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Visão Geral da Esquizofrenia

Sendo a pessoa mais conhecida a ter es-
quizofrenia, John Forbes Nash serve como 
ponto de partida natural para um livro sobre 
o transtorno. Nash tinha 30 anos quando 
suas difi culdades se tornaram visíveis para 
os outros. Até então, ele poderia parecer es-
tranho e socialmente incapaz, mas era bem-
-sucedido profi ssionalmente, tendo recebido 
havia pouco uma oferta para ser professor 
titular no Massachussetts Institute of Tech-
nology (MIT). Todavia, o próprio Nash fala 
da decepção por sua carreira não cumprir 
as suas expectativas (Beck e Nash, 2005). A 
perturbação profunda do transtorno psicó-
tico de Nash foi captada pelo pesquisador 
Michael Foster Green (2003, p. 87):

Seus colegas lembram que, em 1959, ele 
entrou um dia em uma sala no MIT e co-
mentou que a matéria de capa do New York 
Times continha mensagens criptografadas de 
habitantes de outra galáxia, que somente ele 
poderia decifrar. As três décadas seguintes, 
Nash passou entrando e saindo de hospitais 
psiquiátricos. Quando não estava no hospi-
tal, era descrito como um “fantasma triste”, 
que assombrava os corredores de Princeton, 
“com roupas esquisitas, murmurando para si 
mesmo, escrevendo mensagens misteriosas 
nos quadros-negros, ano após ano”.

Nash nos mostra um cenário trágico: um 
indivíduo excêntrico e intelectualmente bri-
lhante, acossado por uma sintomatologia psi-
quiátrica extravagante, que cria caos pessoal, 

social e vocacional, levando a décadas de 
atendimentos cíclicos em serviços psiquiátri-
cos. Enfatizando a relação entre os sintomas 
e a defi ciência funcional, a difi culdade global 
de Nash na vida cotidiana parecia estar enrai-
zada nos sintomas positivos da esquizofrenia 
(Andreasen, 1984b; Cutting, 2003), que in-
cluem alucinações (ouvia “vozes”1), delírios 
(acreditava que o New York Times continha 
códigos especiais enviados do espaço para 
ele), comportamento bizarro (andava desar-
rumado e agia de forma inadequada) e pre-
sença de transtorno do pensamento formal 
(sua fala era difícil de entender). Nash não 
parece ter sofrido dos sintomas negativos 
da esquizofrenia, que incluem redução da 
expressividade verbal (alogia) e não verbal 
(afeto embotado), bem como pouco envolvi-
mento em atividades construtivas (avolição), 
prazerosas (anedonia) e sociais (associabili-
dade) (Andreasen, 1984a; Kirkpatrick, Fen-
ton, Carpenter e Marder, 2006). Essencial-
mente, a história de Nash é de esperança:

Sem aviso, Nash começou a apresentar si-
nais de recuperação no fi nal da década de 
1980. As razões para a sua recuperação 
ainda não são claras; não estava tomando 
medicamentos ou buscando ajuda. Come-
çou a interagir mais com os matemáticos em 

 1 Nash afi rma que as “vozes” eram um aspecto pro-
eminente na sua experiência com a esquizofrenia 
desde 1959 (Beck e Nash, 2005).
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Princeton, incluindo alguns velhos amigos. 
Então, em 1994, ganhou o Prêmio Nobel de 
economia. (Green, 2003, p. 87)

Apesar da sintomatologia intensa, de-
sorganização comportamental e desajusta-
mento, Nash recuperou grande parte do fun-
cionamento interpessoal e ocupacional que 
havia perdido. A recuperação da esquizofre-
nia foi descrita como um processo contínuo 
de controlar os sintomas e estabelecer um 
senso de propósito (Ralph e Corrigan, 2005). 
Nesse sentido, Nash certamente se recupe-
rou. Ao mesmo tempo que Green observa a 
virada de Nash com a cautela imparcial de 
um veterano pesquisador da esquizofrenia, 
Nash atribui a sua própria melhora a vários 
fatores, sendo a principal causa o raciocínio 
lógico (Beck e Nash, 2005). Para ilustrar essa 
questão, Nash descreveu, primeiramente, 
que se convenceu de que as alucinações au-
ditivas eram produto da sua própria mente e, 
depois, persuadindo-se da improbabilidade 
e grandiosidade de muitas das suas crenças 
mais valorizadas. Adaptando seu pensamen-
to em relação às alucinações e delírios, dimi-
nuiu a perturbação sintomática e gerou uma 
melhora considerável em seu funcionamento 
cotidiano. Nash, assim, exemplifi ca a abor-
dagem cognitiva à esquizofrenia, que defen-
demos neste livro.

Iniciados na década de 1960 (Beck, 
1963), os modelos cognitivo-comportamen-
tais, que explicam as respostas emocionais 
e comportamentais como produtos de pen-
samentos, interpretações e crenças, mostra-
ram-se bastante exitosos no entendimento e 
tratamento de uma série de psicopatologias 
psiquiátricas – por exemplo, transtornos do 
humor, transtornos de ansiedade, abuso de 
substâncias e transtornos alimentares (Grant, 
Young e DeRubeis, 2005) – e de patologias 
somáticas, por exemplo, dor crônica (Win-
terowd, Beck e Gruener, 2003). Além dis-
so, centenas de estudos hoje corroboram o 
modelo cognitivo básico, segundo o qual as 

crenças precedem e, em um grau amplo, de-
terminam as reações emocionais e comporta-
mentais (Clark, Beck e Alford, 1999). Com 
base em trabalhos preliminares realizados nos 
Estados Unidos (Beck, 1952; Hole, Rusch e 
Beck, 1979), pesquisadores do Reino Unido 
conseguiram estender o modelo cognitivo 
para a esquizofrenia nas décadas de 1980 e 
1990 (Chadwick, Birchwood e Trower, 1996; 
Fowler, Garety e Kuipers, 1995; Kingdon e 
Turkington, 2005), gerando promissores pro-
tocolos de tratamento psicossocial auxiliar 
voltados para delírios, alucinações e adesão 
medicamentosa (Rector e Beck, 2001).

Essas formas de abordagens cognitivas 
da esquizofrenia certamente melhoraram o 
tratamento desse transtorno tão sério. Acre-
ditamos que é importante adaptar o nosso 
conhecimento de transtornos não psicóticos 
ao entendimento e tratamento da esquizofre-
nia. De certo modo, as estratégias de formu-
lação e tratamento que defendemos são uma 
extensão das que foram aplicadas com êxi-
to à depressão (Beck, Rush, Shaw e Emery, 
1979), transtornos de ansiedade (Beck, 
Emery e Greenberg, 1985) e transtornos da 
personalidade (Beck, Freeman, Davis e As-
sociates, 2003). Todavia, não existem abor-
dagens únicas, portanto devemos revisar 
a maneira como lidamos com os pacientes 
portadores de esquizofrenia. Basicamente, é 
crucial entender o aspecto neurocognitivo e 
psicológico-cognitivo da esquizofrenia, bem 
como a sua singularidade como transtorno 
psiquiátrico. Talvez haja um continuum em 
termos de neuropatologia e distorções cogni-
tivas à medida que avançamos das neuroses 
para as psicoses. Porém, assim como a água 
muda de característica quando passa do pon-
to de congelamento e se transforma em gelo, 
os fenômenos neuróticos usuais evidenciam 
uma forma de “mudança profunda” quando 
se congelam na esquizofrenia.

Este livro objetiva ser uma elaboração da 
abordagem cognitiva à esquizofrenia. Acre-
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ditamos que a melhor prática psicoterapêu-
tica deriva da teoria cognitiva embasada em 
evidências científi cas (Beck, 1976). Portan-
to, o livro é organizado em seções teóricas 
(Capítulos 2 a 6) e seções relacionadas com 
o tratamento (Capítulos 7 a 13), cada uma 
contendo capítulos que abordam as quatro 
dimensões psicopatológicas primárias do 
transtorno (delírios, alucinações, transtorno 
do pensamento e sintomas negativos). Além 
disso, como também queremos promover o 
modelo cognitivo da esquizofrenia, o último 
capítulo (Capítulo 14) apresenta uma inte-
gração do modelo cognitivo com modelos 
neurobiológicos da esquizofrenia. Este capí-
tulo traz uma breve síntese da esquizofrenia 
e da nossa abordagem cognitiva.

BREVE HISTÓRICO

Nesta seção, concentramo-nos nas contri-
buições de três pioneiros da pesquisa mo-
derna em esquizofrenia: John Hughlings 
Jackson, Emil Kraepelin e Eugen Bleuler. 
À primeira vista, os grupos de sintomas de 
Hughlings Jackson estão sobrepostos à cate-
goria de doença de Kraepelin, com explica-
ções causais derivadas do modelo mediacio-
nal cognitivo de Bleuler. De maneira clara, 
todos os teóricos atribuem importância aos 
sintomas negativos, apesar de suas diferen-
ças na defi nição do transtorno.

Hughlings Jackson: positivo-negativo

Uma abordagem da insanidade bastante 
infl uente pode ser encontrada na obra do 
neurologista da era vitoriana John Hughlin-
gs Jackson (Andreasen e Olsen, 1982; Bar-
nes e Liddle, 1990; Brown e Pluck, 2000). 
Hughlings Jackson observou (1931):

Diz-se que a doença “causa” sintomas de in-
sanidade. Sugiro que a doença somente pro-
duz sintomas mentais negativos, em respos-

ta à desagregação, e que todos os sintomas 
mentais positivos elaborados (ilusões, aluci-
nações, delírios e conduta extravagante) re-
sultam da atividade de elementos nervosos 
que não são afetados por nenhum processo 
patológico; que eles surgem durante a ativi-
dade no nível básico da evolução. (confor-
me citação em Andreasen, 1990b, p. 3)

Composta na década de 1880, a formula-
ção de Hughlings Jackson resume de forma 
sucinta o modelo teórico que ainda orien-
ta a maior parte da pesquisa em esquizo-
frenia (Andreasen, Arndt, Alliger, Miller e 
Flaum, 1995; Meares, 1999). Pelo menos 
três pontos devem ser mencionados. Pri-
meiramente, Hughlings Jackson classifi ca 
a insanidade como uma doença cerebral 
causada por uma determinada patologia lo-
calizada em centros neurológicos altamen-
te evoluídos (corticais). Em segundo lugar, 
codifica a sintomatologia extremamente 
variável da insanidade em um modelo bi-
cameral e heurístico comparando-a com a 
normalidade. As elaborações e distorções 
das percepções, crenças e comportamentos 
normais são reunidas sob a categoria ampla 
de sintomas mentais positivos, que são real-
ces da experiência normal. Da mesma for-
ma, os défi cits na fala, motivação, emoção e 
prazer são agrupados como sintomas mentais 
negativos, que representam perdas relativas 
à experiência normal. Em terceiro lugar, e 
talvez mais importante, Hughlings Jackson 
propõe uma intuitiva interface causal en-
tre a biologia e a sintomatologia apresen-
tada: os sintomas negativos são estados de 
défi cit e naturalmente sugerem estruturas 
cerebrais subjacentes comprometidas pela 
doença (neuropatologia), ao passo que os 
sintomas positivos são elaborações daquilo 
que é normal e naturalmente sugerem um 
processo cognitivo subjacente (falha da ini-
bição). Embora Hughlings Jackson não te-
nha especulado em relação ao prognóstico 
e desfecho clínico dos pacientes insanos, 
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pode ser inferido que o processo de doença 
do “cérebro dividido” que postulou para os 
sintomas negativos seja capaz de indicar um 
prognóstico particularmente desfavorável.

