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Emil Kraepelin

1856 - 1926



 Critério Sintomatológico

 Distúrbios da atenção e da compreensão;

 Alucinações, especialmente as auditivas (vozes);

 Pensamento sonoro;

 Vivência de influência no pensamento;

 Distúrbio no fluxo e associação do pensamento;

 Comprometimento das funções cognitivas e do julgamento;

 Embotamento da afetividade;

 Mudanças de comportamento:

 Comprometimento volitivo;

 Obediência automática;

 Ecolalia, Ecopraxia;

 Furor catatônico;

 Estereotipias;

 Negativismo;

 Autismo;

 Distúrbio da expressão verbal;

 Critério Evolutivo

 Prognóstico ruim, levando a invalidez psíquica



 Separação entre “Demência Precoce” e doença 
maníaco-depressiva;

 Início precoce;

 Deterioração marcante;

 Curso crônico;

 Diversidade de sinais e sintomas;

 Importância da volição e do afeto;



Eugen Bleuler

1857 - 1939



1. Critérios Sintomatológicos

a. Sintomas Fundamentais:

 Distúrbios da associação;

 Autismo;

 Distúrbio da afetividade;

 Ambivalência;

b. Sintomas Acessórios

 Alucinações;

 Delírios;

 Alterações da personalidade, da linguagem e da escrita;

 Sintomas catatônicos

 Distúrbios mnésticos;

 Sintomas somáticos;

 Síndromes agudas (manias e melancolias, formas de Delirium 
Acutum, etc...);

2. Critérios de Intensidade

 Psicose (M. Bleuler);



 Renomeou o transtorno – “Esquizofrenia”;

 Focalizou os sintomas característicos;

 Enfatizou a fragmentação do pensamento;

 Recuperação parcial possível;

 Sem “restitutio ad integrum” plena;

 Um conceito mais amplo;

 Heterogeneidade: o “grupo das 
esquizofrenias”.



Karl Jaspers

1883 - 1969



Delírio (Juízo patologicamente falso)

- Convicção extraordinária – certeza subjetiva;

- Impossibilidade de ser influído pela experiência;

- Impossibilidade do conteúdo;

- Incorrigibilidade.

Vivência delirante primária

- Percepções delirantes;

- Representações delirantes;

- Cognições delirantes.

Consciência do eu

- Atividade do eu – despersonalização;

- Unidade do eu;

- Identidade do eu;

- Consciência do eu em oposição ao exterior.Jaspers, 1913



Kurt Schneider

1887 - 1967



 Sonorização do pensamento;

 Ouvir vozes que dialogam entre si;

 Ouvir vozes que acompanham as próprias 
ações;

 Vivências de influência corporal;

 Roubo ou subtração de pensamento;

 Difusão de pensamento;

 Percepção delirante;

 Vivência de influência no domínio dos 
sentimentos, tendências e vontades.



Klaus Conrad

1905 - 1961



1. Trema

- Condutas sem sentido;

- Depressão inicial;

- Desconfiança;

- Humor delirante.

2. A fase apofânica

- Percepção delirante;

- Vivência de onipotência;

- “Anastrophé”;

- Inspiração, difusão do pensamento e sonorização do 
pensamento;

- Sensações corporais;

3. A fase apocalíptica

- Catatonia – alteração apocalíptica da corporalidade;

Klaus Conrad



Gabriel Langfeldt

1895 - 1983



1. Critério Sintomatológico

- Mudança na personalidade, manifestada por um tipo 
especial de embotamento afetivo, seguido de falta de 
iniciativa e comportamento peculiar;

- Sintomas catatônicos típicos, na catatonia;

- Nas Psicoses Paranóides, sintomas de 
despersonalização e desrealização;

- Alucinações crônicas;

2. Critério Evolutivo

- Curso crônico após 5 anos;



a) Personalidade pré-mórbida pobre do ponto de vista intelectual e 
emocional;

b) Ausência de fator desencadeante;

c) Início insidioso;

d) Sintomatologia típica da demência precoce de Kraepelin com 
traços básicos de autismo e embotamento afetivo de Bleuler: 
sintomas de despersonalização e desrealização;

e) Fatores ambientais desfavoráveis antes e após o início da doença;

1960 e 1969 : 2 grupos

a) Grupo nuclear com prognóstico ruim:

“Tipos Genuínos de Esquizofrenia”

b) Psicoses Esquizofreniformes (Prognóstico Bom)



Critério da Escola de St Louis 
(Feigner, Robins, Cruze - 1972)

A.1) Sintomatologia ativa por 6 meses
A.2) Ausência de sintomas afetivos

B.1) Alucinações e delírios
B.2) Desorganização do pensamento

C) Três dos seguintes para o diagnóstico “definitivo” e dois para 
“provável”
- Ser solteiro
- Ajustamento pré-mórbido pobre
- História familiar de esquizofrenia
- Ausência de alcoolismo ou toxicomania
- Idade de início antes dos 40 anos.



