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RESUMO 

 
Introdução: A loucura, e por conseguinte, a esquizofrenia, foi vista durante muito tempo 

como uma fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual e o louco era alvo de 

admiração ou medo. Muitas tentativas de cura foram levadas a cabo, sempre originadas de 

crenças falsas sobre a causa dos desajustes do comportamento. Objetivo: Este trabalho teve 

como objetivo apresentaruma rápida visão de como a esquizofrenia foi vista e tratada ao 

longo da história. Método: Foi realizada uma revisão da literatura, recurso importante da 

prática baseada em evidências. Considerações Finais: Com o desenvolvimento da ciência 

moderna, começaram a ser descartadas as hipóteses sobrenaturais e uma perspectiva mais 

direta sobre as causas da loucura puderam ser consideradas. Dessa forma, surgem tratamentos 

que têm promovido uma certa reintegração social dos esquizofrênicos, mas ainda estão aquém 

de uma solução definitiva para esta doença. 

Palavras-chave: Esquizofrenia, História; Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Madness, and therefore, schizophrenia, was seen for a long time as a boundary 

between the physical and the spiritual world and the crazy was admiration target or fear. 

Many attempts to cure were carried out, always originated from false beliefs about the cause 

of misfits behavior. Objective: This study aimed to present a quick overview of how 

schizophrenia was viewed and treated throughout history. Method: a literature review, an 

important feature of evidence-based practice was carried out. Final Thoughts: With the 

development of modern science began to be discarded supernatural hypotheses and a more 

direct perspective on the causes of madness could be considered. Thus emerge treatments that 

have promoted a certain social reintegration of schizophrenics, but still fall short of a 

definitive solution to this disease. 

Keywords: Schizophrenia, History; Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A reforma psiquiátrica, ocorrida no Brasil na década de 70, consiste no conjunto 

organizado e coerente de conhecimentos e práticas que vêm revolucionando a maneira de 

compreender e lidar com o fenômeno humano da loucura. 

Recebeu essa denominação porque nasceu dentro da instituição psiquiátrica, mas ela 

não se restringe à área médica. Desde o final da década de 70, desenvolvem-se propostas que 

tentam superar a herança asilar e carcerária predominante nos hospitais psiquiátricos. 

A reforma psiquiátrica apresenta-se hoje como um verdadeiro movimento social que 

acompanha, neste final de século, as lutas da sociedade organizada por participação, 

solidariedade, compromisso, inclusão, enfim cidadania. Enquanto nova forma de pensar e 

fazer, envolvem todos os membros da equipe de saúde, os poderes legislativos, judiciário e a 

comunidade como um todo. 

A Reforma Psiquiátrica propõe transformar o modelo assistencial em saúde mental e 

construir um novo estatuto social para o louco, o de cidadão como todos os outros. Não 

pretende acabar com o tratamento clínico da doença mental, mas sim eliminar a prática do 

internamento como forma de exclusão social dos indivíduos portadores de transtornos 

mentais. Para isso, propõe a substituição do modelo manicomial pela criação de uma rede de 

serviços territoriais de atenção psicossocial de base comunitária. 

Neste novo modelo de cuidado, os usuários dos serviços têm à sua disposição equipes 

multidisciplinares para o acompanhamento terapêutico. Adquirem também o status de agentes 

no próprio tratamento, e conquistam o direito de se organizar em associações que podem se 

conveniar a diversos serviços comunitários, promovendo a inserção social de seus membros. 

O tratamento das chamadas “doenças mentais” não envolve simplesmente um 

processo de “diagnóstico e cura”, como pretendia a psiquiatria clássica. O modelo de 

tratamento previsto pela Reforma Psiquiátrica pretende cuidar do portador de transtornos 

mentais sem se ocupar somente daquilo que pode ser considerado uma “doença”. Deste modo, 

tem o objetivo de atender as pessoas que necessitam de cuidados psíquicos em sua 

individualidade e em sua relação com o meio social. 
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“O princípio de colocar a doença mental entre aspas diz respeito a 
individualização da pessoa doente, isto é, a um ocupar-se, não da 
doença mental enquanto conceito psiquiátrico – que tem sido 
questionado tanto no aspecto mais propriamente científico, quanto 
na sua função ideológica, e sim, pelo contrário, a um ocupar-se de 
tudo aquilo que se construiu em torno da doença”.  (AMARANTE, 
1996:82). 

 

Para isso, a rede territorial de serviços substitutivos ao manicômio que está sendo 

criada pela Reforma Psiquiátrica inclui centros de atenção psicossocial, clubes de convivência 

e de lazer assistidos, cooperativas de trabalho protegido, oficinas de geração de renda e 

residências terapêuticas. Todos eles seguindo a lógica da descentralização e da 

territorialização do atendimento em saúde, previstos na Lei Federal que institui o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil. Esta rede de serviços destina-se a garantir o cuidado aos 

portadores de transtornos psíquicos(AMARANTE, 1995). 

Mumerez (1996, p. 5) ao relatar sua experiência na convivência com loucos, hospícios 

e suas tentativas de melhorar a qualidade da assistência de enfermagem dispensada, afirma 

que, apesar de muitos esforços, “os resultados eram altamente frustrantes, ao constatar um 

cotidiano sempre igual como a declarar que, por trás do muro alto do hospício tinha que ser 

mantida a mesma desordem”. Após o reconhecimento de que essas mudanças não poderiam 

restringir-se a um plano técnico do trabalho de enfermagem e, refletindo sobre a necessidade 

de inclusão dos “doentes mentais” neste processo, propôs um estudo onde buscava, por meio 

das histórias da vida de doentes mentais, refletir sobre a assistência do doente mental em 

nosso meio, estudo que resultou na sua tese de doutorado.    

Desta forma, neste estado também nos interessa a historicidade e a dinamicidade do 

processo de reforma psiquiátrica no contexto Distrito Federal. O interesse em compreender e 

explicitar as determinações internas e externas dos processos de trabalho efetivados nos 

serviços que compõem o movimento de reforma psiquiátrica foi à motivação da pesquisa aqui 

apresentada. 

CAMPOS (1992) faz algumas considerações sobre o movimento da reforma dos 

serviços de saúde mental, tentando entendê-lo na experiência de Campinas, onde, sob os 

princípios da cogestão e do planejamento democrático, busca-se um modelo terapêutico 

próprio, incluindo-se a diversidade de instrumentos (como as oficinas, o referencial da 

psicanálise etc.) e a tentativa de romper a lógica conservadora do saber dominante. Tal 



14 

experiência, articulada ao “Sanatório Dr. Cândido Ferreira”, visa recuperar o caráter público 

desta instituição. A autora sublinha que nesta realidade não se tem a identidade cultural e 

ideológica italiana e nem a clara determinação dos governantes locais de Santos, o que 

implica em várias dificuldades, de outra complexidade, a serem superadas. 

Para Sousa Campos (1992), o modelo assistencial requer intermediações entre o técnico 

e o político e configura-se em uma “síntese cambiante” que envolve diretrizes políticas, 

princípios éticos, jurídicos, organizativos, clínicos, socioculturais, epidemiológicos e o desejo 

de viver saudável. Critica o projeto de reforma psiquiátrica considerando-o não eficiente, 

carecendo dirigir-se da negação para a superação. 

Os limites financeiros, o enfoque abusivamente normalizador das disciplinas em saúde 

mental e a transposição mecânica de diretrizes ordenadoras dos sistemas públicos de saúde, 

como é o caso da hierarquização e da regionalização, podem determinar a fragmentação da 

doença, impor rigidez de papéis e uma lógica definida por interesses corporativos ou 

burocráticos. O autor comenta que, para assegurar a qualidade do cuidado e a legitimação dos 

serviços públicos pelos usuários, deve-se ter presente as “noções de vínculo, da acolhida e de 

responsabilizar-se pelo cuidado integral da saúde coletiva e individual, que deveriam 

sobredeterminar todo o desenho de modelo em saúde - assegurar os contornos e o ritmo de 

movimento do redemoinho” (SOUSA CAMPOS, 1992, p.18). 