O infl uente modelo da esquizofrenia do 
tipo I/tipo II de Crow (1980), que essencial-
mente é uma elaboração moderna do modelo 
de Hughlings Jackson, despertou um interes-
se renovado nos sintomas negativos da esqui-
zofrenia (Morrison, Renton, Dunn, Williams 
e Bentall, 2004). Compelido por novas des-
cobertas na neurobiologia da esquizofrenia à 
época, Crow propôs dividir a esquizofrenia 
em dois transtornos distintos. Indivíduos reu-
nidos na esquizofrenia do tipo I manifestam 
sintomas positivos acentuados, respondem 
bem à medicação psicoativa e têm um curso 
de doença caracterizado por um início súbito 
e prognóstico favorável no longo prazo. Os 
indivíduos agrupados como portadores da es-
quizofrenia do tipo II, em contrapartida, ma-
nifestam sintomatologia predominantemente 
negativa, não respondem bem à medicação 
e têm um curso caracterizado por um início 
insidioso e prognóstico desfavorável no lon-
go prazo. Crow argumenta, além disso, que 
o desequilíbrio neuroquímico relacionado 
com o neurotransmissor dopamina é subja-
cente à esquizofrenia do tipo I, ao passo que 
a anormalidade cerebral estrutural, tal como 
o volume cerebral reduzido, está por trás da 
esquizofrenia do tipo II.

O impacto do modelo de Crow foi con-
siderável (Bentall, 2004), pois a parametriza-
ção conceitual de agrupar sintomas positivos 
e negativos inspirada em Hughlings Jackson 
passou a dominar a teoria e a pesquisa em 
esquizofrenia (Healy, 2002). De importância 
fundamental, os pesquisadores desenvol-
veram escalas de avaliação voltadas para os 
sintomas positivos e negativos da esquizofre-
nia – por exemplo, a Scale for the Assessment 
of Positive Symptoms [Escala para Avaliação 
de Sintomas Positivos] (SAPS; Andreasen, 
1984c), a Scale for the Assessment of Negati-

ve Symptoms [Escala para Avaliação de Sinto-
mas Negativos] (SANS; Andreasen, 1984b) e a 
Positive and Negative Syndrome Scale [Escala 
das Síndromes Positivas e Negativas] (PANSS; 
Kay, Fiszbein e Opler, 1987). As escalas de 
Andreasen (SAPS e SANS), em particular, são 
instrumentos padronizados e abrangentes, 
capazes de medir uma variedade considerável 
de sintomas em termos observáveis (Capítulo 
7). Do ponto de vista psicométrico, essas es-
calas têm se mostrado confi áveis e sensíveis a 
mudanças (Andreasen, 1990a).2

A categoria heterogênea de Kraepelin

Embora Hughlings Jackson tenha criado 
um modelo que orienta a teoria e pesquisa 
do cérebro-comportamento, foi o psiquiatra 
alemão Emil Kraepelin quem criou o mo-
derno sistema classifi catório, ou nosologia, 
para a esquizofrenia (Healy, 2002; Wing e 
Agrawal, 2003). Com base em extensivas 
observações de pacientes, Kraepelin (1971) 
agrupou três manifestações diversas de in-
sanidade – hebefrenia (comportamento des-
propositado, desorganizado e incongruen-
te), catatonia (falta de movimento e estupor, 
por um lado; comportamento agitado e 
incoerente, por outro) e paranoia (delírios 
de perseguição e grandeza) – e as colocou 
em uma única categoria de doença, que 
denominou dementia praecox. Os sintomas 
característicos incluíam alguns dos que Hu-
ghlings Jackson teria chamado de positivos 
(alucinações, fala desorganizada e delírios). 
Todavia, a demência precoce era, em últi-
ma análise, um estado de défi cit, tornando 
centrais à doença sintomas que Hughlings 
Jackson poderia ter chamado de negativos, 
ou seja, “embotamento emocional, falha em 

 2 Observamos que há uma discussão quanto às limi-
tações na capacidade da SAPS e da SANS de iden-
tifi car os sintomas da esquizofrenia (p. ex., Horan, 
Kring e Blanchard, 2006).
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atividades mentais, perda do domínio so-
bre a volição, do esforço e da capacidade de 
ação independente” (conforme citação em 
Fuller, Schultz e Andreasen, 2003, p. 25).

É essa fundamental cronicidade da 
doença, combinada com um curso progres-
sivamente degenerativo, que levou Kraepelin 
a categorizar a dementia praecox como algo 
distinto de doenças psicóticas cíclicas e re-
lacionadas com o humor, como a mania e a 
melancolia, que agregou em uma segunda 
categoria de doença, a psicose maníaco-de-
pressiva. Desse modo, o curso e o prognós-
tico de longo prazo orientaram os esforços 
nosológicos de Kraepelin mais do que a sin-
tomatologia apresentada (Healy, 2002). Em-
bora acreditasse que os pacientes pudessem 
se recuperar da psicose maníaco-depressiva, 
Krae pelin era profundamente pessimista 
quanto à recuperação da dementia praecox 
(Calabrese e Corrigan, 2005; Warner, 2004).

Embora o termo dementia praecox tenha 
perdido o favoritismo, a categoria de Kra-
epelin está bastante evidente nos critérios 
diagnósticos de duas infl uentes codifi cações 
de transtornos mentais: o Manual Diagnósti-

co e Estatístico de Transtornos Mentais da As-
sociação Psiquiátrica Americana (2000), 4ª 
edição (DSM-IV-TR) e a Classifi cação Inter-
nacional de Doenças da Organização Mun-
dial da Saúde (1993), 10ª revisão (CID-10). 
Segundo o DSM-IV-TR e a CID-10 (Quadro 
1.1), existem cinco sintomas característicos 
da esquizofrenia: delírios, alucinações, fala 
desorganizada (frequente desconexão ou in-
coerência), comportamento grosseiramente 
desorganizado ou catatônico e sintomas 
negativos (embotamento afetivo, alogia ou 
avolição) (Wing e Agrawal, 2003). Os dois 
sistemas diferem em alguns pontos, como 
na quantidade de tempo em que os sinto-
mas devem ser expressados para satisfazer 
o critério (DSM-IV > CID-10), bem como 
se a perturbação funcional é intrínseca ao 
diagnóstico de esquizofrenia (DSM-IV = 
“sim”; CID-10 = “não”).

Todavia, a heterogeneidade está embu-
tida na defi nição de esquizofrenia: apenas 
dois dos cinco tipos de sintomas precisam 
estar presentes para defi nir o diagnóstico 
e, em condições especifi cadas de gravida-
de (duas vozes que comentam o compor-

QUADRO 1.1 Diagnóstico de esquizofrenia

Sintomas
Dois sintomas presentes por pelo menos 1 mês: (positivos) delírios, alucinações, fala desorganizada, 
comportamento desorganizado ou catatônico; (negativos) embotamento afetivo, alogia, avolição.

Disfunção social
Uma ou mais áreas afetadas na maior parte do tempo desde o início (exigido pelo DSM-IV); trabalho, 
relações interpessoais, cuidados pessoais; se durante a adolescência, incapacidade de alcançar o 
nível adequado de realização interpessoal, acadêmica ou ocupacional.

Duração
Sintomas ativos de psicose devem persistir na ausência de tratamento: na CID-10, sintomas ativos 
por pelo menos 1 mês; no DSM-IV, sintomas ativos por pelo menos 6 meses, incluindo sintomas 
prodômicos e residuais (negativos ou positivos atenuados).

Exclusão de outros transtornos
Outros diagnósticos com sintomas psiquiátricos devem ser excluídos: transtorno esquizoafetivo; 
depressão maior com psicose; transtornos por abuso de substâncias; transtornos médicos, como 
traumatismo craniano, vasculite cerebral, derrame e demência.

Obs. Adaptado de Schultz e Andreasen (1999). Copyright 1999 Elsevier. Adaptado sob permissão.
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tamento), apenas um sintoma precisa estar 
presente. O resultado disso é a possibilida-
de de que dois pacientes que compartilhem 
o diagnóstico de esquizofrenia possam não 
compartilhar nenhum sintoma em comum. 
No entanto, essa heterogeneidade do con-
ceito de esquizofrenia vem da origem, pois 
baseia-se na composição de Kraepelin de 
uma categoria de doença mental a partir de 
síndromes caracterizadas por uma sintoma-
tologia diversa (Bentall, 2004; Healy, 2002). 
Assim, o esquema de escolher dois em cin-
co tipos de sintomas permite ao DSM-IV e à 
CID-10 incluir os subtipos paranoide, cata-
tônico e hebefrênico (no DSM-IV, desorga-
nizado) de Kraepelin, pois o diagnóstico de 
cada tipo não exige mais que dois dos cinco 
sintomas da esquizofrenia. Além disso, as 
classifi cações atuais do DSM-IV e da CID-
10 seguem Kraepelin na categorização da 
esquizofrenia separadamente das psicoses 
afetivas (transtorno bipolar).

A heterogeneidade inerente da catego-
ria esquizofrenia complica a pesquisa, pois 
naturalmente leva a resultados confl itantes. 
Alguns pesquisadores lidaram com esse pro-
blema tentando defi nir subcategorias mais 
homogêneas de esquizofrenia (Carpenter, 
Heinrichs e Wagman, 1988), ao passo que 
outros abandonaram o modelo categóri-
co da doença optando pela defi nição do 
transtorno em termos de gravidade de um 
conjunto específi co de dimensões de sin-
tomas (van Os e Verdoux, 2003). Todavia, 
a difi culdade com a classifi cação do DSM-
IV e, portanto, kraepeliniana não se limita 
à heterogeneidade. Críticos (Healey, 2002) 
observaram que o esquema do DSM tem fi -
dedignidade insatisfatória, e que as subcate-
gorias não são temporalmente excludentes 
(diferentes subtipos podem se aplicar ao 
mesmo paciente em diferentes momentos). 
Além disso, os sintomas da esquizofrenia 
não são diagnósticos ou patognômicos. Ou 
seja, os delírios e alucinações podem ser en-

contrados em uma série de condições neu-
rológicas e psicológicas (Wong e Van Tol, 
2003), assim como os sintomas negativos e 
de desorganização (Brown e Pluck, 2000). 
Por fi m, apesar de centenas de estudos para 
localizar os correlatos fi siológicos da esqui-
zofrenia, não foi descoberto nenhum mar-
cador biológico que distinga a fi siologia de 
alguém diagnosticado com um distúrbio 
psicótico da fi siologia normal (Wing e Agra-
wal, 2003; Wong e Van Tol, 2003). De fato, 
a recente revisão quantitativa de estudos 
biológicos de Heinrich (2005) mostra uma 
considerável sobreposição entre a esquizo-
frenia e os grupos controle (Capítulo 2).