 Desordem esquizofrênica

São necessários de A a C.

A. Durante a fase ativa da doença (pode estar presente ou 
não) são necessários dois dos seguintes para o 
diagnóstico de “certeza” e um para o diagnóstico de 
“provável”

1. Interceptação, roubo ou transmissão do pensamento;

2. Delírios de influência, delírios bizarros ou múltiplos;

3. Delírios de grandeza, místico,  somático ou outro delírio sem 
conteúdo persecutório ou de ciúmes com a duração de uma 
semana;

4. Delírios de qualquer tipo quando acompanhados  de alucinações 
de qualquer tipo por pelo menos uma semana.

5. Alucinações auditivas com comentários sobre o seu 
comportamento ou duas ou mais vozes dialogando entre si.



6. Alucinações verbais não afetivas falando para o 
individuo;

7. Alucinações de qualquer tipo durante o dia todo, por 
vários dias ou intermitentemente por um mês;

8. Desordem formal do pensamento acompanhado de 
afeto  embotado  ou inadequado, delírios ou 
alucinações, de qualquer tipo, comportamento 
desorganizado grosseiramente;

B. Os sinais da doença devem durar pelo menos duas 
semanas;

C. Em nenhum tempo do período ativo da doença o 
indivíduo pode receber critérios de “certeza” ou de 
“provável” para doenças afetivas:



 Formas

 Paranoide;

 Desorganizada; ( Hebefrênica)

 Catatônica;

 Indiferenciada ( ou mista)

 Residual



 Pelo menos dois dos seguintes, cada um presente por 
um espaço significativo de tempo durante um período 
de um mês (ou menos, caso tratado com êxito). Pelo 
menos um dos sintomas deve ser (1), (2) ou (3):

1. Delírios;

2. Alucinações;

3. Fala desorganizada (ex., descarrilhamento 
frequente ou incoerência);

4. Comportamento totalmente desorganizado 
ou catatônico;

5. Sintomas negativos, ou seja, embotamento 
afetivo, alogia ou avolição.

Critério A: Sintomas Característicos
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 Durante um espaço significativo de tempo, desde o 
início do distúrbio, uma ou mais áreas principais de 
funcionamento como trabalho, relações interpessoais 
ou autocuidado encontram-se significativamente 
abaixo do nível atingido antes do início (ou quando o 
início ocorre na infância ou na adolescência, fracasso 
em atingir o nível esperado de desempenho 
interpessoal, acadêmico ou ocupacional).

Critério B: Disfunção Ocupacional / Social 
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 Sinais contínuos do distúrbio persistem no mínimo 
durante seis meses. 

 Este período de seis meses deve incluir pelo menos um 
mês com os sintomas que satisfazem o critério A (ou 
seja, sintomas da fase ativa) e podem incluir períodos 
prodrômicos e/ou residuais quando o critério A não é 
plenamente satisfeito. 

 Durante esses períodos, os sinais do distúrbio podem 
ser manifestados por sintomas negativos ou por dois 
ou mais sintomas listados no critério A presentes em 
uma forma atenuada (ex., a duração total dos períodos 
ativo e residual) 

Critério C: Duração 
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(1) nenhum episódio significativo depressivo ou   maníaco 
ocorreu simultaneamente com os sintomas da fase 
ativa; ou 

(2) se episódios de humor ocorreram durante o episódio 
psicótico, sua duração total foi breve em relação à 
duração do episódio psicótico (ou seja, à duração total 
dos períodos ativo e residual). 

Critério D: Distúrbio esquizoafetivo e Distúrbio de
Humor com Características Psicóticas foram 
descartados 
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 O distúrbio não é devido a efeitos fisiológicos
diretos de uma substância (ex., uma droga de
abuso, uma medicação) ou uma condição clínica
geral.

