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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como meta discutir os diferentes paradigmas existentes 

em relação ao tratamento da psicose e qual o papel que psicanálise deve assumir 

dentro desse contexto. Primeiramente, o trabalho analisou as obras de Freud e 

Winnicott em busca das idéias desses autores sobre a psicose. Depois, 

publicações psiquiátricas atuais foram estudadas e percebemos que a visão da 

psiquiatria biológica, que reduz o fenômeno da psicose ao seu substrato cerebral e 

considera o tratamento medicamento como o único de importância primordial, é 

extremamente dominante. O trabalho do psiquiatra Henry Ey publicado na década 

de 60 foi analisado e apresentou um contraponto a visão da psiquiatria atual. Ey 

apresenta uma visão da psicose em que os aspectos orgânicos e biológicos são 

levados em conta e em que tanto o tratamento medicamentoso quanto o 

psicanalítico são considerados de profunda importância. Publicações 

psicanalíticas mais recentes foram pesquisadas a seguir e encontramos grandes 

dificuldades em encontrar textos que discutissem o tratamento psicanalítico da 

psicose. A partir dos dados analisados, concluímos que a visão de mundo 

dominante em cada época acaba por definir a forma como a psicose é concebida, 

afetando também os tipos de tratamento propostos. Vivemos em um mundo em 

que a visão biologizante da psicose é dominante e a psicanálise teria como 

objetivo resgatar o lado psicológico da psicose restituindo dessa forma sua 

complexidade com o intuito de propor uma intervenção mais eficaz.   
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1 � INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho tem como meta discutir os diferentes paradigmas do 

tratamento da psicose. Buscará avaliar diferentes formas de se entender e, 

portanto, de se tratar a loucura. Discutirá a abordagem psicanalítica ao tratamento 

das psicoses tentando compará-la aos tratamentos psiquiátricos propostos hoje 

em dia.   

 

 Muito já foi produzido teoricamente sobre a psicose, mas grande parte 

dessa produção versa sobre a etiologia e a forma da psicose. Há a preocupação 

de se definir o que é psicose e o que há nela de peculiar em relação às outras 

patologias. Percebo que há um maior esforço para se diagnosticar a psicose do 

que para se definir os rumos a serem tomados com seus pacientes dentro de um 

tratamento psicológico.  

 

Gostaria de melhor entender o que se deve buscar, a que se deve mirar 

quando se realiza um trabalho terapêutico com um psicótico. O objetivo seria 

�acabar� com a psicose? Acabar com seus sintomas? Faz sentido falar em cura na 

psicose? Faz sentido o esforço, especialmente da psiquiatria, em diagnosticar e 

catalogar precisamente os tipos de psicose através do conjunto de seus sintomas?  

 

A primeira etapa do levantamento bibliográfico consistiu na análise dos 

textos de Sigmund Freud que falam sobre a psicose. O intuito nesse momento era 

avaliar como o criador da psicanálise entendeu a psicose nos diferentes 

momentos de sua conceituação teórica. Depois disso, a pesquisa foi feita nos 

trabalho D. W. Winnicott que além de estudar a etiologia da psicose já discute 

também alguns rumos que devam ser tomados, baseados em sua concepção 

sobre a questão. 

 

Posteriormente, o trabalho realizou um breve levantamento de publicações 

atuais na área da psiquiatria que discutem a origem e o tratamento da 
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esquizofrenia. O Manual de Psiquiatria publicado por Henry Ey publicado pela 

primeira vez na década de 60 também foi pesquisado propiciando uma 

comparação entre a atual visão que a psiquiatria possui dos transtornos mentais e 

a visão dominante em décadas passadas.  

 

O presente trabalho, por fim, pesquisou publicações atuais dentro da área 

da psicanálise que tratassem do tratamento de pacientes psicóticos. Muitos 

trabalhos que discutem a origem e etiologia das psicoses foram encontrados 

porém quase nada que falasse especificamente dos rumos que o tratamento 

destes pacientes deve seguir. O livro do psicanalista e psiquiatra Antonio Quintet e 

o livro organizado pelo psicanalista Chaim Katz foram duas exceções que 

discutiam o tratamento psicanalítico da psicose.  

 

Buscaremos entender como o fortalecimento da visão que entende os 

fenômenos mentais pelo viés biológico afeta o tratamento de pacientes psicóticos, 

tanto na área da psiquiatria quanto na área da psicanálise e das demais 

abordagens psicossociais. Tentaremos explicar como o surgimento de novas e 

mais potentes medicações psiquiátricas contribuiu para essa mudança de 

paradigma em que o lado biológico claramente se impões sobre o lado 

psicológico. E por fim, buscaremos entender qual o papel que a psicanálise deve 

assumir dentro de um tratamento multidisciplinar da psicose frente a essa nova 

organização de forças.   