O cognitivismo de Bleuler

O psiquiatra suíço Eugen Bleuler 
(1911/1950) é o outro pai fundador da es-
quizofrenia e, de fato, recebe o crédito por 
ter cunhado o termo esquizofrenia. Mais im-
portante, ele caracterizou a esquizofrenia 
como uma família de transtornos mentais 
(Healy, 2002) e, assim, expandiu conside-
ravelmente as fronteiras da inclusão, mais 
além da formulação de Kraepelin. A for-
mulação de Bleuler era essencialmente di-
mensional (Wing e Agrawal, 2003), pois 
compreendia desde uma disfunção leve da 
personalidade, do tipo que viria a ser cha-
mado de esquizotipia/esquizotaxia, até a de-
mentia praecox plena e crônica. O modelo 
de psicopatologia de Bleuler, assim como o 
de Hughlings Jackson, caracterizava a per-
turbação da esquizofrenia em termos de 
sintomas primários (fundamentais) e secun-
dários (acessórios). Os sintomas primários 
– necessários para o diagnóstico, presentes 
em todos os casos e causados pela neuropa-
tologia básica – incluíam a perda da conti-
nuidade das associações, perda da sensibi-
lidade afetiva, perda da atenção, perda da 
volição, ambivalência e autismo (Fuller et 
al., 2003). Os sintomas secundários – não 
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precisavam estar presentes para o diagnósti-
co e não eram causados pela neuropatologia 
subjacente – incluíam alucinações, delírios, 
catatonia e problemas comportamentais 
(Warner, 2004; Wing e Agrawal, 2003). De 
maneira muito importante, do ponto de vis-
ta teórico, Bleuler propôs que um processo 
cognitivo – afrouxamento de associações – 
desempenhava um papel intermediário ou 
mediacional entre a neuropatologia vaga e 
a expressão de sintomas e sinais caracterís-
ticos da esquizofrenia. De fato, é exatamen-
te esse afrouxamento das associações que 
o termo esquizofrenia (i.e., schizo = dividir; 
phrene = mente) visa captar.

O impacto de Bleuler sobre a pesquisa 
da esquizofrenia é considerável. Primeira-
mente, ele ampliou o conceito para incluir 
aqueles que, mais tarde, seriam chamados 
de traços esquizotípicos e esquizoides, que 
atualmente são incluídos no DSM-IV como 
transtornos da personalidade. Além disso, 
grande parte da pesquisa genética, neuro-
biológica e diagnóstica dedicou-se a esse 
“espectro da esquizofrenia” nos últimos 40 
anos (O’Flynn, Gruzelier, Bergman e Siever, 
2003). Mais importante, possivelmente, é a 
conceituação de Bleuler sobre os mecanis-
mos do transtorno. Ele postulou um proces-
so cognitivo intermediário, que relaciona a 
ainda incerta neuropatologia com os sinto-
mas visíveis do transtorno (Bentall, 2004). 
Teóricos de todas as linhas colocam-se sob o 
manto bleuleriano. Desse modo, os teóricos 
da neuropsiologia (Andreasen, 1999; Frith, 
1992; Green, Kern, Braff e Mintz, 2000), 
os psicodinâmicos (McGlashan, Heinssen e 
Fenton, 1990) e cognitivo-comportamentais 
(Kingdon e Turkington, 2005) trabalham 
todos dentro do modelo bleuleriano. Nos-
sa abordagem teórica também é bleuleria-
na (Capítulos 3 a 6). Assim, o Capítulo 14 
apresenta um novo modelo da esquizofre-
nia, que integra achados clínicos evolutivos, 
biológicos, cognitivos e psicológicos dentro 

de um modelo mediacional que motiva o ra-
ciocínio clínico da intervenção psicossocial 
e identifi ca alvos terapêuticos específi cos.

O QUE SABEMOS E O QUE 
NÃO SABEMOS SOBRE A 
ESQUIZOFRENIA3

Já faz quase 100 anos desde que Kraepelin 
e Bleuler originaram o conceito moderno de 
esquizofrenia, e uma quantidade enorme de 
pesquisas se avolumou ao longo deste pe-
ríodo, especialmente nos últimos 25 anos. 
Em 1988, o artigo principal na edição inau-
gural da Schizophrenia Research intitulava-se 
“Schizophrenia, just the facts: what do we 
know, how well do we know it?” (Wyatt, 
Alexander, Egan e Kirch, 1988). A literatura 
sobre a esquizofrenia se tornou vasta e vo-
lumosa demais para sintetizar à maneira de 
Wyatt e colaboradores. Todavia, pretende-
mos que esta seção seja um esboço conciso 
do estado atual do conhecimento sobre a 
esquizofrenia.

Dimensões dos sintomas 
característicos

Como já vimos, a esquizofrenia tem um 
quadro diverso de sintomas, e um impor-
tante programa de pesquisa tem sido deter-
minar se os sintomas tendem a se agrupar 
de algum modo particular. Se, digamos, as 
alucinações e os delírios tendem a ocorrer 
conjuntamente, isso pode sugerir uma mes-
ma patologia neurobiológica subjacente. 
Atualmente, existe um consenso, baseado 

 3 Angus MacDonald e o grupo Minnesota Consensus 
estão compilando uma lista mais completa de fatos 
sobre a esquizofrenia, publicada na edição de maio 
de 2009 do Schizophrenia Bulletin. O título da seção 
foi adaptado do seu relatório, que surgiu no site do 
Schizophrenia Research Forum (www.schizophrenia-
forum.org/whatweknow/) em meados de 2007.
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em estudos de análise fatorial realizados em 
várias culturas, de que, no mínimo, três di-
mensões explicam os sintomas da esquizo-
frenia (Andreasen et al., 1995, 2005; Barnes 
e Liddle, 1990; Fuller et al., 2003; John, 
Khanna, Thennarasu e Reddy, 2003): (1) 
sintomas psicóticos (alucinações e delírios), 
(2) sintomas de desorganização (comporta-
mento bizarro e presença de transtorno do 
pensamento formal positivo) e (3) sintomas 
negativos (afeto embotado, alogia, avolição 
e anedonia). Esse consenso levou a uma va-
lidação das dimensões sintomáticas especí-
fi cas (Earnst e Kring, 1997) e, de maneira 
correspondente, preparou o caminho para 
a formulação de critérios de remissão dos 
sintomas da esquizofrenia (Andreasen et 
al., 2005). Carpenter (2006) observou que 
o recente banco de dados de pesquisa so-
bre grupos de sintomas ajudou a retornar 
o conceito de esquizofrenia a suas raízes 
kraepelinianas e bleulerianas, pois corrige 
a defi nição excessivamente estreita da es-
quizofrenia predominantemente como um 
transtorno psicótico, que tem sido proemi-
nente na psiquiatria nos últimos 40 anos.

Epidemiologia

Conforme observou John McGrath (2005), 
a epidemiologia da esquizofrenia passou por 
uma minirrevolução na última década. A vi-
são de que a esquizofrenia é uma doença am-
pla, que afeta inexoravelmente uma em cada 
100 pessoas, independente de gênero (Bu-
chanan e Carpenter, 2005; Crow, 2007) está 
abrindo espaço para uma perspectiva com 
mais nuances. A esquizofrenia parece ter uma 
taxa de prevalência de 0,7%, que varia consi-
deravelmente entre as culturas (uma diferen-
ça de cinco vezes). Os homens têm um risco 
maior do que as mulheres de desenvolver o 
transtorno e tendem a desenvolvê-lo mais 
cedo. A incidência de novos casos de esqui-
zofrenia é de 0,03% e pode estar diminuindo 

(McGrath et al., 2004). A incidência também 
varia entre as culturas. Nascer ou residir no 
meio urbano é associado a um risco maior 
de desenvolver esquizofrenia (Mortensen et 
al., 1999). Além disso, os migrantes têm um 
risco maior de desenvolver esquizofrenia. 
Isso se aplica especialmente se os migrantes 
têm pele escura e migram para uma área com 
um grupo dominante de pele clara (Boydell 
e Murray, 2003). Os afro-americanos têm 
três vezes mais probabilidade de desenvolver 
esquizofrenia do que os norte-americanos 
descendentes de europeus (Bresnahan et al., 
2007). A esquizofrenia também está associa-
da à mortalidade mais alta. Indivíduos com 
esquizofrenia morrem prematuramente (Bro-
wn, 1997). O suicídio tem uma contribuição 
importante para essa diferença, e estima-se 
que 5,6% dos indivíduos diagnosticados 
com esquizofrenia morram por suicídio, com 
o período de maior risco ocorrendo duran-
te a fase inicial da doença (Palmer, Pankratz 
e Bostwick, 2005). Além de os indivíduos 
com esquizofrenia terem a probabilidade 13 
vezes maior de morrer por suicídio do que 
indivíduos na população geral, Saha e cola-
boradores (Saha, Chant e McGrath, 2007) 
mostraram recentemente que os indivíduos 
portadores de esquizofrenia também têm 
mortalidade elevada em uma ampla varieda-
de de categorias de doenças.