Critério E: Exclusão de Substância / 
Condição clínica geral
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 Se há uma história de Distúrbio Autístico ou um 
Distúrbio Global do Desenvolvimento, o diagnóstico 
adicional de Esquizofrenia é estabelecido apenas se 
delírios ou alucinações proeminentes também 
encontram-se presentes durante pelo menos um mês 
(ou menos, caso o tratamento tenha êxito).

Critério F: Relacionamento a um Distúrbio
Global do Desenvolvimento 
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a. Pelo menos um dos seguintes:

Eco do pensamento, inserção, roubo ou irradiação 
do pensamento;

Delírios de controle, influência ou passividade, 
percepção delirante;

Vozes comentando ou discutindo; vozes vindo de 
alguma parte do corpo;

Delírios persistentes que são culturalmente 
inapropriados e completamente impossíveis, tais 
como identidade religiosa ou política, poderes 
sobre-humanos.



b. Ou pelo menos dois dos seguintes:

Alucinações persistentes de qualquer modalidade 
quando acompanhada por delírios;

Neologismo, quebras ou interpolações na sucessão 
do pensamento, resultando em incoerência ou fala 
irrelevante;

Comportamento catatônico;

Sintomas negativos, como apatia marcante, fala 
pobre e embotamento ou incongruência de 
respostas emocionais.



 Sintomas característicos durante um mês;

 Se está presente um transtorno de humor, deve 
ser precedido de um mês de sintomas 
característicos;

 Não atribuível a doença cerebral orgânica ou 
abuso de substância.



 Paranóide;

 Desorganizado;

 Catatônico;

 Indiferenciado;

 Residual.



 Paranóide;

 Hebefrênica;

 Catatônica;

 Indiferenciada;

 Depressão Pós-esquizofrênica;

 Residual;

 Simples;



 Ambos requerem um mês de sintomas
ativos;

 Ambos incluem referências a sintomas
negativos;

 Ambos requerem presença de delírios, de
alucinações para o diagnóstico de
esquizofrenia;



 Sintomas característicos (mais ênfases nos
sintomas de primeira ordem Schneiderianos na
CID);

 Duração geral dos sintomas (um mês para a
CID versus seis meses para o DSM);

 Lista de sintomas mais específica e complexa
na CID;

 Inclusão de Esquizofrenia simples na CID.



 Transtorno de humor;

 Transtorno de personalidade;

 Transtornos psicóticos induzidos por
substância psicoativa;

 Transtornos psicóticos devido a uma doença
clínica (ou seja, transtornos “orgânicos”).



 Anfetamina;

 Marijuana;

 Alucinógenos;

 Cocaína.



 Epilepsia de lobo temporal;

 Tumor cerebral;

 Acidente vascular cerebral;

 Traumatismo craniano;

 Anomalias endócrinas/ metabólicas;

 Infecções;

 Esclerose múltipla;

 Doenças autoimunes.



 Originalmente denominada “demência
precoce”;

 Produz incapacitação grave – “demência”;

 Começa na adolescência – “precoce”.



 Quais são as fronteiras do conceito?

 Quais são os sintomas característicos?

 O transtorno é um doença isolada ou
doenças múltiplas?

 Se múltiplas, quais são os subtipos?



 Depende de para quem você pergunta;

 Depende do construto teórico;

 Depende do que você quer dizer com característicos

Comuns?

Específicos?

Centrais?



 Schneider: 

 tipos específicos de delírios e alucinações;

 Bleuler: 

 pensamento fragmentado, inabilidade de relacionar-
se com o mundo externo;

 Kraepelin:

 embotamento emocional, abulia, perda de unidade 
interna.



 Nenhum sintoma característico isolado;

 Muitos sintomas, todos presentes em alguns,
nenhum presente em todos;

 Manifestações no pensamento, emoção,
relacionamentos interpessoais;

 Uma doença multissistêmica.



 Múltiplos sintomas característicos;

 Nenhuma característica definidora isolada;

 Sintomas de domínios múltiplos:
 Emoção;

 Personalidade;

 Cognição;

 Atividade motora.

 Provavelmente um transtorno multissistêmico, 
análogo à Sífilis.



“...certamente é possível que suas
fronteiras sejam traçadas em muitas
direções demasiado restritas, em
outras, talvez, excessivamente
amplas.”



 Divisão dos sintomas em dois grupos amplos;

 Positivo: distorção ou exagero das funções
normais;

 Negativo: diminuição de funções normais.