É preciso considerar que abordar o tema dos modelos assistenciais é uma tarefa 

complexa da qual, governantes, políticos, legisladores, profissionais da saúde, entre outros 

têm se ocupado. Essa complexidade tem origem nas operações concretas do cotidiano, em que 

duelam o saber dominante, hegemônico e os novos saberes que vão se construindo; um modo 

cristalizado de operar os serviços e as tentativas de inventar maneiras diferentes de executá-

los; uma política central que homogeneíza e as especificidades de cada local. 

Numa análise histórica foi reconhecido pela sociedade em geral a necessidade de 

modificações das leis brasileiras. A legislação que regiam a assistência psiquiátrica e os 

direitos civis, sociais e políticos dos doentes mentais, datavam de 1916 - o Código Civil de 

1934 - Lei 24.559/34, que estabeleciam o dever do Estado e proteção à pessoa e bens dos 

psicopatas, incluindo toxicômanos e alcoólatras. 

Padrão (1992) discute a questão da reforma a partir da legislação. Retoma o Código 

Civil de 1916 e a Lei 24.559/34, centrados no isolamento, na segregação e que operacionaliza 
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legalmente o sequestro dos indivíduos, a cassação dos direitos civis e a sua tutela pelo Estado. 

Afirma que o projeto de lei no 3.657/89, de Paulo Delgado, constitui-se em um novo estatuto 

do doente mental. 

Delgado (1992) reflete sobre o projeto de lei 3.657/89, que intervém no modelo 

assistencial e, indiretamente, na cidadania (quando se refere ao direito essencial de liberdade e 

ao tratamento obrigatório). Para o autor, o modelo assistencial implica no rearranjo dos 

serviços, em novos métodos de atendimento, na democratização e na ruptura do paradigma 

manicomial. Com relação à cidadania, o autor retoma a relação entre incapacidade civil do 

louco e direito penal, que implica em duas consequências: “prisão perpétua nos manicômios 

judiciários aos loucos pobres – como regra, ou a impunidade para maridos homicidas como 

exemplo de regularidade” (DELGADO, 1992, p. 81). Para ele essa Lei poderia deter a 

expansão dos leitos manicomiais, implementar um novo tipo de cuidado e uma nova rede de 

assistência. A radicalidade do projeto de lei era em propor uma reforma lenta e gradual, que 

deveria se dar a nível federal em nome da preservação do princípio federativo. Porém, nesta 

conjuntura apresentaram-se interesses diversificados, como os da Fundação Brasileira dos 

Hospitais, academia, imprensa, familiares e setores técnicos. 

Estes artigos deixam claro que a antiga legislação vigente no país sustentou o modelo 

manicomial, assegurando à psiquiatria e ao judiciário o poder de sequestro da pessoa e bens 

do doente mental. O projeto de lei de Delgado foi apresentado como um modo diferente de 

olhar o doente mental, dando suporte aos projetos de mudança no setor. 

É preciso considerar que a legislação geralmente se concretiza com o tempo, muito mais 

reconhecendo legalmente processos já implantados do que determinando novidades na 

dinâmica da sociedade. E isso é evidente na trajetória da Lei Paulo Delgado e das leis 

estaduais (Rio Grande do Sul, Ceará, entre outros) de proteção aos que padecem de 

sofrimento psíquico, que são resultado de lutas e movimentos travados socialmente e que 

expressam a correlação de forças entre os diversos grupos de interesses na sociedade. 

Os dois autores seguintes reportam-se a essas especificidades regionais. Quinto Neto 

(1992) resgata a transformação da legislação em saúde mental no mundo e discute a 

especificidade da Lei estadual 9716/92. O autor evidencia a força articuladora do Fórum 

Gaúcho de Saúde Mental na aprovação desse projeto de lei, referindo que a lei pode limitar 
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riscos à saúde, mobilizar simpatizantes em torno da cidadania do doente mental e gerar uma 

nova ética, em que o usuário possa decidir o que é melhor para si. 

O projeto de lei 336, de 1992/SP, do deputado estadual Roberto Gouveia, de reforma 

psiquiátrica daquele estado, se refere ao alcoolismo, destacando que estes pacientes não 

devem ser internados em hospitais psiquiátricos, somente em leitos de clínicas médicas e 

prontos-socorros gerais. O autor do projeto ressalta a importância da legislação psiquiátrica 

comportar este aspecto, destacando ser esta a primeira lei que faz referência ao alcoolismo. 

Os artigos apresentados na temática legislação nos sugerem que a legislação nacional 

encontra maiores dificuldades de aprovação, haja vista a correlação de forças que se 

estabelece no âmbito do Congresso Nacional, que difere do cenário encontrado no espaço 

estadual. As legislações estaduais parecem avançar mais rapidamente, contemplando aspectos 

mais específicos relacionados à assistência psiquiátrica. No entanto, a operacionalização dessa 

legislação nem sempre corre na velocidade por nós desejada e, por vezes, permanece estática, 

dependente de uma série de questões, tais como: quem detém o poder nas instituições, a 

possibilidade de expressão política no país e a força dos movimentos reivindicatórios, entre 

outras. 

Todas essas questões nos remetem à cidadania, que é o tema central dos artigos que 

seguem. 

Amarante (1995) entende a realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental 

como um espaço de expressão de cidadania, resultante de uma sequência de conferências 

municipais e estaduais. Este evento, ao deliberar sobre o modelo assistencial, enfatizou a 

importância da construção de novas práticas, de novas formas de lidar com a loucura, de 

desterritorializar a loucura, de gerar novos atores sociais, de possibilitar que as instituições 

psiquiátricas, os técnicos e a administração deixem de ter a loucura como objeto privado e 

passem a concebê-la como questão de vida. 

Pitta e Dallari (1992) tomam como eixo de discussão do sistema de saúde no Brasil a 

questão da cidadania dos doentes mentais, dando atenção à legislação e ao modelo 

assistencial. Vão buscar nos princípios da Revolução Burguesa (de liberdade, igualdade e 

fraternidade) e na ordem liberal - que visa compatibilizar direitos individuais e sociais, a 

compreensão da comunidade como um local por excelência de exercício de cidadania. Assim, 
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as autoras remetem à discussão da cidadania e para a importância de fortalecer a autonomia 

dos municípios. 

Pode ser entendido que esses artigos realçam a importância do espaço local e dos fóruns 

de discussão no processo de reforma. O âmbito local tem se constituído em espaço 

privilegiado de discussão das reformas no setor saúde, pois nos propicia uma maior 

aproximação entre todos os atores envolvidos. Sabe-se que é no município que as políticas se 

concretizam, tornam-se reais e se transformam ou se cristalizam. A realização de conferências 

nacionais permite o intercâmbio das experiências locais, a realimentação teórica e prática dos 

atores e a explicitação da diversidade existente no território nacional. 

Barros (1993) aborda a desinstitucionalização tendo como eixo a cidadania e a violência 

institucional, evidenciando que a periculosidade não se constitui numa categoria abstrata, pois 

as instituições podem ser perigosas aos cidadãos, se não permitirem acesso a instrumentos de 

cuidado, ou não responderem às suas solicitações. 

Amarante (1994) aprofunda a discussão da desinstitucionalização, refletindo sobre seus 

aspectos éticos. Afirma que este processo gera novos atores sociais e uma gama de espaços 

para pensar e intervir nas questões de vida e saúde; resgata a complexidade do fenômeno, a 

ruptura do paradigma clínico e, sobretudo, uma manifestação ética que reconhece novos 

sujeitos de direitos, novas formas de subjetivação e luta contra a exclusão e intercede pela 

solidariedade e diversidade. 