Fatores de risco genéticos 
e ambientais

Genética

Oitenta anos de pesquisa em genética 
comportamental, na forma de estudos de 
gêmeos, família e adoção, indicam que a 
esquizofrenia é altamente hereditária. Es-
tudos com famílias mostram consistente-
mente que a esquizofrenia é familial e que 
o grau de compartilhamento genético com 
o membro afetado é preditor da probabili-
dade de desenvolver esquizofrenia (Nicol 
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e Gottesman, 1983). Uma recente revisão 
quantitativa de 11 estudos de família bem 
delineados mostra que os familiares em pri-
meiro grau de pessoas portadoras de esqui-
zofrenia têm 10 vezes maior probabilidade 
de desenvolver esquizofrenia na compara-
ção com sujeitos não psiquiátricos (Sulli-
van, Owen, O’Donovan e Freedman, 2006). 
Os estudos de adoção proporcionam mais 
evidências da contribuição de fatores gené-
ticos para o desenvolvimento da esquizofre-
nia. Uma revisão quantitativa não encon-
trou diferenças nas taxas de esquizofrenia 
em crianças adotadas por indivíduos com 
e sem esquizofrenia; no entanto, indivíduos 
adotados oriundos de familiares biológicos 
com esquizofrenia têm cinco vezes maior 
probabilidade de desenvolver esquizofre-
nia do que os adotados oriundos de fami-
liares biológicos que não têm esquizofrenia 
(Sullivan et al., 2006). Em outras palavras, 
existem poucas evidências nesses estudos 
para sustentar o papel de fatores ambientais 
pós-adoção na etiologia da esquizofrenia, ao 
contrário das evidências de infl uência gené-
tica. Em pares de gêmeos idênticos, se um 
gêmeo tem esquizofrenia, o outro tem uma 
chance de quase 50% de também desen-
volver o transtorno (Cardno e Gottesman, 
2000). Essas taxas de concordância tão ele-
vadas levaram muitos pesquisadores a ob-
servar que uma grande proporção do risco 
para a esquizofrenia é genética (Gottesman 
e Gould, 2003; Riley e Kendler, 2005). De 
fato, Sullivan, Kendler e Neal (2003), em 
uma revisão quantitativa de 12 estudos de 
gêmeos, propõem uma estimativa de here-
ditariedade de 81% para fatores genéticos 
no risco de desenvolver esquizofrenia. Em 
outras palavras, quatro quintos da variabi-
lidade no risco de esquizofrenia se devem a 
efeitos genéticos aditivos.

Embora a pesquisa em genética com-
portamental tenha estabelecido a importân-
cia dos genes no desenvolvimento da esqui-

zofrenia, os genes específi cos e a mecânica 
genética ainda permanecem incertos. Com 
exceção de Crow (2007), que acredita que a 
esquizofrenia é conferida por um único gene 
relacionado com a linguagem a ser encontra-
do no cromossomo sexual, o campo da gené-
tica da esquizofrenia hoje aceita a conclusão 
de que muitos genes que conferem suscep-
tibilidade contribuem para a esquizofrenia, 
cada um com um pequeno efeito na etiolo-
gia geral do transtorno (Gottesman e Gould, 
2003; Sullivan et al., 2006). Desse modo, foi 
identifi cada uma enorme variedade de genes 
candidatos (Sullivan et al., 2006). Owen, 
Craddock e O’Donovan (2005) propõem 
que as variações caso-controle em alguns 
poucos genes candidatos (a neurorregulina 
1 e a proteína de ligação da distrobervina 
1) foram replicadas diversas vezes, tornan-
do esses genes os mais prováveis da esqui-
zofrenia até o momento (Capítulo 2). Esses 
melhores genes candidatos, entretanto, estão 
presentes em uma fração de pacientes com 
esquizofrenia (entre 6 e 15%) e aumentam o 
risco em no máximo um fator de dois (Gil-
more e Murray, 2006).

Ambiente

Enquanto a falta de concordância perfeita 
entre os gêmeos idênticos é tomada como 
evidência do papel de fatores não genéticos 
na etiologia da esquizofrenia, Sullivan e co-
laboradores (2003), em sua revisão quan-
titativa de estudos de gêmeos, expressam 
bastante surpresa de que sua análise tam-
bém revelou um efeito signifi cativo (uma 
estimativa de herdabilidade de 11%) para o 
ambiente não compartilhado na etiologia da 
esquizofrenia. Atualmente, existem evidên-
cias consideráveis implicando fatores am-
bientais na etiologia da esquizofrenia. Mary 
Cannon e colaboradores (2002), por exem-
plo, realizaram uma revisão quantitativa 
identifi cando três agrupamentos de compli-
cações obstétricas associadas à esquizofre-
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nia: complicações que ocorreram durante a 
gravidez (sangramento, diabete), complica-
ções que ocorreram na hora do parto (cesa-
riana de emergência, asfi xia) e crescimento 
e desenvolvimento fetais anormais (baixo 
peso natal). O risco de esquizofrenia asso-
ciado a complicações obstétricas é o dobro 
do observado sem tais complicações, um 
efeito pequeno, comparável em magnitude 
ao risco associado à variação em genes espe-
cífi cos (Gilmore e Murray, 2006). O segun-
do trimestre da gestação é particularmente 
fundamental para o neurodesenvolvimento, 
e existem evidências de que problemas nes-
sa fase do desenvolvimento (a mãe adquirir 
uma infecção ou se estressar excessivamen-
te) aproximadamente duplicam o risco de 
que os fi lhos desenvolvam esquizofrenia 
(Cannon, Kendell, Susser e Jones, 2003).

Fatores ambientais que ocorrem consi-
deravelmente depois do nascimento tam-
bém foram implicados. Como já vimos, 
a esquizofrenia apresenta-se em um nível 
desproporcionalmente maior em ambientes 
urbanos (McGrath et al., 2004). Devido à 
elevada correlação entre nascer e viver no 
meio urbano, não está claro se as propor-
ções mais altas observadas se devem a fa-
tores pré-natais ou perinatais associados ao 
nascimento urbano, ou se a urbanicidade 
confere risco em um momento posterior 
no desenvolvimento, na forma de estresse 
psicossocial e isolamento social (Boydell e 
Murray, 2003). Nesse sentido, é notável um 
estudo prospectivo recente que envolveu 
mais de 300.000 adolescentes israelenses, 
em que os pesquisadores observaram uma 
interação entre a densidade populacional 
e fatores relacionados com o risco genético 
para a esquizofrenia (funcionamento social 
e cognitivo defi ciente), sugerindo que o es-
tresse da vida na cidade pode se combinar 
com a vulnerabilidade genética para produ-
zir a esquizofrenia (Weiser et al., 2007). Em 
uma linha semelhante, uma revisão quan-

titativa recente de sete estudos estima que 
o uso de cannabis durante a adolescência 
aumenta em duas a três vezes o risco do 
desenvolvimento subsequente de psicose 
(Henquet, Murray, Linszen e van Os, 2005). 
Além disso, há evidências de uma interação 
entre genes e o ambiente, pois os indivíduos 
que têm uma variação do gene da catecol-
-O-metiltransferase (COMT), aproximada-
mente 25% da população, são aqueles que 
apresentam um risco aumentado associado 
ao consumo de cannabis na adolescência 
(Caspi et al., 2005). É importante ressaltar 
que a COMT não está associada ao consu-
mo elevado de cannabis.

Fatores neurobiológicos

Como já vimos, é de conhecimento na psi-
quiatria, desde a metade do século XIX, que 
os aspectos comportamentais, emocionais e 
cognitivos da esquizofrenia devem ter raí-
zes nos cérebros dos indivíduos afetados 
(Hughlings Jackson, 1931), uma postulação 
fortalecida pelo desenvolvimento de me-
dicamentos antipsicóticos efetivos (Healy, 
2002). Uma disfunção ou anormalidade 
cerebral (chamada “fi siopatologia”) pode 
ser responsável pela esquizofrenia de duas 
maneiras básicas: (1) a estrutura dos cére-
bros de indivíduos com esquizofrenia pode 
diferir da normal (patologia anatômica), ou 
(2) a atividade funcional dos cérebros de in-
divíduos com esquizofrenia pode diferir da 
normal (patologia fi siológica). Por mais que 
essa formulação pareça simples e óbvia, 100 
anos de pesquisa em esquizofrenia ainda 
não produziram uma explicação coerente e 
consensual para os fatores e processos neu-
robiológicos necessários e sufi cientes que 
distinguem indivíduos com esquizofrenia de 
indivíduos que não desenvolvem o transtor-
no (Williamson, 2006). Em outras palavras, 
a fi siopatologia da esquizofrenia permanece 
difícil de explicar (Capítulo 2).
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Anormalidade anatômica

Entretanto, foram feitos avanços conside-
ráveis na compreensão da neurobiologia da 
esquizofrenia. Uma abordagem é investigar 
a anatomia de cérebros de indivíduos com 
esquizofrenia depois de morrerem. Esse tipo 
de pesquisa póstuma produziu duas conclu-
sões importantes: (1) a esquizofrenia não é 
uma doença neurodegenerativa no sentido 
que Kraepelin (1971) e seus seguidores su-
punham, e (2) os pacientes portadores de es-
quizofrenia apresentam evidências de arqui-
tetura celular anormal, em comparação com 
os cérebros de controles saudáveis. Como 
exemplo desse último efeito, David Lewis e 
colaboradores mostraram em vários estudos 
que, em relação aos controles, os indivíduos 
com esquizofrenia evidenciam densidades 
menores nas camadas de células piramidais 
dentro do córtex pré-frontal dorsolateral 
(Lewis, Glantz, Pierri e Sweet, 2003).

A neuroimagem estrutural foi outra via 
frutífera para descobrir diferenças anatô-
micas associadas à esquizofrenia. De fato, a 
neuroimagem mais antiga do cérebro vivo 
de um indivíduo diagnosticado com esqui-
zofrenia é notável, não apenas porque a pa-
ciente suportou a substituição de seu fl uido 
cerebrospinal por ar, mas porque o alarga-
mento dos ventrículos laterais é visível (Mo-
ore, Nathan, Elliott e Laubach, 1935). Ven-
trículos alargados são associados a maior 
quantidade de fl uido cerebrospinal e menor 
tamanho cerebral, e estudos subsequentes 
com imagem encontraram evidências de 
que o alargamento ventricular é uma carac-
terística geral da esquizofrenia (Johnstone e 
Ownes, 2004; Vita et al., 2000). Em uma 
revisão sistemática de 40 estudos, Lawrie e 
Abukmeil (1998) estimaram um aumento 
médio de 30 a 40% do volume do ventrícu-
lo lateral quando compararam pacientes es-
quizofrênicos com controles, além de uma 
redução média de 3% no volume cerebral 
geral. Em uma revisão quantitativa de 155 

pesquisas com imagem estrutural, Davidson 
e Heinrichs (2003) relatam que as estrutu-
ras frontais e temporais, especialmente no 
hipocampo, tendem a ser menores em pa-
cientes com esquizofrenia, em relação aos 
controles. Revisões mais recentes estabele-
ceram que a anormalidade volumétrica está 
presente no início na esquizofrenia, pois pa-
cientes em primeiro episódio já têm ventrí-
culos maiores, volume cerebral reduzido e 
volume hipocampal reduzido, em compara-
ção com controles correspondentes (Steen, 
Mull, McClure, Hamer e Lieberman, 2006; 
Vita, De Peri, Silenzi e Dieci, 2006). De fato, 
os familiares não afetados também parecem 
ter alargamento ventricular e redução hipo-
campal em relação aos indivíduos do grupo 
controle (Boos, Aleman, Cahn, Hulshoff Pol 
e Kahn, 2007), sugerindo que as diferenças 
anatômicas podem estar relacionadas com 
a vulnerabilidade genética à esquizofrenia. 
Todavia, todas as diferenças estruturais ob-
servadas são relativamente pequenas (0,5 
desvios-padrão [DP] entre os pacientes e os 
controles, 0,33 DP entre pacientes em pri-
meiro episódio e os controles, um quinto de 
DP entre parentes não afetados e controles), 
compartilhando uma sobreposição conside-
rável com as amostras saudáveis (Heinrichs, 
2005). Os resultados de um estudo recente 
com neuroimagem condizem com a con-
clusão de que um conjunto complexo de 
pequenas diferenças por todo o córtex ca-
racteriza a diferença entre indivíduos porta-
dores de esquizofrenia e controles normais 
(Davatzikos et al., 2005).

