
Esquizofrenia



Introdução

O presente trabalho trata o assunto 

esquizofrenia mais concretamente o que é, as 

suas causas, sintomas, tratamento e vários outros 

assuntos.

O objetivo deste trabalho, é saber um pouco 

mais sobre a esquizofrenia e como ela pode 

afetar o ser humano e o seu dia a dia.



causasO que é
Como se 

deteta 
SintomasConsequências

A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contacto com a 

realidade, como alucinações, falsas convicções, pensamento e comportamento anômalo, 

redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação e problemas no 

desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e auto cuidado.



causasO que é
Como se 

deteta 
SintomasConsequências

A esquizofrenia pode ser detetada a partir dos seus sintomas, os quais variam de pessoa para 

pessoa, sendo os mais comuns os seguintes:

Delírios: ideias delirantes e pensamentos irreais;

Alucinações: perceções irreais de audição, visão, paladar, olfato e tato;

Pensamento e discurso desorganizado.



causasO que é
Como se 

deteta 
SintomasConsequências

A esquizofrenia é uma patologia multifatorial, embora a causa exata seja desconhecida.

As pessoas concordam que os fatores genéticos são importantes porque o desenvolvimento da 

esquizofrenia e a história familiar positiva irão mudar, e as mudanças no neuro 

desenvolvimento irão alterar o desequilíbrio da neura transmissão no cérebro de alguma 

forma, bem como, o importante papel do nosso meio ambiente, a saber: Parto traumático, 

complicações durante a gravidez e infeções virais.

Outros fatores ambientais, como estresse e uso de drogas (especialmente alucinógenos e 

canabinóides) também desempanham um papel importante.



causasO que é
Como se 

deteta 
SintomasConsequências

Sem diagnóstico e tratamento, sintomas psicóticos prolongados que a doença apresenta podem 

danificar neurónios de forma permanente. Isso, acaba por trazer consequências muito graves 

para a pessoa. Por isso, é necessário tratar esses sintomas para que eles não se manifestem.

Quanto mais sintomas ocorrem, mais aumentam as chances de um paciente sofrer um tipo de 

recaída, que geralmente com mais intensidade. A memória, a concentração e a capacidade do 

pensamento podem ser muito prejudicados. A questão social, por exemplo, é outro fator que 

pode acabar por excluir o indivíduo da sociedade, por conta do preconceito que se apresenta 

em função das mudanças de comportamento.

Outra consequência da doença, são comportamentos suicidas ocasionados pelos sintomas de 

delírios e alucinações. Muitos portadores da doença têm riscos aumentados de suicidar-se. Por 

isso, o diagnóstico aliado a um constante tratamento faz toda a diferença para evitar esses 

riscos.



causasO que é
Como se 

deteta 
SintomasConsequências

Como uma síndrome heterogénea, as manifestações clínicas da esquizofrenia envolvem 

múltiplas dimensões. Por um lado, existem os chamados sintomas "positivos" (delírios, 

alucinações, etc.), e por outro lado, sintomas "negativos" (retardo emocional, isolamento social, 

etc.). Também pode haver sintomas cognitivos, como a agressão e impulsividade.

Portanto, os sintomas da esquizofrenia variam de pessoa para pessoa e variam ao longo do 

curso da doença, ou seja, nem todas as pessoas diagnosticas pela doença,apresentam os 

mesmos sintomas.



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

A Classificação Internacional de Doenças 10 (CID10) descreve diferentes tipos de 

esquizofrenia-paranoide, esquizofrenia ou transtorno catatônico, indiferenciado, residual e 

simples.

A esquizofrenia paranoide é a mais comum. Seus cursos geralmente contêm pensamentos 

delirantes sistemáticos e conteúdo de perseguição. Em comparação com outros subtipos, o 

prognóstico é relativamente melhor e a personalidade é preservada.