O artigo de Barros (1993) traz uma inovação ao propor entender a periculosidade do 

ponto de vista dos sujeitos institucionalizados, passíveis de sofrerem agravos a partir da ação 

institucional. A periculosidade, na psiquiatria, costuma ser tratada sob o prisma do potencial 

de ameaça que o louco representa para si e, principalmente, para a sociedade. Essa questão 

vem ao encontro do artigo de Amarante (1994), pois nos faz pensar nas questões éticas 

envolvidas na assistência ao doente mental. Foram constituídos vários mecanismos e 

instrumentos de intervenção sobre o comportamento humano que precisam ser repensados sob 

o filtro da bioética, que traz os critérios de autonomia e justiça para dentro do debate, 

diminuindo o peso do critério de beneficência que tem guiado as decisões profissionais e, 

mais ainda, substituindo-o pelo critério de não maleficência. De certa forma, essas questões 

estão sendo introduzidas no debate da reforma e passam a estimular indagações em nosso 

fazer cotidiano como trabalhadores de saúde mental. 
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Baseados nos preceitos da reforma psiquiátrica foram criados modelos terapêuticos 

mais preocupados com a reinserção social do usuário de serviço de saúde mental, dentre eles 

estão o CAPS e SRT. 

 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço comunitário que tem como 

papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos 

severos e persistentes, no seu território de abrangência. 

Os CAPS deverão obedecer a alguns princípios básicos: devem se responsabilizar pelo 

acolhimento de 100% da demanda dos portadores de transtornos severos de seu território, 

garantindo a presença de profissional responsável durante todo o período de funcionamento 

da unidade (plantão técnico) e criar uma ambiência terapêutica acolhedora no serviço que 

possa incluir pacientes muito desestruturados que não consigam acompanhar as atividades 

estruturadas da unidade. A atenção deve incluir ações dirigidas aos familiares e comprometer-

se com a construção dos projetos de inserção social. Devem ainda trabalhar com a ideia de 

gerenciamento de casos, personalizando o projeto de cada paciente na unidade e fora dela e 

desenvolver atividades para a permanência diária no serviço. 

Os projetos terapêuticos dos CAPS devem ser singulares, respeitando-se diferenças 

regionais, contribuições técnicas dos integrantes de sua equipe, iniciativas locais de familiares 

e usuários e articulações intersetoriais que potencializem suas ações. O CAPS deve considerar 

o cuidado intra, inter, e transubjetivo, articulando recursos de natureza clínica, incluindo 

medicamentos, de moradia, de trabalho, de lazer, de previdência e outros, através do cuidado 

clínico oportuno e programas de reabilitação psicossocial 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos são moradias inseridas na comunidade, 

destinadas a portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 

permanência, que enfrentam dificuldades de reintegração familiar, moradia e reinserção 

social. 

Os SRTs constituem uma modalidade assistencial substitutiva à internação psiquiátrica 

prolongada, com o compromisso de resgate da cidadania e reintegração social. Estes serviços 

não se configuram como serviços de saúde, mas sim como serviços residenciais com função 

terapêutica, que fazem parte do conjunto de cuidados no campo da atenção psicossocial e têm 

importância estratégica para a reestruturação da assistência psiquiátrica. 
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Este trabalho teve como objetivo apresentar brevemente a história da esquizofrenia e 

comparar os métodos antigos de tratamento com os métodos atuais que representaram uma 

mudança nas hipóteses explicativas para essa doença. 
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2 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

Foi realizada uma pesquisa da literatura sobre o tema, mediatizado por uma revisão 

sistemática recurso importante da prática baseada em evidências, que pode ser considerada 

uma forma de síntese dos resultados de pesquisas relacionados com um problema específico 

(Galvão, Sawada e Trevizan, 2004). 

Utilizou-se para tanto, pesquisa junto a biblioteca acadêmica virtual 

(http://www.scielo.br/; https://scholar.google.com.br/; http://academicoweb.ifg.edu.br/;) que 

abrange diversas bases de dados conceituadas em todas as áreas. Os artigos utilizados como 

referência para a análise são de domínio público e encontra-se publicado na plataforma 

Google acadêmico. Para a realização deste levantamento de periódicos, foi utilizado o 

descritor “esquizofrenia”, associado aos termos “tratamento”. 

Os critérios para seleção dos artigos foram: conter os descritores completos ou em 

parte no tema do trabalho; estarem escritos na língua portuguesa ou inglesa. Estes descritores 

foram: “esquizofrenia”, “tratamento da esquizofrenia”, “história da esquizofrenia”. 

Os objetivos deste trabalho foram: a. realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a 

história da esquizofrenia; b. levantar as formas de tratamento da esquizofrenia; c. entender 

como se deu a evolução do tratamento da esquizofrenia. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

http://www.scielo.br/
https://scholar.google.com.br/
http://academicoweb.ifg.edu.br/
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.3 DESENVOLVIMENTO 

 Nunes (2001, p. 91) relata que a história da esquizofrenia muitas vezes se confunde 

com a própria história da psiquiatria, pois os profissionais que descreveram e teorizam sobre a 

esquizofrenia, também construíram a história da psiquiatria, isso faz com que elas estejam 

paralelas em sua trajetória. 

Silveira (2005, p. 591) descreve que, inicialmente, a experiência com a loucura nem 

sempre foi considera como algo ruim, muito menos como uma patologia, pois na Grécia 

Antiga era considerada um privilégio. Grandes Filósofos como Sócrates e Platão declararam 

uma forma de loucura de essência divina, utilizavam o termo manike para caracterizar tanto o 

“divinatório” como o “delirante”. E que por meio do delírio, tinha acesso a verdades divinas, 

e por isso necessitava estar separada das experiências terrenas.  

“No caso da demência, deve-se supor que o próprio 

cérebro foi atingido ou então uma perturbação dos 

espíritos, ou ainda uma perturbação combinada da sede 

dos órgãos, isto é, do cérebro e dos espíritos.”  

(FOUCAULT, 2004, pág. 253). 

Essa relação entre loucura e razão permaneceu, por muito tempo, somente no o 

período de Antiguidade Clássica, após isso ocorre a fragmentação dessa ideia e a loucura vai 

se afastando do seu papel de portadora da verdade. 

Em A história da Loucura, Foucault (2004, p. 52) descreve a separação entre místico e 

o racional. Um dos exemplos que ele utiliza é rompimento do espaço das artes, com a 

dissociação da imagem e da escrita observada nesse período. Assim, essa brecha entre 

experiência mística e consciência crítica foi aberta durante a Renascença e nunca mais se 

fechou, acentuando um vazio entre o trágico e o crítico que não mais será preenchido. A 

loucura, então, deixa de ser a porta-voz da verdade divina e, em pouco tempo, passa a ocupar 

o lugar de representante simbólico do mal. 

Foucault (2004, pág. 6) descreve que, até o final da idade média, a figura do leproso, 

como representante do castigo divino, é substituído pela do insano e que o espaço destinado à 

exclusão dos leprosos será agora habitado pelos loucos. 
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O pensamento primitivo conceitua a loucura como uma consequência de um feitiço ou 

magia que se corporifica, na visão religiosa, como resultado da violação de algum 

mandamento de Deus, podendo assim ser contraída pela introdução de um objeto, de um 

espírito ou pela perda da alma. Na tradição judaico-cristã as endemias, pestes e doenças 

estariam ligadas ao castigo por alguma de espécie de desobediência a Deus. E que a cura para 

esse estado de insanidade não seria possível se não pelo o arrependimento dos pecados, pois o 

mesmo Deus que faz adoecer pode trazer a cura, da mesma forma que pode transferir o 

demônio que esteja incorporado em um indivíduo insano, para o corpo de um animal 

(BALTAZAR, 1997, p. 129). 