Anormalidade funcional

Fazer os pacientes trabalharem em uma ta-
refa, enquanto se mede a ativação cerebral 
regional, é um meio promissor de determi-
nar as diferenças fi siológicas associadas à 
esquizofrenia. Os primeiros estudos, usando 
tomografi a por emissão de positrons (PET), 
evidenciaram padrões anormais de ativação 
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em muitas regiões do cérebro em resposta 
a uma tarefa (Gur e Gur, 2005). Uma revi-
são quantitativa dessa literatura sugere que 
a maior diferença é a falta de ativação rela-
cionada com a tarefa nos lobos frontais (cha-
mada hipofrontalidade) em indivíduos com 
esquizofrenia, em comparação com contro-
les saudáveis (Davidson e Heinrichs, 2003). 
Uma análise mais minuciosa de 12 estudos 
sugere que o padrão de ativação cerebral du-
rante testes da memória de trabalho é mais 
complexo do que a hipótese da hipofrontali-
dade nos faria crer, envolvendo hipoativação 
e hiperativação de uma variedade de estru-
turas (Glahn et al., 2005). Foram identifi -
cadas muitas outras diferenças na ativação 
relacionada com tarefas (Belger e Dichter, 
2005; Gur e Gur, 2005) em uma varieda-
de de tarefas cognitivas, comportamentais 
e emocionais. A maioria envolve diferenças 
pequenas, e muitas delas não foram replica-
das – fatores que impedem tirar conclusões 
generalizadas em relação a diferenças fun-
cionais na esquizofrenia (Capítulo 2).

Fatores neurocognitivos

Tanto Kraepelin quanto Bleuler observaram 
difi culdades nos processos cognitivos da 
atenção, memória e solução de problemas 
em pacientes esquizofrênicos, para os quais 
foram desenvolvidos testes sistemáticos na 
década de 1940. Todavia, grande parte do 
que se sabe sobre o comprometimento cog-
nitivo na esquizofrenia acumulou-se a partir 
da década de 1980, quando se iniciou um 
esforço concertado de pesquisa nessa área 
(Goldberg, David e Gold, 2003). Reichen-
berg e Harvey (2007) publicaram uma re-
visão de revisões quantitativas sobre 12 
domínios, incluindo capacidade intelectual 
geral, memória verbal, memória não verbal, 
reconhecimento, funções executivas, habi-
lidades motoras, memória de trabalho, lin-
guagem, atenção e velocidade do processa-

mento. A principal observação, condizente 
com estudos mais antigos, é que os pacien-
tes têm desempenho inferior ao de con-
troles saudáveis em todos os 12 domínios 
neurocognitivos, fi cando a diferença média 
entre pacientes e controles entre 0,5 e 1,5 
desvio-padrão. Em uma revisão quantitativa 
de 204 estudos bastante citada, Heinrichs e 
Zakzanis (1998) observaram que o desem-
penho dos pacientes é inferior em todos 
os domínios cognitivos, em uma média de 
quase um desvio-padrão. Existe bastante 
variabilidade entre os testes, com a memó-
ria verbal apresentando a maior diferença 
(quase 1,5 DP no paciente médio, em rela-
ção à média dos controles entre os estudos). 
Heinrichs (2005) observa que as diferenças 
entre pacientes e controles em testes neu-
rocognitivos são muito maiores que as di-
ferenças observadas para fatores neurobio-
lógicos, como aqueles medidos em estudos 
de imagem estrutural. Todavia, ainda existe 
uma quantidade razoável de sobreposição 
entre os dois grupos, levando à possibili-
dade de que uma proporção dos pacientes 
seja neuropsicologicamente normal (Palmer 
et al., 1997) – uma posição que não passou 
incontestada (Wilk et al., 2005).

Entretanto, as grandes diferenças obser-
vadas entre pacientes e controles levaram 
vários autores a citar o comprometimento 
cognitivo como a característica central da 
esquizofrenia, além de ser um elemento 
fundamental para se entender a sua fi siopa-
tologia (Gur e Gur, 2005; Heinrichs, 2005; 
Keefe e Eesley, 2006; MacDonald e Carter, 
2002; Marder e Fenton, 2004). O compro-
metimento cognitivo, de fato, emerge antes 
do início da primeira psicose. Estudos lon-
gitudinais proporcionam as melhores evi-
dências. Por exemplo, observou-se que es-
cores baixos em testes na infância previram 
o desenvolvimento de esquizofrenia adulta 
em uma amostra inglesa (Jones, Rodgers, 
Murray e Marmot, 1994). De maneira seme-
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lhante, escores mais baixos em subtestes de 
QI na adolescência previram o desenvolvi-
mento de esquizofrenia em recrutas suecos 
(David, Malmberg, Brandt, Allebeck e Lewis, 
1997) e israelenses (Davidson et al., 1999). 
Nesse último estudo, o declínio intelectual 
começou durante a infância e continuou 
através da adolescência, e era independente 
do gênero, status socioeconômico e da ocor-
rência de transtornos psiquiátricos e não 
psiquiátricos (Reichenberg et al., 2005).

Esses mesmos pesquisadores readmi-
nistraram os subtestes de QI para os 44 in-
divíduos que desenvolveram esquizofrenia 
e observaram que, embora alguns testes te-
nham apresentado declínio no desempenho, 
houve pouca mudança na maioria dos tes-
tes, sugerindo que uma proporção substan-
cial do declínio intelectual já havia ocorrido 
antes do início da primeira psicose (Caspi 
et al., 2003), e parece que a gravidade do 
comprometimento cognitivo no primeiro 
episódio de esquizofrenia é indistinguível 
(da ordem de um DP de variação, em mé-
dia, no desempenho) do comprometimento 
observado em indivíduos com esquizofrenia 
crônica (Gold e Green, 2005; Keefe e Eesley, 
2006), sugerindo que a defi ciência neuro-
cognitiva é um dos aspectos mais estáveis 
da esquizofrenia. Contribuindo para essa 
perspectiva, revisões quantitativas sugerem 
que o comprometimento cognitivo é um 
dos melhores indicadores dos problemas 
sociais e vocacionais característicos da vasta 
maioria dos indivíduos portadores de esqui-
zofrenia (Green, 1996; Green et al., 2000).

Um avanço interessante no entendi-
mento da neurocognição na esquizofrenia é 
a observação bastante repetida de que os fa-
miliares genéticos de indivíduos com esqui-
zofrenia apresentam um comprometimento 
cognitivo atenuado, que é mais grave do 
que nos controles saudáveis (Reichenberg 
e Harvey, 2007). Em média, os familiares 
não afetados diferem dos controles em 0,2 

a 0,5 desvio-padrão em todos os domínios. 
Raquel e Ruben Gur e seus colaboradores 
reproduziram esse mesmo padrão de dados 
em um estudo familiar multigeneracional, 
demonstrando que os domínios neurocog-
nitivos podem ser marcadores genéticos 
para a esquizofrenia (Gur et al., 2007).

Tratamento e prognóstico

Conforme observado na seção anterior, a 
imagem moderna da esquizofrenia é de uma 
síndrome complexa, causada por uma varie-
dade de fatores genéticos e ambientais, cada 
um trazendo uma pequena contribuição 
para o desenvolvimento de um transtorno 
que envolve três dimensões básicas de sin-
tomas, comprometimento neurocognitivo 
global e muitos défi cits neuroanatômicos 
e neurofi siológicos pequenos. Esta seção 
aborda uma das grandes revoluções da psi-
quiatria moderna – o advento do tratamento 
antipsicótico, que se conecta naturalmente 
com a discussão sobre os resultados de cur-
to e longo prazos alcançados por indivíduos 
portadores de esquizofrenia.

Medicamentos antipsicóticos

Parece difícil acreditar que os medicamen-
tos antipsicóticos existem há apenas meio 
século. Um dos autores (Beck) lembra de 
forma bastante vívida de um período na re-
sidência em um hospital psiquiátrico onde 
pacientes com esquizofrenia eram tratados 
com hidroterapia (alguns deles se afoga-
vam) e terapia por coma insulínico (alguns 
deles morriam). Outros pacientes, como a 
irmã do famoso escritor Tennessee Willia-
ms, faziam lobotomia frontal, um tratamen-
to que criava tantos problemas quantos os 
que resolvia. Em Paris, em 1952, Denker e 
Delay observaram, quase por acidente, que 
a clorpromazina, o primeiro medicamen-
to neuroléptico, diminuía as alucinações e 
delírios (Healy, 2002), uma descoberta que 
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acabaria por transformar o tratamento da 
esquizofrenia, levando à eliminação dos 
tratamentos somáticos dúbios que domi-
navam o tratamento do transtorno desde a 
virada do século XX. A clorpromazina foi 
introduzida nos Estados Unidos em 1954, 
e muitos compostos semelhantes (da famí-
lia fenotiazina) foram logo sintetizados e 
introduzidos, incluindo o haloperidol e a 
perfenazina. Com a vasta maioria dos in-
divíduos portadores de esquizofrenia no 
mundo desenvolvido atualmente tomando 
drogas antipsicóticas, talvez seja difícil en-
tender o ceticismo que recebeu os primei-
ros relatos da efi cácia dos medicamentos 
neurolépticos. Contudo, no começo da dé-
cada de 1960, houve dois fatos novos. Pri-
meiramente, o Instituto Nacional de Saúde 
Mental (NIMH) americano patrocinou um 
ensaio controlado randomizado multicên-
trico, que demonstrou a efi cácia das dro-
gas antipsicóticas para reduzir os sintomas 
psicóticos em pacientes com esquizofrenia 
aguda (Guttmacher, 1964). Em segundo 
lugar, os pesquisadores haviam determina-
do que o mecanismo de ação dos medica-
mentos neurolépticos era o bloqueio dos 
receptores pós-sinápticos do neurotrans-
missor dopamina (Healy, 2002; Miyamoto, 
Stroup, Duncan, Aoba e Lieberman, 2003). 
Porém, as drogas neurolépticas são “sujas”, 
no sentido de que também afetam outros 
sistemas neurotransmissores no cérebro, 
causando efeitos colaterais como sedação, 
ganho de peso e efeitos colaterais extrapi-
ramidais (Capítulos 2 e 13, para mais deta-
lhes sobre a farmacodinâmica dos remédios 
antipsicóticos).

