estimado atual (WAIS-R) em comparação com o QI pré-mórbido 
estimado (WRAT-R); e outro que não passa por deterioração intelec-
tual a partir do período pré-mórbido, definido por uma diminuição 
menor do que 10 pontos em comparação com o QI pré-mórbido, ne-
nhuma diminuição ou um aumento. Por sua vez, o segundo grupo foi 
subdivido em dois: de um lado, os pacientes comprometidos no perí-
odo pré-mórbido, ou seja, aqueles que apresentaram QI estimado pré-
-mórbido menor do que 90 no WRAT-R e nenhum declínio atual; e, de 
outro, os pacientes cognitivamente preservados, ou seja, aqueles que 
apresentaram QI estimado pré-mórbido maior do que 90 no WRAT-R 
e igualmente nenhum declínio atual.

Os resultados demonstraram um declínio nas habilidades in-
telectuais com o início dos sintomas psicóticos em metade dos pa-
cientes, sendo encontrados déficits de atenção, memória, funções 
executivas e velocidade visuomotora. Os demais 50% não apresen-
taram um declínio intelectual significativo com o aparecimento dos 
sintomas. Esse dado parece apoiar a hipótese de que nem sempre há 
declínio intelectual com o início da doença. Entre os pacientes sem 
declínio cognitivo, 25% apresentaram um comprometimento inicial 
das habilidades intelectuais – anterior ao aparecimento dos sintomas 
– evidenciado por QI estimado pré-mórbido na faixa moderadamente 
prejudicada e por prejuízo em vários outros domínios cognitivos, es-
pecificamente atenção, memória, funções executivas, linguagem, ve-
locidade visuomotora e percepção visuoespacial. Os demais pacientes 
isentos de declínio intelectual após o início da doença apresentaram 
um perfil neuropsicológico similar ao normal, com exceção de déficits 
em funções executivas, memória de trabalho e atenção. Esses achados 
parecem corroborar dados de que algumas dificuldades cognitivas po-
dem aparecer antes mesmo dos sintomas iniciais da esquizofrenia, e 
de que pacientes com desempenho neuropsicológico normal apresen-
tam prejuízos quando comparados a controles saudáveis.
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Assim, os déficits cognitivos da esquizofrenia podem seguir três 
trajetórias de desenvolvimento, baseadas no grau e no momento do 
aparecimento dessas dificuldades. A primeira trajetória sugere que o 
processo da doença se manifesta como prejuízo cognitivo profundo e 
amplo já no estágio inicial e continua presente com o aparecimento 
dos sintomas. É plausível que essa trajetória acometa pacientes no 
estágio pré-mórbido, cujos desenvolvimento e/ou predisposição ge-
nética tenham sido afetados pela exposição precoce a estressores. Na 
segunda trajetória, por sua vez, os déficits cognitivos aparecem junto 
com o início dos sintomas psicóticos, gerando um padrão de déficits 
mais circunscrito, que envolve funções executivas, atenção e memó-
ria de longo prazo. Finalmente, o terceiro possível trajeto sugere 
que, embora o aparecimento das dificuldades cognitivas ocorra ao 
mesmo tempo que o início dos sintomas psicóticos, pode seguir um 
curso mais sutil, estando restrito a funções executivas, memória de 
trabalho e atenção. Ainda não está bem estabelecido se esses déficits 
precedem o início dos sintomas ou ocorrem de forma concomitante 
a eles.36 De qualquer modo, os autores argumentam que déficits de 
funcionamento executivo, memória de trabalho e atenção podem ser 
considerados centrais na esquizofrenia.

Wykes e Van der Gaag37 propuseram uma distinção entre os défi-
cits cognitivos com base no momento da doença pelo qual o paciente 
estivesse passando:

 1. Déficits cognitivos característicos: aqueles que estavam presentes 
bem antes do início da esquizofrenia e que, ou não se agravam 
durante o seu curso, ou se agravam levemente, mesmo quando 
episódios da doença ocorrem (p. ex., atenção).

 2. Déficits estado-dependentes transitórios: aqueles que estão 
fortemente associados com os sintomas, e que melhoram com a 
atenuação desses (p., ex., atenção seletiva).

 3. Déficits adquiridos: são aqueles que estão parcialmente presentes 
antes do primeiro episódio, mas que se agravam muito nos meses 
que o antecedem e durante sua manifestação, permanecendo 
estáveis após a crise (p. ex., memória).