Também é relatado por Nunes et. al. (2001, pág. 2) que, nesse período, a doença 

mental esteve ligada à atividade ou a obsessão pelos demônios. Especialmente as mulheres 

eram vistas como bruxas e os procedimentos curativos incluíam o exorcismo, a tortura e a 

fogueira. No século XV começaram a surgir diversos tratados sobre bruxaria. Em 1484 o papa 

Inocêncio VIII editou bula que visava remover qualquer hesitação possível na perseguição 

dos acusados. Seguiu a publicação do Martelo das Feiticeiras, que ensinava como identificar 

as feiticeiras através de estigmas, os quais hoje conhecemos como sinais e sintomas comuns 

na esquizofrenia e depressão. 

Sterian (2001, p. 36) descreve que, na a realização das cruzadas, facilitou-se o contato 

com novas culturas, e o declínio do poder da igreja e suas formas de controle social fizeram 

surgir uma nova visão da loucura, pois houve a substituição das teorias impostas pela igreja 

por aquelas anteriormente tidas como hereges, as teorias biológicas, físicas e químicas.  

Silveira (2005, p. 592) menciona que, a partir do século XVIII, a loucura passa a ser 

um objeto do saber médico, caracterizando-o como doença mental, e portando passível de 

cura. Nesse período intitulado como século da luz, ocorre uma valorização do pensamento 

cientifico e é em meio a esse contexto que há o surgimento do hospital como espaço 

terapêutico.   

 Kaplan (2001) relata as várias descrições daquilo que hoje reconhecemos como 

estados esquizofrênicos, incluindo-se o que era conhecido sob a alcunha de demência precoce, 

termo criado pelo francês Benedict Morel, que a descrevia como uma grave deterioração na 

fase da adolescência. Emil Kraepelin, diferenciou os pacientes que tinham demência precoce, 

dos que eram portadores de psicose maníaco-depressiva ou paranoia, distinguindo-os pelo 
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percurso dos episódios que eram intercalados por períodos de normalidade em pacientes 

maníaco-depressivos e em pacientes com paranoia pela presença de delírios persecutórios, 

mas não possuíam a deterioração da demência precoce. 

Sterian (2001, p. 41) menciona que termo esquizofrenia, de origem grega (esquizo – 

scheizen – dividir + frenia – phrén – mente), foi pela primeira vez usado em 1911 pelo o 

psiquiatra suíço EugenBleuler, com a publicação de sua obra DementiaPraecox die Gruppe 

der Schizophrenien, promovendo profundas mudanças no conceito de demência precoce, a 

começar pela substituição do nome pouco preciso pelo termo esquizofrenia. 

Caixeta (2005, p. 241) afirma, que Bleuler, considerando as ideias fundamentais de 

Kraepelin, fez uma ampliação do conceito sob uma nova perspectiva de estudo 

psicopatológico, notando quevários atributos comportamentais eram comuns a todos os 

pacientes que tinham sido diagnosticados como portadores de demência precoce. Os sintomas 

fundamentais a que se referiu para diagnóstico da esquizofrenia são os famosos 4 “As” 

(associação desorganizada, autismo, afeto e ambivalência) que surgiam de processos 

mórbidos, e os acessórios (alucinações, delírios, alterações na personalidade, da linguagem, 

da escrita e os sintomas catatônicos). 

 Kaplan (2001) descreve que a fundamentação de Bleuler sobre a esquizofrenia 

permaneceu muitos anos sem sofrer modificações significativas, só a partir da atuação de Karl 

Jarpes, com desenvolvimento da fenomenologia dentro da psicopatologia que serviria de base 

para Kurt Schnneider, são descritos os sintomas de primeira ordem  (alucinações auditivas e 

de conteúdo sobre a vida do paciente, fuga de pensamento, percepções delirantes, publicação 

de pensamento ou outras experiências que envolvam imposição de afetos, ações ou 

pensamentos) e segunda ordem  (perplexidade, ideias delirantes, sentimento de 

empobrecimento emocional, alterações depressivas e eufóricas do humor e sintomas 

catatônicos) que atualmente são incorporados na classificação realizada pelo o DSM-IV para 

o diagnóstico da esquizofrenia.  

 Conforme a descrição STERIAN (2001, pág. 29), o DSM-IV possui uma série de 

critérios para o diagnóstico da esquizofrenia, sendo que os que mais se destacam são os 

sintomas de: alucinação, delírios, discurso desorganizado, comportamento amplamente 

desorganizado ou catatônico e os sintomas negativos. 
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 Stuart (2001, p. 458) descreve que as alucinações são distorções da percepção (visão, 

audição, paladar, tato e olfato) que ocorrem em respostas neurobiológicas desadaptadas. Os 

sintomas relacionados com os sentidos são comuns na esquizofrenia, e podem surgir em 

qualquer dos cincos sentidos. Como ouvir ruídos, sons e vozes; estímulos visuais na forma de 

lampejos de luz, figuras geométricas; odores pútridos, azedos ou rançosos como sangue, urina 

e fezes; experiência de dor e desconforto sem estímulos aparentes, sensação de movimento 

enquanto a pessoa está imóvel. 

Segundo Kaplan (2001) os transtornos de pensamento são os sintomas mais difíceis de 

compreender, podendo na verdade serem os sintomas nucleares da esquizofrenia. Um melhor 

modo de entender os transtornos de pensamento consiste em dividi-los em transtornos dos 

conteúdos, da forma e do processo do pensamento. Os transtornos de pensamento refletem as 

ideias, crenças e interpretações do paciente quanto aos estímulos, sendo os delírios os 

exemplos mais óbvios. Os delírios podem ser variados na esquizofrenia –persecutórios, 

grandiosos, religiosos ou somáticos. Os pacientes podem acreditar que uma entidade externa 

está controlando seus pensamentos ou comportamento ou inversamente, que estão 

controlando eventos externos de alguma forma extraordinária. Os pacientes podem ter uma 

preocupação intensa e consumidora com ideias esotéricas, abstratas, simbólicas, psicológicas 

ou filosóficas; também podem demonstrar preocupações acerca de condições somáticas 

supostamente ameaçadoras a vida, mas completamente bizarras e implausíveis. O termo 

“perda dos limites do ego” descreve a falta de um sentimento claro de onde terminam o 

próprio corpo e mente do paciente e onde iniciam os de outros objetos inanimados e 

animados. Os transtornos do processo do pensamento envolvem o modo como são formuladas 

as ideias e a linguagem, incluindo fugas de ideias, bloqueio de pensamento, atenção 

comprometida, pobreza de conteúdo do pensamento, fracas capacidades de abstração, 

perseveração e associações idiossincrásicas. Pode-se avaliar o processo de pensamento de um 

paciente observando seu comportamento, especialmente na condução de tarefas distintas na 

terapia ocupacional, por exemplo. 

A catatonia, segundo o relato de Sterian (2001, p. 23), é a mais grave alteração dentro 

da esquizofrenia, ela se expressa pela perda da iniciativa motora, por uma pobreza do 

movimento e por uma rigidez cérea. Ocorre uma lentidão de movimentos, semelhante a uma 

marionete, podendo ainda surgir um excesso de movimentos (maneirismo). 
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Conforme a descrição de Nunes (2001 p. 93), os critérios utilizados pelo o CID-10 são 

os mesmos utilizados no DSM-IV, porém descritos de forma mais clara, exigindo a presença 

de um dos sintomas durante o intervalo de apenas um mês, enquanto o DSM-IV, exige a 

presença de sintomas no espaço de tempo de seis meses. 