Desde a metade da década de 1970, 
acumulam-se evidências de que os medi-
camentos antipsicóticos ajudam a prevenir 
recaídas: os pacientes que descontinuam a 
medicação têm 3 a 5 vezes maior probabi-
lidade de ter uma recaída do que pacien-
tes que não descontinuam a medicação, e 

os pacientes que trocam para um placebo 
apresentam uma taxa de recaída elevada, 
em comparação com pacientes mantidos 
com medicação antipsicótica (Marder e 
Wirshing, 2003; Stroup, Kraus e Marder, 
2006). A introdução da clozapina na dé-
cada de 1980 trouxe a segunda geração 
de medicamentos antipsicóticos (Healy, 
2002). Esses agentes, que incluíam a ris-
peridona e a olanzapina, são os remédios 
mais prescritos para esquizofrenia nos Es-
tados Unidos e na Europa, e atualmente 
dominam o tratamento do transtorno. As 
drogas da segunda geração têm um meca-
nismo de ação diferente (elas antagonizam 
a serotonina, além da dopamina) e foram 
consideradas um marco em termos de efi -
cácia (melhor), perfi l de efeitos colaterais 
(mais favorável) e comprometimento cog-
nitivo (reduzido) (Healy, 2002). Todavia, 
os resultados das pesquisas foram decep-
cionantes nesse sentido, pois estudos bem 
delineados apresentaram pouca diferença 
em efi cácia entre os medicamentos antip-
sicóticos de primeira e segunda geração 
(Lieberman et al., 2005). Nenhum teve 
efeito melhor sobre a neurocognição (Ke-
efe et al., 2007), levando alguns pesqui-
sadores a questionar o maior custo dos 
remédios mais novos, especialmente pelo 
elevado risco de efeitos colaterais meta-
bólicos, como diabete (Rosenheck et al., 
2006). Harrow e Jobe (2007) recentemen-
te publicaram o resultado de um estudo 
prospectivo de 15 anos, no qual identifi -
caram um subgrupo de indivíduos com 
esquizofrenia que descontinuaram a me-
dicação antipsicótica e tiveram períodos 
de recuperação. Os autores propõem que 
seus resultados sugerem a existência de 
um subgrupo de indivíduos com esquizo-
frenia que não precisam permanecer cons-
tantemente medicados para alcançar um 
bom resultado.
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Prognóstico

A discordância quanto ao prognóstico na 
esquizofrenia pode, como muitas outras 
coisas, ser rastreada até Bleuler e Kraepe-
lin. Como já vimos, Kraepelin era profun-
damente pessimista quanto à possibilidade 
de uma melhora signifi cativa, e muito mais 
de recuperação (Kraepelin, 1971). De fato, 
Kraepelin argumentava que qualquer pa-
ciente manifestando os sintomas da demen-
tia praecox e que melhorasse posteriormente 
teria sido diagnosticado incorretamente no 
início (Rund, 1990). Bleuler (1911/1950), 
por outro lado, observou que a maioria dos 
seus pacientes melhorava o sufi ciente para 
manter o emprego e a autossuficiência. 
Warner (2004) sugere que a perspectiva 
mais otimista de Bleuler sobre os resultados 
na esquizofrenia pode ser resultado de seu 
modelo de tratamento superior, bem como 
das condições econômicas mais favoráveis 
que caracterizavam a Suíça naquela época.

Calabrese e Corrigan (2005) observam 
que, além do profundo impacto do seu 
trabalho nosológico, a visão pessimista de 
Kraepelin sobre o resultado na esquizofre-
nia teve um impacto de longo prazo sobre 
a psiquiatria, particularmente em relação às 
expectativas para o tratamento. Como já vi-
mos, a pesquisa não corroborou a alegação 
central de Kraepelin de que a dementia pra-
ecox é neurodegenerativa. Contudo, as evi-
dências são mais ambíguas quanto às taxas 
de recuperação. O pessimismo kraepelinia-
no tende a prevalecer na psiquiatria norte-
-americana, em especial. Por isso, ao discu-
tir o resultado na esquizofrenia, os autores 
do DSM-III (American Psychiatric Associa-
tion, 1980, p. 64), ecoando o pioneiro, ad-
vertem que “a remissão dos sintomas ou o 
retorno ao funcionamento pré-mórbido são 
tão raros que provavelmente resultariam no 
questionamento clínico do diagnóstico ori-
ginal”. O DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association, 2000, p. 309) não é muito mais 

otimista no que tange ao tema do prognós-
tico na esquizofrenia: “a remissão completa 
(o retorno ao funcionamento pré-mórbido 
pleno) provavelmente não seja comum nes-
se transtorno”.

Existe desacordo quanto ao fato de a 
introdução da medicação antipsicótica ter 
melhorado os resultados obtidos por indiví-
duos portadores de esquizofrenia. Hegarty e 
colaboradores (Hegarty, Baldessarini, Tohen, 
Waternaux e Oepen, 1994) publicaram re-
sultados de uma metanálise mostrando que 
a proporção de bons prognósticos aumen-
tou entre 1950 e 1980, um período em que 
os medicamentos se tornaram amplamente 
disponíveis, em comparação com 1930-
1950. Warner (2004) e outros (Healy, 2002; 
Peuskens, 2002) argumentaram, por outro 
lado, com base em revisões da literatura, 
que os prognósticos funcionais não muda-
ram de forma sensível desde a introdução 
dos antipsicóticos. De qualquer modo, uma 
grande proporção de pacientes continua 
a ter prognósticos desfavoráveis no lon-
go prazo. Hafner e van der Heiden (2003) 
estimam que a proporção de pacientes em 
primeiro episódio que apresentam melho-
ra nos sintomas e não têm recaída por mais 
de cinco anos varia de 21 a 30%, sugerindo 
que a maioria dos pacientes têm recorrência 
ou sintomatologia contínua. A metanálise 
de Hegarty e colaboradores (1994) estima 
que uma maioria clara de pacientes entre os 
estudos têm prognósticos “desfavoráveis” 
ou “crônicos”. Robinson e colaboradores 
(2004), talvez no melhor estudo do tipo, 
observaram que 50% dos pacientes de pri-
meiro episódio tiveram dois anos de remis-
são dos sintomas (não mais que sintomas 
positivos “leves”, bem como não mais que 
sintomas negativos “moderados”) ao longo 
do período de seguimento de cinco anos, ao 
passo que 25% tiveram dois anos de funcio-
namento social e vocacional adequado e, de 
maneira importante, apenas 12% satisfi ze-
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ram todos os critérios de recuperação por 
dois anos ou mais. Devido à elevada quali-
dade do tratamento e adesão nesse estudo, 
o resultado é um retrato instigante da efi cá-
cia da medicação existente e de tratamentos 
auxiliares para melhorar o funcionamento 
social e vocacional.

Calabrese e Corrigan (2005) comentam 
os dez estudos publicados sobre o curso de 
longo prazo da esquizofrenia, cujo tempo 
médio para a avaliação de seguimento foi de 
15 anos ou mais. Embora esses estudos difi -
ram em termos da nacionalidade dos parti-
cipantes (alemã, japonesa, suíça, norte-ame-
ricana), a defi nição de esquizofrenia (ampla 
ou restrita), a definição de recuperação/
melhora (baseada nos sintomas ou no fun-
cionamento) e o tempo para o seguimento (a 
avaliação de seguimento média nesse grupo 
de estudos é de 27 anos, e a faixa é de 15 a 
37 anos), os resultados parecem ser bastante 
consistentes: ou seja, aproximadamente 50% 
dos pacientes são classifi cados como “sem 
melhora ou crônicos”, signifi cando que, em 
média, esse grupo de pacientes tem mais de 
duas décadas e meia de incapacitação. O es-
tudo internacional sobre a esquizofrenia da 
Organização Mundial da Saúde (Harrison 
et al., 2001) ilustra essa questão de maneira 
instigante. Envolvendo 18 centros de pesqui-
sa internacionais e 1.633 pacientes com uma 
doença psicótica, os autores relatam que os 
prognósticos foram favoráveis para mais de 
50% da amostra acompanhada. Todavia, essa 
conclusão baseia-se em uma avaliação clínica 
feita em uma escala de 4 pontos, e Harrison 
e colaboradores (2001) argumentam que 
defi nições mais restritivas de prognósticos 
favoráveis com critérios explícitos de fun-
cionamento são mais signifi cativas. Quando 
estabelecem um ponto de corte mínimo para 
o funcionamento (Avaliação Global do Fun-
cionamento de 60 ou mais, indicando “leve, 
mínima ou nenhuma difi culdade no funcio-
namento social”), a porcentagem de prognós-

ticos favoráveis é de 38%. Quando se exige, 
adicionalmente, que os pacientes não tenham 
um surto que exija tratamento pelo período 
de dois anos, a porcentagem de prognósticos 
favoráveis é de 16%. Esse número assemelha-
se aos resultados de Robinson e colaborado-
res (2004), discutidos anteriormente.

As evidências existentes justificam a 
conclusão de que uma proporção signifi cati-
va de indivíduos diagnosticados com esqui-
zofrenia têm prognósticos desfavoráveis. De 
maneira importante, sejam avaliados por pe-
ríodos menores (5 a 10 anos) ou maiores (15 
anos ou mais), os prognósticos funcionais da 
maioria dos indivíduos com esquizofrenia 
parecem particularmente comprometidos, 
um resultado que ocorre mesmo quando se 
administra o tratamento psicofarmacológi-
co ideal por todo o período de seguimento. 
Para melhorar os prognósticos desses indi-
víduos, é razoável que se devam identifi car 
os fatores que causam a disfunção social e 
ocupacional observada. Esses fatores, então, 
podem servir como metas de intervenções, 
desenhadas explicitamente para melhorar os 
prognósticos e a qualidade de vida de indiví-
duos diagnosticados com esquizofrenia.

TERAPIA COGNITIVA PARA 
ESQUIZOFRENIA

Os medicamentos antipsicóticos, ainda 
que efi cazes, têm limitações importantes: 
muitos pacientes continuam a ter sintomas 
residuais de perturbação, apesar de toma-
rem doses adequadas, e, como já vimos, 
várias das características mais debilitantes 
da esquizofrenia são relativamente pou-
co tratadas pelos medicamentos (sintomas 
negativos, comprometimentos funcional e 
desempenho neurocognitivo prejudicado). 
Essas limitações, combinadas com a pouca 
qualidade de vida da maioria dos indivíduos 
com esquizofrenia, levaram ao desenvolvi-
mento da terapia cognitiva como tratamen-
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to adjuvante para indivíduos diagnosticados 
com esquizofrenia (Chadwick et al., 1996; 
Fowler et al., 1995; Kingdon e Turkington, 
1994). Embora essa abordagem para a es-
quizofrenia mostre a infl uência de pioneiros 
da psiquiatria, como Adolph Meyer, Henry 
Stack Sullivan e Sylvano Areti, infl uências 
maiores e mais próximas são o modelo de 
Beck para a depressão (Beck et al., 1979) e a 
abordagem de David Clark para os transtor-
nos de ansiedade (1986). Nesta seção, con-
sideramos inicialmente a base de evidências 
que emergiu, principalmente no Reino Uni-
do, em apoio à terapia cognitiva para a es-
quizofrenia. Depois, esboçamos brevemente 
a formulação e a terapia cognitivas para cada 
um dos principais sintomas da esquizofre-
nia, que descreveremos em mais detalhe.