 

 
2 � A PSICOSE NA VISÃO DE FREUD 

  

A visão nosográfica de Freud altera-se ao longo de sua obra e pode ser 

dividida em 3 momentos. 

 

 No 1º momento, que vai até o surgimento do conceito de narcisismo (1909), 

as patologias eram divididas em Neuroses Atuais e Neuropsicoses de Defesa. As 
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psicoses, na forma da Paranóia e da Confusão Alucinatória, estavam inseridas no 

segundo grupo.  

 

 Nessa época, Freud concebia o aparelho psíquico de um ponto de vista 

econômico em que a moeda corrente são os investimentos. Os investimentos, ou 

catexias são quantidades de energia que possuem dois aspectos: o afetivo e o 

ideativo. O aparelho psíquico é o encarregado da transformação dessas cargas de 

energia em representações. A vida psíquica, nessa fase, pode ser encarada como 

a capacidade de fazer ligações, ou seja, de fazer com que cada quantidade de 

energia tivesse uma representação psíquica.  

 

 As Neuroses Atuais não tem seu surgimento mediado pelo aparelho 

psíquico. A energia psíquica não satisfeita relacionada a um conflito atual é 

descarregada diretamente no corpo gerando o sintoma.  

 

 Os tipos de Neuroses Atuais são: a Neurose de Angústia, a Neurastenia e a 

Hipocondria. A respeito da Neurastenia, Freud (1894/1988) afirma que nos 

�sintomas básicos (dessa patologia) não há nenhum fundamento para se 

pressupor um mecanismo psíquico�. Ou seja, nessa patologia as defesas 

psíquicas não têm nenhuma eficácia e toda carga de excitação atual não satisfeita 

vai para o universo somático. 

 

 Nas Neuropsicoses de Defesas há a presença de um mecanismo psíquico. 

Uma determinada experiência pulsional insuportável é reprimida, ou seja, tirada da 

consciência. Arma-se contra ela uma defesa psíquica que impede o contato do 

sujeito com tal experiência. Nas palavras de Freud (1894/1988): 
Houve uma ocorrência de incompatibilidade em sua vida representativa 
� isto é, (...) seu eu se confrontou com uma experiência, uma 
representação ou um sentimento que suscitaram um afeto tão aflitivo 
que o sujeito decidiu esquecê-lo, pois não confiava em sua capacidade 
de resolver a contradição entre a representação incompatível e seu eu 
por meio da atividade de pensamento. (p.55). 
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 Essa energia recalcada tem que achar uma nova via de acesso. O sintoma 

é uma das formas que essa energia encontra para voltar à consciência. Devido a 

esse motivo é que o sintoma é chamado de formação de compromisso. Essa 

representação recalcada aceita se manter inconsciente ao eu desde que consiga 

uma nova forma de manifestação consciente (o sintoma). 

 

 Freud defendia que a idéia de formação de compromisso aplicava-se não 

só aos sintomas mas também aos sonhos e às demais produções do inconsciente. 

Todos os sintomas psíquicos se submeteriam tanto ao desejo quanto à defesa. O 

desejo recalcado consegue voltar à consciência mas apenas depois de ser 

deformado pela defesa a ponto de não ser mais reconhecível. Laplanche e 

Pontalis (1982/2001) no Vocabulário de Psicanálise afirmam que �na mesma 

formação podem ser assim satisfeitos � num mesmo compromisso � 

simultaneamente o desejo inconsciente e as exigências defensivas� (p. 198).  

 

Os tipos de Neuropsicoses de Defesa são: a Histeria, a Neurose Obsessiva, 

a Paranóia e a Confusão Alucinatória. Nesse momento da nosografia freudiana 

não havia grande distinção entre neurose e psicose. As diferenças entre as 

Neuropsicoses de Defesas eram definidas pela forma como a defesa se 

manifestava em cada caso. Havia duas formas de Psicose contidas dentro das 

Neuropsicoses de Defesa: a Paranóia e a Confusão Alucinatória.  

