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ESQUIZOFRENIA 
 

      A esquizofrenia caracteriza-se como uma psicopatologia grave, que afeta diversos 
campos da vida do sujeito, impondo-lhes certas limitações nas diversas funções que são 
alteradas em razão dos sintomas. 

Sintomas 

Dentre os principais grupos de sintomas da esquizofrenia, vamos destacar os sintomas 
negativos e sintomas positivos. 

Sintomas negativos: 

Refere-se a perda de funções psíquicas e empobrecimento de aspectos voltados à vida 
afetiva, cognitiva e social do sujeito. De acordo com o DSM – V, os sintomas negativos são:  

 

• Expressão emocional diminuída: também chamado de afeto embotado. Inclui 
reduções nas expressões das emoções pelo rosto, no contato visual, na entonação da 
fala (prosódia) e nos movimentos das mãos, da cabeça e da face;  
 

• Alogia: produção diminuída do discurso. Pode ser 
expressar por pobreza de conteúdo da fala, bloqueio de 
pensamento e maior latência no pensamento; 

 

• Avolia: diminuição da vontade. Observa-se a redução da 
participação do indivíduo em atividades motivadas, autoiniciadas e com uma 
finalidade. A pessoa pode ficar sentada por períodos longos e mostrar-se pouco 
interessada em participar de atividades profissionais ou sociais. 

 

• Anedonia: capacidade reduzida de sentir prazer, resultante dos estímulos positivos, 
ou degradação na lembrança do prazer anteriormente vivido. 
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• Falta de sociabilidade: aparente ausência de interesse em interações sociais. Pode 
estar associado à avolia.  

 

Sintomas positivos: 

São aqueles em que ocorrem comportamentos adicionais no momento da crise, ou seja, 
há uma exacerbação do comportamento. Os principais sintomas positivos são: 

• Alucinações: Conforme o DSM- V, as alucinações caracterizam-se como experiências 
semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. Podem ocorrer em 
qualquer modalidade sensorial, mas a mais comum são as alucinações auditivas; 

 
• Delírios: são crenças fixas que não passíveis de mudança mesmo sob à luz de evidências 

conflitantes. O conteúdo do delírio geralmente é persecutório, autorreferentes ou de 
influência, no entanto, outros tipos de conteúdos podem mostrar-se presentes, como nos 
delírios erotomaníacos e niilistas; 

 
• Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou 

anormal (incluindo catatonia):  pode ser manifestado de diversas 
formas, desde o comportamento “tolo e pueril” até a agitação 
imprevisível. Esses comportamentos considerados socialmente 
como bizarros e inadequados, podem ser observados em 
qualquer comportamento dirigindo a um objetivo, fazendo com que o indivíduo tenha 
dificuldades em realizar as tarefas cotidianas. 

 

• Desorganização do pensamento: Observa-se que o indivíduo muda de um tópico a 
outro (descarrilamento ou afrouxamento das associações). As respostas as perguntas 
podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma (tangencialidade). 

 

 

Importante! Dentre os critérios diagnósticos, o DSM-V destaca que dois ou mais sintomas 
devem estar presentes, cada um por uma quantidade significativa de tempo. Pelo menos 
um deles deve ser delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Ex: delírios + sintomas 
negativos.  
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