Já para McKenna,2 as evidências apontam para duas direções 
quanto ao curso dos prejuízos cognitivos: uma de que existe uma ten-
dência ao prejuízo intelectual global, que vai se tornando mais apa-
rente à medida que o curso da doença se torna mais grave e crônico, 
e cuja expressão máxima seria a demência franca em uma minoria 
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dos casos; a outra seria um padrão de déficits específicos (no sentido 
de que tais déficits são desproporcionais ao desempenho intelectual 
global, medido pelo QI) que afetam a memória de longo prazo e o 
funcionamento executivo.

De qualquer modo, um estudo conduzido por Goldberg e cola-
boradores38 com pares de gêmeos monozigóticos e discordantes para 
esquizofrenia encontrou uma diferença de 10 pontos a mais no QI do 
gêmeo não afetado pela doença, sugerindo que o potencial genético 
para o gêmeo afetado seria 10 pontos a mais no desempenho de QI 
em 80 a 95% dos casos. Esses resultados podem indicar a esquizofre-
nia como uma condição limitante, no sentido de impedir o indivíduo 
de desenvolver seu pleno desempenho intelectual, mesmo em pacien-
tes com desempenho neuropsicológico dentro de limites normais, pois 
apresentariam dificuldades desproporcionais ao nível de habilidade 
intelectual pré-mórbida.21

Quanto à intensidade, Harvey e Sharma26 classificam os princi-
pais déficits cognitivos da esquizofrenia em leves, moderados e seve-
ros. Os déficits leves seriam aqueles cujo desempenho se encontra um 
ponto abaixo do desvio-padrão (ou seja, na faixa média inferior), por 
volta do percentil 15 ou menos. Por sua vez, os déficits moderados 
são aqueles que se encontram dois pontos abaixo do desvio-padrão, 
por volta do percentil 3 ou 5 (faixa inferior). Finalmente, os déficits 
severos encontram-se no percentil 1 (faixa muito inferior). Os princi-
pais déficits nas três classificações encontram-se descritos na Tabela 
1.1 a seguir.

Bozikas e colaboradores23 conduziram uma pesquisa com o in-
tuito de mapear as principais funções cognitivas afetadas pela esqui-
zofrenia. Foram utilizados dois grupos: 70 pacientes com o transtorno 
e 42 controles saudáveis. A bateria de instrumentos neuropsicológicos 
selecionada visou investigar funções executivas/abstração, fluência 
verbal e não verbal, memória de trabalho verbal e espacial, memória 
verbal e não verbal, atenção, habilidade visuoespacial e velocidade 
psicomotora. Os dois grupos foram comparados e diferenças no nível 
educacional existentes entre eles foram controladas. Os resultados 
apontaram para déficits nos âmbitos de funções executivas, memória 
verbal e não verbal, habilidade visuoespacial, fluência verbal e não 
verbal, atenção e memória de trabalho. Entretanto, não foram encon-
tradas diferenças significativas nos dois grupos em velocidade psico-
motora. Os déficits mais pronunciados foram encontrados nas funções 
executivas, memória verbal e não verbal e habilidade visuoespacial.
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Trivedi39 cita que os principais déficits cognitivos estão nos cam-
pos da percepção, atenção, memória e resolução de problemas.

Uma metanálise bastante abrangente, conduzida com 117 arti-
gos, 4.365 pacientes com esquizofrenia e 3.429 controles saudáveis,40 
identificou, nos primeiros, prejuízos em cinco domínios cognitivos: 
quociente de inteligência, memória, linguagem, funções executivas 
e atenção.

Apesar de ainda haver alguma divergência quanto aos domínios 
cognitivos mais afetados pela esquizofrenia, dificuldades de atenção e 
memória parecem ser encontradas em praticamente todas as pesqui-
sas sobre cognição na doença, o que salienta a importância de pensar-
-se em maneiras de tratar ou ao menos minimizar essas dificuldades.

TABELA 1.1 Classificação dos principais déficits cognitivos na esquizofrenia

 Leves Moderados Severos

Habilidades Atenção Aprendizagem verbal  
perceptuais

Reconhecimento Recuperação da memória Funções executivas 
(memória)

Nomeação Habilidades visuomotoras Vigilância  
  (atenção sustentada)

 Memória de trabalho Velocidade motora
  Fluência verbal

Nota: severidade é medida como o número de desvios-padrão (DP) abaixo da média para sujeitos normais 
(leves = 0,5 a 1 DP; moderados = 1 a 2 DP; severos = 2 a 5 DP). 
Fonte : Harvey e Sharma.23
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