A esquizofrenia desorganizada ou esquizofrenia geralmente tem um início mais precoce e um 

prognóstico pior. Sintomas negativos como confusão, associações soltas, lentidão emocional e 

isolamento social aparecem mais cedo.

Atualmente, a esquizofrenia catatônica não é comum na Europa e na América do Norte. É 

caracterizada pela alternância de excitação e excitação psicomotora, agressividade e 

violência, estupor e silêncio. 



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

A esquizofrenia simples tem um início insidioso e um prognóstico ruim. O desenvolvimento de 

sintomas negativos não tem sintomas "produtivos" óbvios e há comportamentos estranhos óbvios, 

isolamento social e declínio no trabalho ou nas funções acadêmicas. No entanto, neste subtipo 

de esquizofrenia, o desempenho de delírios e alucinações é pobre.

Quando a clínica evolui de um ou mais episódios de psicose para uma condição dominada por 

sintomas negativos, considera-se que há esquizofrenia residual. O diagnóstico requer um ano 

de sintomas negativos e nenhuma recorrência de sintomas positivos significativos.

Finalmente, a esquizofrenia indiferenciada inclui pacientes que não atendem aos critérios para 

esses subtipos de esquizofrenia.



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

A esquizofrenia é uma doença crónica. Não pode ser curado, mas pode ser tratado.
Os medicamentos envolvem o uso de drogas psicotrópicas, incluindo antipsicóticos - atuando 

principalmente nos neurotransmissores (mensageiros químicos chamados dopamina), cuja 
overdose pode causar sintomas positivos, como delírio, alucinações e distúrbios 

comportamentais, levando ao alívio desses sintomas.
O método de tratamento deve ser multidisciplinar, por exemplo, além do tratamento 

psicofarmacológico, inclui também tratamento social, psicológico e estimulação ocupacional.



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

Quando as medidas terapêuticas são iniciadas tarde ou não são feitas, aumentam as chances 
de o paciente sofrer sérias consequências, como as que veremos.

-Problemas de socialização e convivência

Em função da diminuição das emoções, do comportamento incomum e das fortes crises, a 
pessoa com esquizofrenia tem a sua relação social diminuída ao extremo. A perda da 

sociabilidade pode conduzir os doentes à perda de contato com família e à ausência de um 
lar.

-Surtos frequentes de esquizofrenia

Os surtos, na maioria dos quadros de esquizofrenia, são frequentes. No entanto, em 
pacientes que postergaram o tratamento ou o interromperam, as frequências das crises 

aumentam consideravelmente.



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

-Perdas cognitivas

A diminuição da função mental evolui gradativamente ao longo dos anos depois do início do 
transtorno. Esse comprometimento cognitivo dá origem a uma série de problemas. Sendo 

assim, a gravidade do comprometimento cognitivo é vista como um determinante primordial 
da incapacidade global em pessoas com esquizofrenia.

-Invalidez

A incapacidade global é o determinante de um quadro de invalidez, observada quando há 
prejuízo acentuado na capacidade cognitiva, crises frequentes e dificuldade de gerir a própria 
vida. O lado difícil dessas consequências é que muitos pacientes com esquizofrenia acabam 

desempregados. Assim, acabam vivendo na pobreza e sem contato com a família.



falta de 

tratamento

Tipos de 

esquizofrenia
tratamento Vídeo

https://youtu.be/8Xy37IJPCK0

https://youtu.be/8Xy37IJPCK0


Conclusão
Neste trabalho abordamos o assunto esquizofrenia assim 

podemos concluir que, o inicio da doença pode ser 

agudo, isto é, pode começar de um momento para o 

outro com uma crise delirante. Os aspetos essenciais da 

esquizofrenia, são um misto de sinais e sintomas 

característicos. Com este trabalho, podemos concluir que 

aprendemos mais sobre a esquizofrenia e como esta 

pode afetar a vida, no geral, do ser humano. Espero que 

a nossa mensagem tenha sido transmitida de forma clara, 

e que tenham gostado.
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