Sintoma Função Distorcida

Alucinação Percepção

Delírio Pensamento 

inferencial

Discurso desorganizado Pensamento/ 

linguagem

Comportamento bizarro Monitoração 

comportamental



Sintoma Função Diminuída

Alogia Fluência do discurso 

ou pensamento

Embotamento 

afetivo

Expressão emocional

Abulia Volição e impulso

Anedonia Capacidade hedônica



 Prejudicam o desempenho na vida cotidiana:

 Manter um emprego;

 Freqüentar escola;

 Fazer amizades;

 Manter o relacionamento familiar.



Positivo Negativo

 Premórbido bom;

 Início agudo;

 Sintomas psicóticos;

 Cognição intacta;

 Boa resposta ao tratamento;

 Mecanismo neuroquímico;

 Reversível.

 Premórbido pobre;

 Início insidioso;

 Sintomas negativos;

 Cognição prejudicada;

 Resposta pobre ao tratamento;

 Mecanismo estrutural;

 Irreversível.

CROW



 Psicóticos:

 Delírios;

 Alucinações.

 Desorganizados:

 Discurso desorganizado;

 Comportamento desorganizado;

 Afeto inadequado.

 Negativos:

 Pobreza de discurso;

 Abulia;

 Embotamento afetivo;

 Anedonia.

LIDDLE



Síndrome por lesão cerebral Esquizofrenia crônica

Pseudo Depressão

(córtex prefrontal dorsal)

 Redução da conversação;

 Embotamento afetivo;

 Lentificação;

 Apatia.

Redução Psicomotora

 Diminuição da fala;

 Embotamento afetivo;

 Redução da movimentação 

espontânea.

LIDDLE;1989



Síndrome por lesão cerebral Esquizofrenia crônica

Pseudopsicopatia

(córtex prefrontal orbital)

 Afeto superficial;

 Incapacidade de compreensão;

 Fala néscia.

Desorganização

 Afeto inadequado;

 Distúrbio da forma de 

pensamento;

 Pobreza no conteúdo do 

discurso.

Psicose epiléptica

(lobo temporal medial)

 Alucinações;

 Delírios.

Distorção da realidade

 Alucinações;

 Delírios

LIDDLE;1989



 Carga e ligação genética;

 Complicações de parto e gravidez;

 Fatores virais de riscos;

 Medições neurofisiológicas;

 Medições neuropsicológicas;

 Medições de neuroimagem;

 Medições neuroquímicas.



Evolução 

Pré-mórbida

Fatores Genéticos 

e Orgânicos

Fatores 

Psicossociais

Vulnerabilidade Pré-mórbida Biológica: deficiência no 

processamento de informações;.

Psíquica: particularidades da estruturação do “eu”

Evolução 

Aguda

Aumento da vulnerabilidade biológica;

Fatores estressantes;

Diminuição do suporte social.

Descompensação Psicótica Aguda

Evolução 

Crônica

Características Pré-mórbidas;

Fatores psicossociais;

Condições de tratamento.

Remissão 

Total

Estados 

Residuais
Recaída





Multiple Convergent Factors Such as
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DNA
Gene 

Expression
Viruses Toxins Nutrition

Birth 

Injury

Psychological 

Experiences
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y
s
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Brain Development From Conception to 

Early  Adulthood

Neuron 

Formation
Migration Synaptogenesis Pruning Apoptosis

Activity-

Dependent 

Changes

Anatomical and Functional Disruption in Neuronal Connectivity and Communication

L
a
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o

m
e

n
o
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g
y

Impairment in a Fundamental Cognitive Process

Impairment in 1 or more Second-

Order  Cognitive Process

P
h

e
n

o
m

e
n

o
lo

g
y

Attention Memory Language Executive Functions Emotion

Symptoms of Schizophrenia

Hallucinations Delusions
Negative 

Symptoms

Disorganized 

Speech 

Disorganized 

Behavior
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S. Negativos
Déficit Afetivo 
Alogia
Abulia
Anedonia



“O meu mundo é pequeno, não é tão grande como o de vocês”

“Tenho medo da loucura: quando ouço vozes fico agressivo e

perco o tino”

“Esta doença judia.

Perdi todos os amigos, não dá para fazer novos amigos, não dá

para sair de casa”.

“As coisas que eu mais queria não consegui: viver, casar, ter

responsabilidade, assumir coisas.

Acho o mundo cruel, bruto.

Do jeito que vejo o mundo, hoje em dia, não queria existir nunca

mais”
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