A pesquisa da efi cácia terapêutica

Revisão de revisões

Nos últimos 15 anos, acumulou-se uma 
base de evidências em favor da efi cácia da 
terapia cognitiva para indivíduos diagnos-
ticados com esquizofrenia e transtorno es-
quizoafetivo (Gould, Mueser, Bolton, Mays 
e Goff, 2001; Pilling et al., 2002; Rector e 
Beck, 2001). Em uma revisão quantitativa 
recente de 13 ensaios controlados rando-
mizados envolvendo 1.484 pacientes, Zim-
mermann, Favrod, Trieu e Pomini (2005) 
concluem que a terapia cognitiva confere, 
em média, quando comparada com trata-
mentos controle, um terço de desvio-padrão 
a mais de redução de sintomas para pacien-
tes na fase crônica da esquizofrenia, meio 
desvio-padrão a mais de melhora em sin-
tomas psicóticos durante a aplicação aguda 
na internação, e um terço de desvio-padrão 
a mais de melhora em períodos de segui-
mento pós-tratamento. A terapia cognitiva 
produz mudanças duradouras nos sintomas 
positivos da esquizofrenia. Em 2007, já ha-
viam sido publicadas mais de três dezenas 

de estudos sobre os resultados da terapia 
cognitiva para a esquizofrenia.

Estudos em destaque

Talvez o melhor estudo publicado até hoje 
seja o realizado por Sensky e colaboradores 
(2000). Em um ensaio controlado, rando-
mizado e duplo-cego, a terapia cognitiva foi 
comparada com um tratamento de controle 
ativo, denominado befriending. Os resulta-
dos mostram que o contato na psicoterapia 
produz melhora em pacientes com esquizo-
frenia, pois ambos tratamentos produziram 
mudanças signifi cativas e iguais nos sinto-
mas ao fi nal de nove meses de tratamento 
ativo. Todavia, os resultados também ilus-
tram que a psicoterapia deve conferir ao pa-
ciente habilidades para produzir mudanças 
duradouras, pois os pacientes tratados com 
terapia cognitiva mantiveram ou melho-
raram seus ganhos em relação à avaliação 
basal depois do período de nove meses, en-
quanto os pacientes tratados com befriending 
perderam sua melhora e retornaram, como 
grupo, aos níveis basais da sintomatologia. 
De fato, os pacientes tratados com terapia 
cognitiva tiveram signifi cativamente menos 
sintomas negativos por cinco anos depois da 
conclusão do tratamento (Turkington et al., 
2008), evidenciando a considerável durabi-
lidade dos ganhos do tratamento em relação 
a um domínio de sintomas que desafi ava o 
tratamento tradicional.

No estudo de Sensky e colaboradores 
(2000), os sintomas negativos não eram 
o foco do tratamento. Todavia, um de nós 
(N. R.) mostra que o tratamento pode ter 
ganhos importantes quando os sintomas 
negativos são tratados diretamente com 
terapia cognitiva (Rector, Seeman e Segal, 
2003). Em comparação com um grupo em 
tratamento conforme o usual, os pacientes 
tratados com terapia cognitiva apresentaram 
melhora em sintomas negativos ao longo de 
um período de seguimento de nove meses. 
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Andrew Gumly e colaboradores mostraram 
que a terapia cognitiva pode, adicionalmen-
te, reduzir a probabilidade de recaída psicó-
tica de maneira efetiva: a adição de terapia 
cognitiva ao tratamento usual resultou em 
uma redução de 50% na taxa de recaída ao 
longo de um período de 12 meses (Gumley 
et al., 2003). Finalmente, um grupo da Uni-
versidade de Manchester, liderado por Tony 
Morrison, demonstrou que a terapia cog-
nitiva pode retardar ou reduzir o início da 
esquizofrenia em indivíduos avaliados com 
risco “ultra-alto” de desenvolver esquizofre-
nia. O grupo de Morrison relatou que 6% 
(2 de 35) dos indivíduos de alto risco tra-
tados com terapia cognitiva desenvolveram 
um transtorno psicótico no período de 12 
meses, em comparação com 26% (6 de 25) 
do grupo sem tratamento (Morrison et al., 
2004). Além disso, a terapia cognitiva tem 
boa tolerância, e menos de um quarto dos 
participantes de alto risco abandonaram o 
tratamento. Essa observação é especialmen-
te notável, devido à tolerabilidade, difi cul-
dades éticas e resultados insatisfatórios dos 
medicamentos antipsicóticos na prevenção 
da esquizofrenia (McGlashan et al., 2006).

Limitações da literatura

Como a revisão a seguir ilustra, a tera-
pia cognitiva é um tratamento claramente 
promissor para a esquizofrenia. Todavia, 
acreditamos que é importante mostrar que 
existe considerável espaço para melhora no 
tratamento. Por exemplo, a maior parte da 
literatura e da teoria concentra-se em pa-
cientes ambulatoriais medicados que têm 
sintomas psicóticos residuais. Os sintomas 
negativos raramente são abordados, e os pa-
cientes com transtorno do pensamento ten-
dem a ser excluídos dos ensaios clínicos na 
triagem. Além disso, a avaliação de a terapia 
cognitiva produzir reduções nos sintomas 
em indivíduos que recusam o tratamento 
ou que não toleram medicamentos antipsi-

cóticos precisa de estudo sistemático. Uma 
preocupação afi m diz respeito à fl exibilida-
de dos protocolos existentes. A maioria dos 
estudos (Kuipers et al., 1997; Sensky et al., 
2000; Tarrier et al., 1998) envolve um nú-
mero médio de 20 sessões, ao longo de um 
período de 6 a 9 meses. Devido à diversi-
dade do quadro sintomático e do curso em 
indivíduos com esquizofrenia, suspeitamos 
que os protocolos existentes funcionem 
mais para um subconjunto de pacientes, e, 
além disso, que o uso de mais sessões com 
frequência maior pode ser justifi cável para 
pacientes mais graves. Nesse sentido, cita-
mos o trabalho de Robert DeRubeis e Steve 
Hollon, que encontraram taxas de remissão 
signifi cativamente maiores com a combi-
nação de remédios e terapia cognitiva para 
tratar depressão maior no decorrer de um 
ano (Hollon, 2007). De maneira informal, 
Turkington afi rma ter tratado com êxito 
delírios arraigados com terapia cognitiva 
ao longo de um período de 12 meses, um 
padrão que também observamos em alguns 
dos nossos pacientes.

Abordagem cognitiva da esquizofrenia

Apesar dessas limitações, a terapia cognitiva 
é uma intervenção promissora no tratamen-
to da esquizofrenia. Esta seção apresenta a 
abordagem cognitiva que adotamos para a 
esquizofrenia neste livro. A discussão segue 
as quatro categorias de sintomas primários 
que compreendem a esquizofrenia: delírios, 
alucinações, sintomas negativos e transtor-
no do pensamento formal. Para cada tipo de 
sintoma, descreve-se a formulação cogniti-
va, e apresenta-se um esboço da terapia.

Alguns princípios gerais podem ser 
articulados desde o início. Primeiramente, 
observamos que o modelo de recuperação 
é o que funciona melhor. Estabelecemos os 
objetivos de longo prazo de forma coope-
rativa com os pacientes, que geralmente se 
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dividem em três categorias: formar relacio-
namentos, arrumar um emprego ou voltar 
a estudar e viver de forma independente. 
Quando os delírios ou as alucinações in-
terferem nesses objetivos, lidamos com eles 
diretamente. Em segundo lugar, na maioria 
dos casos de pacientes com delírios e alu-
cinações proeminentes, observamos que 
temos de usar nossas técnicas cognitivas 
para reduzir a afl ição do paciente. Em ter-
ceiro, ao adaptar a formulação geral para 
um paciente específi co, precisamos ter uma 
formulação conceitual baseada na sua sin-
tomatologia, histórico e funcionamento 
neurocognitivo. Os pacientes com um bom 
histórico pré-mórbido e um nível mais ele-
vado de funcionamento podem ser tratados 
com algumas das técnicas cognitivas usuais, 
ao passo que aqueles com comprometimen-
to neurocognitivo signifi cativo são tratados 
de forma um pouco diferente. Nesses casos, 
o terapeuta é muito mais diretivo e precisa 
passar consideravelmente mais tempo en-
volvendo o paciente em sessões individuais 
e dando explicações em termos bastante 
simples, que o paciente possa lembrar.

Delírios

Como características defi nidoras da esqui-
zofrenia, os delírios são crenças que pro-
duzem considerável aflição e disfunção 
comportamental em indivíduos com esqui-
zofrenia, resultando muitas vezes em hos-
pitalização. Entre os fatores que distinguem 
os delírios de crenças não delirantes (Hole 
et al., 1979), inclui-se o quanto o fl uxo de 
consciência da pessoa a cada momento é 
controlado pela crença (globalidade), o grau 
de certeza do paciente de que a crença é 
verdadeira (convicção), quão importante é a 
crença no sistema de signifi cados do pacien-
te (signifi cância), e quão a crença é impene-
trável à lógica, razão e evidências contrárias 
(infl exibilidade, absolutismo na certeza). 
No Capítulo 3, apresentamos um modelo 

cognitivo dos delírios formulado a partir 
de uma análise fenomenológica das caracte-
rísticas e desenvolvimento dos delírios. Os 
aspectos cardinais do modelo são vieses no 
processamento de informações (egocentris-
mo, viéses de externalização, teste da reali-
dade pobre) e sistemas de crenças anterio-
res (pensar-se como fraco e os outros como 
fortes) que, segundo propomos, também 
podem aumentar a vulnerabilidade psicoló-
gica para o desenvolvimento de paranoia e 
delírios. Aplicamos o modelo a delírios de 
perseguição e de grandiosidade, bem como 
a delírios de ser controlado. Esse modelo 
cognitivo proporciona uma compreensão 
dos delírios em termos de distorções cogni-
tivas, crenças disfuncionais e vieses da aten-
ção, que são acessíveis a intervenções tera-
pêuticas cognitivas. O Capítulo 9, baseado 
na formulação do Capítulo 3, descreve a 
avaliação e a terapia dos delírios na esquizo-
frenia. Os principais focos de avaliação são: 
chegar a uma compreensão do desenvolvi-
mento das crenças delirantes, especifi car as 
evidências favoráveis e determinar o grau de 
perturbação a cada momento. São apresen-
tadas técnicas para questionar as evidências 
e testar explicações alternativas adaptativas. 
A fase fi nal do tratamento envolve abordar 
esquemas cognitivos não delirantes que tor-
nam os pacientes vulneráveis a recorrências 
e recaídas.