 Mueser (2003), caracteriza os dois tipos de subgrupos de sintomas da esquizofrenia, 

como sintomas positivos e negativos. Os sintomas positivos referem-se às cognições, 

experiências sensórias e comportamentais presentes nos pacientes, mas que normalmente não 

são encontrados em pacientes sem o transtorno. Os sintomas positivos incluem as alucinações, 

as ideias delirantes e o comportamento estranho. Os sintomas negativos referem-se à 

diminuição ou falta de cognições, emoções, embotamento afetivo, diminuição na 

comunicação verbal, pobreza da fala, retardo psicomotor e inércia física. 

 Segundo Nunes et. al. (2001, p. 98), baseado na classificação de T. J. Crow (1985), os 

sintomas positivos (delírios, alucinação, distúrbios da forma do pensamento) possuem uma 

etiologia baseada em fatores bioquímicos, o que propiciaria um bom resultado no tratamento 

com psicofármacos, diferente dos sintomas negativos (embotamento afetivo, conteúdo pobre 

do pensamento, retraimento social e distúrbio da vontade) que não apresentariam uma boa 

resposta, o que possivelmente indicaria uma etiologia de alteração estrutural. 

 

3.1 PRINCIPAIS FORMAS DE TRATAMENTO EMPREGADAS NO PASSADO 

3.1.1 Tratamento moral 

 Várias tentativas foram feitas ao longo dos tempos para tentar curar as alterações de 

comportamento humano, desde das civilizações antigas, como na Grécia, em que se lançava 

as pessoas em um penhasco na tentativa de fazê-las recobrar a lucidez (RIGONATTI,  2005, 

p. 210). 

 Na obra de Pereira (2002) é mencionada que a alienação pode ser derivada da eclosão 

de uma tara que até então permanecera oculta, ou por surgimento de um problema orgânico, 

ou um danoso caldo de cultura e dos costumes viciosos, produzidos pela aglomeração urbana. 

Com isso a melhor proposta terapêutica deveria incluir o afastamento do doente do seu 

convívio social, oferecendo um ambiente agradável, higienizado, com uma estrutura física 
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adequada, proporcionando assim o resgate de valores morais perdidos. Em uma tentativa da 

luta do bem contra o mal, poderá o bem vencer a hereditariedade e a degeneração. Para um 

bom resultado do tratamento moral, alguns especialistas da época chegaram a dizer que os 

itens básicos seriam, um bom enfermeiro, um bom cozinheiro e uma bela vista. A primeira 

medida terapêutica a ser tomada após admissão era fazê-lo permanecer no leito, reduzindo 

assim a excitação cerebral e, nos casos dos indivíduos que recusarem o repouso, seria 

necessários a utilização de amarras no leito.  

O tratamento moral além de necessitar de uma ambiente socialmente saneado utilizava 

técnicas mais especificas como atividades físicas ao ar livre, a laborterapia (realização de 

trabalho como forma de tratamento, com a finalidade de ocupar a mente enferma com uma 

atividade digna e saudável) dando assim a possibilidade de usufruir algumas regalias, a 

repressão sexual, bons sentimentos e bons hábitos; ressaltando-se ainda a importância da 

firmeza serena do alienista e dos cuidados benevolentes dos enfermeiros. Também é usado 

como ferramenta no tratamento moral, o banho frio frontal, para diminuição do estado 

congestivo do cérebro.  

Koga &Furegato (2002) observa que a forma de tratamento moral, relatada por Pereira 

(2002), não conseguiu atingir um bom êxito pois ao longo dos anos o ambiente que deveria 

ser agradável se transformou em depósitos de loucos, semelhante àqueles descritos por 

Foucault, ocorrendo grande internação a partir do século XVII, havendo somente uma troca 

de exclusão social dos leprosos pelos os doentes mentais. 

 

3.1.2 Malarioterapia 

 Rigonatti (2005) relata que, aproximadamente, nos anos 30 do século XX as terapias 

biológicas iniciaram de forma importante o caminho para cura dos transtornos mentais, o 

pesquisador alemão Julius Von Wagner-Juaregg (1857-1940) criou e introduziu a 

malarioterapia para pacientes com paralisia geral progressiva.   

 Pereira (2005) relata que a paralisia geral progressiva (PGP) ficou conhecida durante o 

século XIX como forma de alienação com importantes alterações do pensamento e com 

comportamento, em geral, bizarro e expansivo. A descoberta, em 1912, da presença do 

treponema causador da sífilis no cérebro dos pacientes portadores de paralisia geral 
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progressiva (PGP) caracterizou a mesma como a primeira doença mental com um agente 

causador identificado em um órgão específico. Isso facilitou a reprodução do modelo da PGP 

para outras doenças mentais. Nesse período, as substâncias piretógenas (que causam febre) 

foram muito utilizadas, pois se percebia que os pacientes que as empregavam tinham uma 

melhora significativa após o pico febril. Com isso, foi introduzida, em 1920, a malarioterapia. 

O método consiste na inoculação, usualmente intramuscular, da injeção de sangue contendo o 

plasmodiumvivax. Como os acessos febris se iniciam no décimo dia após a inoculação, as 

sessões eram feitas no intervalo de oito dias. Os picos febris não costumavam passar de 39º C, 

as intercorrências, mais graves desse tipo de tratamento são a instalação de um quadro 

maligno da malária, levando ao um processo de atrofia de nervo óptico que pode chegar à 

cegueira e ao aparecimento de uma psicose pós-malárica de difícil regressão. 

Amarante (1994, p. 45) relata que com os 30 anos de psiquiatria no Brasil ocorreu uma 

substituição da forma de tratamento de malarioterapia, por métodos mais eficazes como 

choque insulínico, choque cardiazólico,eletroconvulsoterapia e lobotomias. 

 

3.1.3 Insulinoterapia 

Pereira (2001) descreve que a insulinoterapia era uma técnica que consistia na 

administração de doses crescentes de insulina; iniciando-se com 10 a 20 unidades. O 

tratamento se dividia em duas fases. No primeiro momento, a aplicação da insulina resultava 

na diminuição do apetite, com a presença de sintomas como sudorese, sensação de mal-estar, 

tonturas, distúrbio cenestésicos, agitação psicomotora leve e algumas vezes intensa. Com o 

decorrer da primeira fase da terapia, o paciente passa a apresentar sintomas referentes à 

convulsão, e em um período entre quinze de vinte dias, começa a ocorrer diminuição do tônus 

muscular e dos reflexos tendinosos. No início da segunda fase as doses de insulina são 

aumentas para 75 unidades, o que é suficiente para fazer com que o paciente entre em estado 

de coma, também chamado de coma insulínico.  

3.1.4 Choque cardiazólico 

 A partir da década de 30 são editadas as primeiras revistas alemãs com artigos sobre a 

utilização e benefícios do choque cardiazólico para o tratamento de esquizofrenia. Von 

Meduna, o criador da técnica, se baseou na existência de um antagonista biológico, entre a 
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epilepsia e a esquizofrenia. O choque cardiazólico consistia na administração, por via 

endovenosa, de 5 ml de cardiazol, o que levava à crise convulsiva aproximadamente após 40 

segundos. Em alguns pacientes eram necessários à aplicação de uma segunda injeção de 

cardiazol, pois eles apresentavam somente a aura, estado que pode ser extremamente 

desagradável. Dois anos após a utilização do choque cardiazólico no Hospital Central do 

Juqueri, em São Paulo, foram registrados um total de 2.000 comas provocados (PEREIRA, 

2001). 