Alucinações

Geralmente defi nidas como experiências 
perceptivas na ausência de estímulo exter-
no, as alucinações podem ocorrer em qual-
quer modalidade sensorial. As alucinações 
ocorrem durante o estado de vigília e são 
involuntárias. A experiência da alucinação 
não é necessariamente patológica, pois as 
crenças sobre a sua origem (minha própria 
mente ou um chip de computador) distin-
guem o “normal” do anormal. Do ponto de 
vista diagnóstico, as alucinações auditivas 
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são a modalidade mais signifi cativa e, dessa 
forma, têm sido objeto de teorias e pesqui-
sas consideráveis. No Capítulo 4, apresen-
tamos um modelo cognitivo que explica 
as questões mais inquietantes sobre as 
alucinações auditivas: como o alucinador 
ouve seus próprios pensamentos em uma 
voz que não a sua? Por que o conteúdo das 
alucinações é principalmente negativo? Por 
que os pacientes tendem a atribuir as alu-
cinações a uma fonte externa? Baseada em 
constructos biológicos, a formulação cogni-
tiva caracteriza os pacientes propensos a ter 
alucinações como sujeitos, ante isolamento, 
fadiga ou estresse, a ter imaginações auditi-
vas involuntárias. Os principais candidatos 
mentais para esse processo de perceptua-
lização são as cognições baseadas na emo-
ção ou “cognições quentes”, como os pen-
samentos automáticos negativos (“sou um 
derrotado”). Propomos, além disso, que os 
vieses no processamento de informações, 
especialmente a propensão a externalizar, 
levam ao desenvolvimento de crenças dis-
funcionais sobre as experiências de “vozes” 
que reforçam a sensação da origem externa. 
As crenças dos pacientes de que as “vozes” 
são onipotentes, incontroláveis e geradas 
externamente levam à afl ição mental e suas 
estratégias de controle comportamental. 
Assim, uma combinação de crenças dis-
funcionais e comportamentos inadequados 
para enfrentá-las mantém as alucinações 
auditivas. O Capítulo 10 apresenta estraté-
gias cognitivo-comportamentais, baseadas 
na formulação do Capítulo 4, criadas para 
reduzir o estresse e neutralizar o impacto 
comportamental das alucinações auditivas. 
O paciente é incentivado a se distanciar das 
“vozes” e a questionar as afi rmações incor-
retas que as “vozes” fi zerem. Além disso, as 
crenças delirantes e disfuncionais sobre a 
voz são evocadas e questionadas por meio 
de experimentos comportamentais. Espe-
cifi camente, o paciente começa a perceber 

que tem controle sobre a voz, uma efi cácia 
que enfraquece grande parte da estrutura 
cognitiva que sustenta as reações emocio-
nais e comportamentais. Como no trata-
mento dos delírios, crenças desadaptativas 
e não delirantes como as que resultam em 
um sentido de inutilidade e impotência, 
que determinam grande parte do conteúdo 
perturbador das “vozes”, são evocadas, tes-
tadas e substituídas por crenças mais adap-
tativas.

Sintomas negativos

Os sintomas negativos da esquizofrenia – 
incluindo redução da expressividade verbal 
(alogia) e não verbal (afeto embotado), bem 
como um envolvimento limitado em ativi-
dades construtivas (avolição), prazerosas 
(anedonia) e sociais (associalidade) – res-
pondem pouco ao tratamento antipsicótico 
e são, desse modo, associados a um nível 
considerável de defi ciência. Reunindo a 
literatura de pesquisa existente com exem-
plos clínicos, o Capítulo 5 descreve um 
modelo cognitivo para os sintomas negati-
vos. Nossa abordagem enfatiza o processo 
pelo qual desafi os neurobiológicos, como 
aqueles indexados pelo comprometimento 
cognitivo, podem, por sua vez, dar vazão 
ao conteúdo cognitivo, na forma de cren-
ças disfuncionais, expectativas negativas e 
autoavaliações pessimistas, que precipitam 
e mantêm o afastamento de atividades sig-
nifi cativas e diminuem a qualidade de vida. 
Especifi camente, propomos que as crenças 
relacionadas com evitação social, crenças 
derrotistas relacionadas com o desempe-
nho, expectativas negativas relacionadas 
com o prazer e o sucesso, bem como cren-
ças autoestigmatizantes relacionadas com a 
doença e a percepção de limitação nos re-
cursos cognitivos podem todas contribuir 
para os sintomas negativos da esquizofre-
nia. Como os sintomas negativos podem 
advir de causas diversas, a avaliação é uma 
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fase crítica do tratamento, descrita no Capí-
tulo 11. Os sintomas negativos considera-
dos secundários a sintomas positivos (não 
sair porque os outros ouvirão as “vozes”) 
serão resolvidos abordando-se as crenças 
relacionadas com a causa principal. De um 
modo mais geral, o esforço terapêutico tem 
dois objetivos com relação aos sintomas 
negativos: (1) ajudar os pacientes a desen-
volver recursos e entusiasmo pelo envolvi-
mento em atividades sociais, vocacionais, 
prazerosas e outras atividades signifi cativas; 
e (2) orientar os pacientes a determinar que 
tipos de fatores os levam a se libertar e a de-
senvolver estratégias de enfrentamento me-
nos perturbadoras. Como muitos pacien-
tes com sintomas negativos também têm 
comprometimento cognitivo, uma série de 
outros apoios à terapia deve ser utilizada, 
como o palmtop para lembrar o paciente 
das tarefas de casa da terapia (ir dormir em 
uma hora razoável, participar de atividades 
sociais). Para ajudar pacientes com sinto-
mas negativos predominantes, propomos 
deixar de lado o questionamento socrático 
e utilizar alternativamente afi rmações feitas 
em termos defi nidos e concretos, tais como 
“diga-me qual foi o incômodo na semana 
passada” em vez de “o que lhe incomodou 
na semana passada?”. Além dos esquemas 
para ajudar a memória, convocamos a fa-
mília para reforçar nossa abordagem geral 
nas prescrições das tarefas de casa e reduzir 
confl itos e mal-entendidos.

Transtorno do pensamento formal

Compreendendo um subconjunto do trans-
torno da linguagem encontrado em indiví-
duos com esquizofrenia, o transtorno do 
pensamento formal pode representar um 
considerável desafi o de comunicação para 
indivíduos com esquizofrenia e seus in-
terlocutores. O transtorno do pensamento 
formal positivo, por um lado, envolve o 
afrouxamento das associações (várias for-

mas de perda do rumo na conversa, bem 
como respostas tangenciais) e uso de lin-
guagem idiossincrática – neologismos (criar 
palavras novas) e aproximações de palavras 
(empregar palavras reais de um modo novo) 
–, ao passo que os sintomas do transtorno 
do pensamento formal negativo, por outro 
lado, consistem de bloqueio (interrupção 
do fl uxo de ideias), pobreza da fala (con-
versa restrita a respostas pouco elabora-
das) e pobreza do conteúdo (fl uxo normal 
de ideias com uma variedade reduzida de 
denotações). No Capítulo 6, desenvolve-
mos um modelo cognitivo do transtorno 
do pensamento formal, que tem como pon-
to de partida a observação de que a fala se 
torna mais desorganizada à medida que os 
pacientes propensos ao transtorno do pen-
samento sentem estresse. Sob essa ótica, o 
transtorno do pensamento se torna, análogo 
à gagueira, uma resposta de estresse a situa-
ções e temas “quentes”. Como os pacientes 
têm comprometimento cognitivo, possuem 
poucos recursos cognitivos. Determinados 
pensamentos (“vão pensar que sou idiota”) 
desencadeados por certas situações esgotam 
esses recursos, exacerbando a difi culdade 
comunicativa. O paciente desenvolve cren-
ças derrotistas relacionadas com sua efi cácia 
interlocutória, bem como uma sensação am-
pla de evitação social – estruturas cognitivas 
que levam a evitar situações sociais e mais 
estresse quando essas situações ocorrem. No 
Capítulo 12, delineamos uma abordagem 
de tratamento para o transtorno do pensa-
mento, baseada no modelo cognitivo. Após 
uma avaliação dos tópicos que levam ao 
transtorno do pensamento, a interação tera-
pêutica pode ser usada como oportunidade 
para demonstrar ao paciente que ele pode 
ser compreendido. Posteriormente, pode-se 
ilustrar a relação entre o estresse e o trans-
torno do pensamento, evocando, testando e 
modifi cando-se as crenças relacionadas com 
a efi cácia de comunicação.
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Modelo integrativo

Além de capítulos detalhando a conceituação 
e a terapia para as quatro categorias de sin-
tomas, capítulos específi cos concentram-se 
na neurobiologia (Capítulo 2), questões ge-
rais ligadas à avaliação (Capítulo 7), geração 
e manutenção do envolvimento na terapia 
(Capítulo 8) e farmacoterapia colaborativa 
(Capítulo 13). O último capítulo apresen-
ta um modelo integrativo da esquizofrenia, 
que reúne conceitos do capítulo sobre a 
neurobiologia e dos capítulos sobre a con-
ceituação (Capítulos 3-6). O modelo aborda 
o comprometimento cognitivo e vai além de 
défi cits em domínios específi cos, para consi-
derar a capacidade integrativa global do cé-
rebro como um meio de descrever a gênese 
da esquizofrenia. O estresse e a insufi ciên-
cia cognitiva combinam-se para estabelecer 
a hiperativação de esquemas disfuncionais 
e a escassez de recursos que levam aos pri-
meiros sintomas negativos que precedem a 
psicose, bem como o teste da realidade re-
duzido da psicose plena e a fragmentação 
semântica do transtorno do pensamento 

formal. Além disso, as crenças e pressupos-
tos disfuncionais implicados no desenvol-
vimento e manutenção das três dimensões 
sintomáticas são alvos para intervenção te-
rapêutica (Capítulo 9-12). Ativando redes 
e estruturas cerebrais alternativas, a terapia 
cognitiva, segundo propomos, ajuda os pa-
cientes a mobilizar a sua reserva cognitiva 
para reduzir a sintomatologia perturbadora 
e outros fatores que impedem a atividade 
orientada para os objetivos e a obtenção de 
maior qualidade de vida.

RESUMO

Neste capítulo, apresentamos o conceito de 
esquizofrenia, revisamos o contexto histórico 
básico, desenhando um pequeno esboço dos 
fatos conhecidos atualmente, e consideramos 
o desenvolvimento da terapia cognitiva no 
conjunto do tratamento antipsicótico e dos 
resultados clínicos. Além disso, a abordagem 
cognitiva para a esquizofrenia foi apresenta-
da e descrita para cada uma das dimensões 
sintomáticas importantes da esquizofrenia.