3.1.5 Eletroconvulsoterapia 

Spoerri (2000, p. 127) define a eletroconvulsioterapia como a aplicação de uma carga 

elétrica, com a finalidade de induzir artificialmente um ataque epiléptico. A utilização da 

prática da eletroconvulsioterapia, segundo Pereira (2001), ocorreu no Brasil a partir de 1942 

no manicômio do Juqueri, tendo inúmeras vantagens em relação aos métodos anteriormente 

empregados, como a redução de custos e a ampla indicação que abrangeria as seguintes 

patologias: esquizofrenia; personalidade psicótica; psicose maníaco-depressiva (transtorno 

bipolar de humor); oligofrenia; neurose; confusão mental; síndrome perversa pós-encefalítica; 

psicose epiléptica; neuro-lúpus; psicose delirante, delírios alucinatórios crônicos e epilepsia. 

Conforme relata Pereira (2001, p. 86) existiam duas formas para empregar o 

tratamento por eletroconvulsioterapia. A primeira intitulada como forma simples, 

correspondia a 20 aplicações com intervalo de três a quatro dias; e o método especial consistia 

na aplicação gradativa de sessões e duração da aplicação, conforme a não aceitação do doente 

ou a não redução dos sintomas da patologia. No Brasil o equipamento que era utilizado não 

possuía reguladores de voltagem, e em menos de um ano foram registradas mais de 4.000 

aplicações. Sonenreich (1999) menciona que, na década de 60, ocorreram várias 

consequências letais no uso da eletroconvulsioterapia associados a neurolépticos. 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em Brasília em 2002, 

preconizou a aboliçãoda prática da eletroconvulsioterapia no território brasileiro, o que foi 

feito na rede SUS. 

Lopes (2002) menciona que não podemos excluir essa forma de tratamento por não ter 

sido usado de forma adequada no passado e defende a utilização da eletroconvulsioterapia por 
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sua eficácia no tratamento da depressão e do transtorno bipolar, quando o tratamento para 

essas patologias com uso de medicamentos e terapias não apresentam um bom resultado.  

“Infelizmente em nosso meio algumas pessoas acreditam 

religiosamente que se um método for mal indicado, isto é 

sinônimo de que ele deve ser banido. Semelhantemente abrir um 

abdome de um sujeito sem anestesia, apenas como método de 

tortura, é prática altamente condenável. Isto porém não é 

sinônimo que todas as cirurgias de abdome são “desumanas” 

ou “ultrapassadas” ou que devam ser “extintas”. Vários 

estudos de ECT, têm demonstradoque quando indicado 

corretamente e utilizado recursos adequados (anestesia, 

relaxantes musculares e oxigenação) é altamente segura. Na 

prática clínica, observamos que o ECT é bastante eficaz na 

melhora dos sintomas, seja eles depressão/mania e catatonia”. 

(Lopes, 2004). 

Espinosa (2001) descreve que atualmente para realizar a eletroconvulsioterapia é 

necessário o preparo rigoroso para aplicação, onde o paciente terá que estar em jejum, 

utilizando atropina, anestésico, relaxante muscular e a oxigenoterapia. 

 

3.1.6Lobotomia 

 Conforme a descrição de Masiero (2003), a lobotomia consistia no desligamento dos 

lobos frontais direito e esquerdo do restante do encéfalo na tentativa de mudar o 

comportamento ou curar a equizofrenia. Essa técnica foi introduzida no Brasil pelo o 

Neurocirurgião Aloysio Mattos Pimenta, no Hospital Psiquiátrico Juquery em São Paulo. A 

lobotomia foi utilizada por cerca de vinte anos no Brasil, mais de mil pessoas, inclusive 

estrangeiros e crianças, foram submetidas. Com a introdução dos psicofármacos na década de 

1950, estes procedimentos desapareceram dos hospitais psiquiátricos tão rápido quanto foram 

esquecidos pela história recente da medicina brasileira. Com os avanços da neurologia, novas 

técnicas muito mais precisas voltaram a ser utilizadas na década de 1970. Atualmente, são 
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raramente indicadas em vista do grande número de opções de tratamentos psiquiátricos 

disponíveis. 

 

3.2 HIPÓTESES CAUSAIS 

Conforme a descrição de Nunes (2001,p. 99) até o momento não foi comprovado o 

fator causador dessa patologia, mas diversas pesquisas tentam mostrar um caminho para se 

desvendar o que ocorre com a mente humana para desencadear essa psicose, o que se tem de 

concreto é que a base biológica possui maior influência no seu desenvolvimento.  

 

3.2.1 Hipótese Anatomapatológica 

Borsato (2001) relata que as pesquisas realizadas em décadas passadas em encéfalos 

de portadores de esquizofrenia, foram comparadas com indivíduos sadios mostrando 

alterações significativas em relação ao volume e peso, principalmente na redução das áreas 

temporais e frontais, como também uma diminuição das células da glia.  

Lara (2004, p. 54) menciona, que, nessa última década, foram elaboradas diversas 

teorias com resultados confirmatórios para a explicação da esquizofrenia, como uma patologia 

sistêmica de desenvolvimento e de metabolismo, embora nenhuma pesquisa tenha 

apresentado resultados de evidência para comprovação da hipótese unificadora da doença, 

todas as teorias convergem para a aceitação da esquizofrenia como uma patologia de 

neurodesenvolvimento mental. Os itens mais aceitos para uma visão mais heterogênica da 

doença são os que as alterações de volume ventricular e/ou anormalidades neurológicas já 

estavam presentes tanto em paciente pré-diagnosticados como em pessoas que vieram a 

desenvolvem posteriormente a esquizofrenia. 

Borsato (2008, p. 36) relata que, com as imagens realizadas pela ressonância magnética, 

pode se visualizar um alargamento de sulcos corticais, redução de substância cinzenta e 

dilatação ventricular, sugerindo uma perda excessiva de volume cerebral após maturação 

completa. Esses achados não descartam a hipótese da esquizofrenia como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, mas propõem também a   possibilidade de ser ter um componente 
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progressivo de redução volumétrica cerebral com a evolução da doença, talvez resultante de 

anormalidades em processos de morte celular programada.  

Bossato (2008, p. 37) ressalta ainda que com a utilização de novas pesquisar, que 

comprovem a evolução da doença, poderá guiar para estratégicas de prevenção da 

esquizofrenia, como também tratamento precoce que possa ser eficazes no retardamento da 

patologia.  

 

3.2.2 Hipótese Dopaminérgica 

 Com o usosatisfatório dos antipsicóticos no tratamento de esquizofrenia, fortalece-se a 

hipótese de que sua causa dessa psicose se faz relação com a ação dos neurotransmissores, 

com uma maior evidencia para a dopamina. (NUNES, 2001, p. 99). 

 Stuart, (2001, p. 450) diz que a  dopamina é um neurotransmissor derivado da tirosina, 

se encontra principalmente: centro motor, envolvendo o movimento e a coordenação;  

mesencéfalo, envolvendo memória e emoção; conexão hipotalâmica-pituitária, envolvendo 

repostas emocionais e enfretamento de estresse; a via mesocortical com interação com os 

lobos frontais tendo função de julgamento, consciência social, inibição e atividades cognitivas 

de nível mais elevado e  sintomas negativos; a viamesolímbico possui funções associados a 

memória, efeitos vísceras automáticos e comportamento emocional e sintomas positivos; a 

viatuberoinfundibular se origina no hipotálamo projetando para a pituitária, tendo função 

endócrina, fome, sede, metabolismo, temperatura, digestão e excitação sexuais, implicando 

em algumas das anormalidades da esquizofrenia e dos efeitos colaterais do uso de 

antipsicóticos; a vianigroestriatal, tem origem na substância negra e termina no complexo do 

núcleo caudado-putâmen, inerva o sistema motor e extrapiramidal, implicando em alguns 

efeitos colaterias sobre o os movimentos no uso dos antipsicóticos.  

 Nunes (2001 p. 99) relata que ações dopaminérgicas reduzidas na região pré-frontal no 

córtex cerebral estariam relacionados com os sintomas negativos da esquizofrenia, pois 

indivíduos com diminuição dopaminérgica apresentam falta de prazer e de motivação para 

tarefas habituais da vida (embotamento afetivo). E a ação aumentada na neurotransmissão da 

dopamina são responsáveis pelos sintomas positivos, tais como delírios e alucinações. 
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Stuart (2001, p. 450) apresenta outro fator importante para sustentar a hipótese da 

atuação desorganizada da dopamina como causa para a esquizofrenia, abordando que os 

níveis de dopamina estão aumentados na fase da adolescência onde surgem os primeiros 

sintomas dessa patologia. 

3.2.3 Modelo Diátese-Estresse 

Mueser (2003) relata a influência no meio social e a forma de enfrentamento de 

estresse do dia a dia, como fator importante para o desenvolvimento da esquizofrenia. Este 

modelo propõe a interação de três fatores: vulnerabilidade, estresse e habilidade de 

enfretamento. A vulnerabilidade biológica refere-se às anormalidades orgânicas e funcionais, 

tanto aquelas que envolvem a genética, alterações anatômicas e bioquímicas. A existência da 

disfunção orgânica é fundamental para o aparecimentosdos sintomas da esquizofrenia. 

Sparrenberger (2004, p. 459), menciona que a incapacidade para superar a vivência de 

experiências estressantes desgasta o indivíduo, levando a uma ruptura do bem-estar 

individual, isso fortalece a ideia de que o estresse está ligado com o sofrimento psicológico, 

conduzindo ao um estado de fuga de realidade. Pacientes que passam grandes situações de 

estresse (desemprego, morte de parentes, separações conjugais etc.) estão mais vulneráveis a 

novas hospitalizações. 

 

3.3 TRATAMENTO ATUAL 

 Segundo Nunes (2000, p. 101) o tratamento hoje indicado para os pacientes portadores 

de esquizofrenia consiste na união da farmacoterapia e estratégicas psicossociais, incluindo 

diferentes formas de psicoterapia. 

3.3.1 Farmacoterapia 

 A drogas usadas em casos de esquizofrenia são nomeadas como neurolépticos-

antipsicóticos, devido a sua atuação preferencial nos receptores dopaminérgicos D2 

produzindo efeitos colaterais distônicos e discenéticos. (NUNES, 2001, p. 101).  

Lara (2004) afirma que a utilização da farmacoterapia em pacientes portadores de 

esquizofrenia tem obtido resultados satisfatórios, embora ainda não se tenha tido resultado 
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curativo, mais tem possibilitado a redução do período de internação e aumentado a 

permanência dos pacientes em seus lares. O tratamento farmacológico tem reduzido em torno 

de 70% dos sintomas, principalmente os positivos; já os sintomas negativos são mais 

resistentes ao tratamento. Atualmente os antipsicóticos são classificados como típicos 

(haloperidol, tioridazine e clopromazina) e atípicos (clozapina, olanzapina, ziprasidona, 

quetiapina, risperidona e aripiprazol) sendo os típicos os bloqueadores dopaminérgicos e 

atípicos os bloqueadores mistos (dopaminérgicos e serotoninérgicos). Essa nova geração de 

antipsicóticos atípicos tem mostrado certa vantagem no seu uso, devido à diminuição de 

efeitos extrapiramidais. 

Oliveira (2000) afirma que o uso de antipsicóticos atípicos promove uma redução dos 

efeitos de discinesia tardia ou distonia, além de agirem de forma eficaz nos sintomas 

negativos e de desorganização.  

Sobre a melhor escolha dos neurolépticos (KAPLAN, 2001) afirma que a opção da 

medicação deve ser feita a partir do sintoma alvo a ser tratado e, se possível, e sua escolha 

deve seguir ao critério de redução dos efeitos colaterais. Se caso o paciente tenha tido um bom 

resultado com uso de medicação no passado, essa deve ser a principal opção de escolha. As 

doses devem ser mantidas frequentemente em valores mais baixos do que a dosagem 

necessária para obtenção do controle dos sintomas durante o episódio psicótico. As 

contraindicações no uso restringem à hipersensibilidade à droga, interação com outras 

substâncias que deprimem o sistema nervoso (p. ex.: álcool), anomalias cardíacas e glaucoma 

do ângulo estreito. 

Nunes (2000) menciona que dois antipsicóticos que atualmente estão sendo 

introduzido no mercado terapêutico e que merecem uma atenção especial são a risperidona e 

clozapina, pois ambas as medicações, além de atuarem nos sintomas positivos, não causam os 

efeitos extrapiramidais.  

 

3.3.2 Terapia Cognitivo-Comportamental 

 Mueser (2003) afirma que mesmo com o controle adequado no uso das medicações, as 

taxas anuais de recaídas chegaram a atingir 40%. Além dos antipsicóticos não agirem na 

melhora das habilidades sociais dos esquizofrênicos, estas já possuem dificuldade na relação 
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interpessoal, necessitando assim de um acompanhamento individualizado por um profissional 

que possa estar auxiliando no aprendizado de técnicas que facilitem o convívio social. 

Essas técnicas são definidas por Sundeen (2001) como um Treinamento de 

Habilidades Sociais (THS) onde o paciente aprende a examinar e modificar seus próprios 

pensamentos e comportamentos, incluindo as habilidades de como manter uma amizade. 

O Treinamento de Habilidades Sociais, de acordo com a discrição de Nueser (2003), 

deve incluir os quatros requisitos básicos: 

• Habilidades não verbais: o treinamento para uma postura corporal e facial adequadas; 

• Características paraliguísticas: o ensinamento de como utilizar a voz, em volume, 

timbre, velocidade e como coordenar as inflexões vocais; 

• Equilíbrio interativo: que é a tentativa de fazer com que o paciente mantenha uma 

harmonia durante o diálogo, diminuindo o período de latência na fala e melhorando o 

envolvimento na conversação. 

• Conteúdo verbal: refere à escolha adequada das palavras e formação das palavras. 

Da mesma foram que se faz necessário o uso dos antipsicóticos de manutenção, o THS, 

deve ser aplicado ao longo do tempo da evolução da esquizofrenia, já que as competências e 

os objetivos do indivíduo mudam com passar do tempo (MUESER, 2003). 

 

3.3.3 Terapia Familiar 

Segundo Stuart (2001, pág. 711) as intervenções oferecidas através da terapia familiar, 

são desenvolvidas a partir de estudos que mostraram que as famílias que possuem algum 

membro com esquizofrenia e sofrem um sobrecarga em diversos aspectos da vida, como nos 

relacionamentos, lazer, saúde física e mental. E principalmente possuem um clima afetivo 

familiar crítico e hostil, que pode evoluir negativamente com o desenvolvimento da doença. 

“A esquizofrenia também tem um efeito perturbador e oneroso sobre a vida dos familiares”. 

(MUESER, 2003). 

O objetivo da terapia de família é a diminuição no nível de estresse de todos os 

membros da família e a melhora na capacidade da mesma em vigiar o curso da doença. Estes 
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objetivos são alcançados por meio da combinação da educação, do treinamento em 

comunicação e habilidades na resolução de problemas. A terapia familiar é aplicada às 

famílias individuais, com sessões de duração de uma hora. Faz-se necessário, que se realize a 

aplicação da terapia na própria residência do paciente, dando assim a vantagem de conhecer o 

ambiente que os membros vivem e interagem (STUART, 2001, p. 466). 
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4CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho, através de levantamento bibliográfico, verificou que durante longo 

período a humanidade viu a loucura como uma relação entre o mundo físico e o mundo de 

seres não corpóreos e essa relação poderia ser benéfica, para algumas culturas, ou danosa, 

para outras. O louco, então, poderia ser a forma de manifestação da divindade ou sofrer uma 

espécie de castigo designado por Deus para cumprir seus desejos misteriosos. A cura para tais 

possessões só poderia ser buscada pela remissão dos pecados, talvez não apenas do indivíduo 

alvo delas, mas de sua família ou da comunidade onde ele vive. 

Idendificou-se que os tratamentos variaram desde rituais religiosos até métodos que 

visavam o afastamento do convívio social para que o indivíduo pudesse resgatar os valore 

morais perdidos devido ao processo da loucura. Outras intervenções se inspiraram em formas 

mais violentas como a malarioterapia, a insulinoterapia ou a lobotomia para dar conta do 

comportamento socialmente inaceitável ou imprevisível. 

Com o desenvolvimento da neuroanatomia e da fisiologia, começaram a ser 

descartadas as hipóteses espirituais e uma perspectiva mais direta sobre as causas da loucura 

puderam ser consideradas. Dessa forma, surgiram tratamentos que podem auxiliar na 

adequação dos comportamentos e promover certa reintegração social dos esquizofrênicos, 

mas ainda estão aquém de uma solução definitiva para esta doença. 

Durante longo período os esquizofrênicos foram submetidos a tratamentos que 

refletiam a falta de conhecimento sobre suas causas e, por isso, a carga de sofrimento sobre os 

mesmos era enorme. Assim, percebe-se uma evolução clara entre os tratamentos baseados em 

crenças ou métodos inspirados apenas em abordagens sem embasamento científico a condutas 

que melhoraram o quadro desses pacientes. 

Este trabalho auxiliou, portanto, no entendimento de métodos diferentes de tratamento 

em épocas diferentes, de tal forma a lançar luz sobre essa especificidade que é a terapêutica 

para os esquizofrênicos. Espera-se que ele possa ajudar a estudantes e pesquisadores no 

processo de entendimento de como se deu, ao longo da história, de uma forma bastante breve, 

o tratamento a essa doença que atinge cronicamente milhares de pessoas e lares ao redor do 

mundo. 

 



37 

REFERÊNCIAS 

 

AMARANTE, P. Algumas Reflexões sobre Ética, Cidadania e Desinstitucionalização 
na Reforma Psiquiátrica. In: Saúde em Debate. 45: 43-46, dez. 1994. 

AMARANTE, P. (coord.) Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no 
Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995.  

ANTUNES, Eleonora Haddad. Psiquiatria loucura e arte: fragmentos da história 
brasileira. São Paulo:Edusp, 2002. p. 186. 

BALTAZAR, Maria Lucia. Modelos e tendências da psiquiatria no Brasil: estudo 
retrospectivo (1955/1970 e 1980/1990). São Paulo: Tese de Doutorado. Área de 
psiquiatria. Curso de pós-graduação do IAMSPE, 1997 

BARROS L. O enfoque dos grupos de auto-ajuda. In: Louzã Neto ML, Shirakawa I, Barros 
L. Esquizofrenia: dois enfoques complementares. São Paulo: Lemos; 1999. 

BEZERRA, JR., B.; AMARANTE, P. (org.) Psiquiatria sem hospício: contribuições ao estudo 
da reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 

BORSATO D. M.; ZANETTI C. C.; BORDINI F.; KALEGARI M.; ZANIN S. M. W.; 
MIGUEL M. D. O Papel do Farmacêutico na Orientação da Obesidade. Curitiba, v.9, 
n°1, Jan. - Jun./2008, pág. 33-37. 

CABALLO, Vincente E. Manual para o tratamento congnitivo-comportamental dos 
transtorno psicológico: transtornos de ansiedade, sexuais, afetivos e psicóticos. 
Santos Editora. SP. 2002. p. 681. 

CAMPOS, G. W. S., 1992b. Reforma da Reforma: Repensando a Saúde. São Paulo: 
Hucitec.  

CONSELHEIRO, Carlo Miranda. Buscas evangélicas. In CABALLO, Vincente E. Manual 
para o tratamento congnitivo-comportamental dos transtorno psicológico: 
transtornos de ansiedade, sexuais, afetivos e psicóticos. Santos Editora. SP. 2002. p. 
681. 

FOUCALT, Michel. História da Loucura. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

GALVÃO, C. M.; SAWADA, N. O.; TREVIZAN, M. A. Revisão sistemática: recurso que 
proporciona a incorporação das evidências na prática da enfermagem. Revista 
Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 12, n. 3, p. 549-556, maio/jun. 
2004. 

KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin. Compêndio de Psiquiatria: Ciências 
do comportamento e psiquiatria clínica. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 1584. 



38 

JORGE, Maria Salete Bessa et. al. Saúde Mental: da prática psiquiátrica asilar  
ao terceiro milênio.  São Paulo: Lemos Editorial, 2000.  

KOGA, M. & FUREGATO, A. R. (2002). Convivência com a pessoa esquizofrência: 
sobrecarga familiar. Revista Ciência, Cuidado e Saúde, 1(1), 69-73. 

LAVILLE, Christiana. DIONE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 238. 

LOPES, I. L. Estratégia de busca na recuperação da informação: revisão da literatura. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 60-71, maio/ago. 2002. 

MUESER, K.T., Drake, R.E., & Noordsy, D.L.Treatment for co-occurring substance 
abuse and mental health disorders.In P. Miller (Ed.), Interventions for 
Addiction (pp.317-323), Vol. 3.  New York: Elsevier. 

NUNES, PÁG N., BUENO, J. R., & NARDI, A. E. Psiquiatria e Saúde Mental: Conceitos 
Clínicos e Terapêuticos Fundamentais. São Paulo: Atheneu. 2000, 279 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação de transtorno mentais de 
comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto 
Alegre. 1993.p. 352. 

PEREIRA, Ivana Carla Garcia. Do ajustamento à invenção da cidadania: serviço social, 
saúde mental e intervenção na família no Brasil. In: VASCONCELOS, Eduardo 
Mourão (Org.). Saúde mental e serviço social: o desafio da subjetividade e da 
interdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: Cortez, p. 217-262, 2002.RAMADAM, 
Zacarias Borges Ali. ASSUMPÇÃO, Francisco B. Jr. Psiquiatria: da magia à 
evidência? São Paulo: Manole. 2005.p. 530. 

RIGONATTI, Sérgio Paulo. História dos tratamentos biológicos. Rev. psiquiatr. clín., 2004, 
vol.31, no.5, pág210-212. 

SILVEIRA, Lia Carneiro e BRAGA, Violante Augusta Batista. Acerca do conceito de 
loucura e seus reflexos na assistência de saúde mental. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Ribeirão Preto, vol.13, n. 4, pág591-595, jul./ago. 2005. 

SOUZA CAMPOS, Gastão Wagner de. O anti-Taylor: sobre a invenção de um método 
para co-governar instituições de saúde produzindo liberdade e 
compromisso. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 14, n. 4, Oct.  1998 .   
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1998000400029&lng=en&nrm=iso>.  

STERIAN, Alexandra. Esquizofrenia. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. p. 153. 

SPARRENBERGER, Felipe, SANTOS, Iná dos e LIMA, Rosângela da Costa. Associação de 
eventos de vida produtores de estresse e mal-estar psicológico: um estudo de base 
populacional. Cad. Saúde Pública, jan./fev. 2004, vol.20, no.1, p.249-258. 



39 

STUART, Gail W.; LARAIA, Michele T. Enfermagem Psiquiátrica: princípios e prática.  
6. ed. Porto Alegre: Artemed. 2001. p. 958. 

 

 


	RESUMO
	ABSTRACT
	1 INTRODUÇÃO
	.
	2 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA

	4CONSIDERAÇÕES FINAIS