 

A peculiaridade da defesa paranóica é a projeção do conteúdo e do afeto 

insuportáveis no mundo exterior. Aquilo que foi abolido do mundo interno do 

indivíduo aparece no mundo externo. Segundo Freud (1885/1988), �o conteúdo e 

o afeto são mantidos (...), mas são projetados no mundo externo. As alucinações, 

que surgem em algumas formas da doença, são hostis ao ego, mas apóiam a 

defesa� (p. 298). Hostis ao ego uma vez que o eu continua tendo que se deparar 

com o afeto e o conteúdo insuportáveis somente agora eles não se encontram 

mais no próprio indivíduo. Apóiam a defesa, pois é a existência das alucinações 

que permite ao aparelho psíquico manter a experiência rechaçada.  
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Na Confusão Alucinatória, considerada por Freud (1894/1988), �uma 

espécie de defesa muito mais poderosa e bem-sucedida� (p. 64), tanto o afeto 

quanto o conteúdo da experiência insuportável são rejeitados. Segundo Freud 

(1894/1988): 
O eu rompe com a representação incompatível; esta, porém, fica 
inseparavelmente ligada a um fragmento da realidade, de modo que, à 
medida que o eu obtém esse resultado, também ele se desliga, total e 
parcialmente, da realidade. (p.65).  

Ou seja, o sujeito altera a realidade, por meio de alucinações, para não ter que se 

deparar com o insuportável. Como no exemplo citado por Freud (1894/1988) no 

qual a mulher rejeitada acaba por fantasiar que seu amante está presente. Nesse 

caso, a alucinação é favorável tanto ao ego quanto à defesa. 

 

 No 2º momento que pode ser identificado por nós, Freud divide as 

patologias em Neuroses Atuais, Neuroses de Transferência e Neuroses 

Narcísicas. As psicoses estavam contidas nesse terceiro grupo. 

 

A introdução do conceito de narcisismo foi fundamental para a modificação 

da nosografia freudiana. A criação desse conceito se deve ao estudo por Freud de 

casos de psicose. Ele, ao mesmo tempo em que deve seu surgimento às 

psicoses, também modificou o modo como Freud as entendia e classificava. 

 

Freud notou que alguns pacientes possuíam sua libido desconectada dos 

objetos externos e voltada para o próprio eu. O narcisismo é essa libido do eu. Ele 

constata que essa característica, energia psíquica direcionada ao eu, não ocorria 

só nos quadros psicóticos, mas se assemelhava a determinado momento do 

desenvolvimento infantil. Cria o conceito de narcisismo como fase fundamental do 

desenvolvimento da criança na qual não possui caráter patológico.  

 

As Neuroses Atuais continuavam com características parecidas com 

aquelas que possuíam no momento anterior da classificação freudiana. Nas 
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Neuroses de Transferência, a libido que estava ligada a um objeto externo e que 

sofre recalque é deslocada para um objeto diferente (real ou imaginário) na forma 

do sintoma. Os exemplos desse grupo seriam: a Histeria, a Obsessão e a Fobia.  

 

As psicoses estão dentro do grupo das Neuroses Narcísicas nas formas da 

Paranóia e Esquizofrenia juntas com a Melancolia. As principais características 

dessas neuroses são a dificuldade ou impossibilidade da transferência libidinal. O 

sujeito é incapaz de deslocar a energia recalcada para um objeto substituto, que é 

exatamente o que ocorre nas Neuroses de Transferência. A segunda 

característica dessas neuroses diz respeito ao destino da libido. Devido à 

impossibilidade de transposição da energia, a libido acaba por se retrair sobre o 

próprio eu. 

 

Na Paranóia, p. ex., o mecanismo de defesa usado contra a experiência 

insuportável não é a repressão, mas o desligamento do mundo dos objetos e 

reinvestimento no ego. Esse eu acaba por projetar esse investimento no real na 

forma de delírios. A peculiaridade da Paranóia é encontrada naquilo que foi 

reprimido: um desejo homossexual. Segundo Freud (1911/2002): 
Tenderíamos a dizer que caracteristicamente paranóico na doença foi o 
fato de o paciente, para repelir uma fantasia de desejo homossexual, 
ter reagido precisamente com delírios de perseguição desta espécie. 

 
Freud (1911/2002) explica a formação de um delírio de perseguição a partir da 

frase �eu (um homem) o amo (um homem)�. (p.77). Esse sentimento é 

insuportável e é transformado no inconsciente em �Eu não o amo - Eu o odeio�. 

(p.78). A Paranóia, como é sua característica, transpõe essa percepção interna 

para uma percepção externa. Acontece uma projeção e a proposição �eu o odeio� 

transforma-se em �ele me odeia (persegue), o que me desculpará por odiá-lo�. A 

realidade externa fica adulterada devido a esse sintoma (delírio de perseguição) 

que serve como defesa contra a percepção insuportável pelo sujeito do desejo 

homossexual. 
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 O 3º momento da conceituação freudiana sobre as psicoses pode ser 

delimitado pela publicação do texto �Neurose e Psicose� em 1924. Devido ao 

desenvolvimento de um novo olhar sobre a estrutura do aparelho psíquico (2ª 

tópica) em que aparecem os conceitos de id, ego e superego, a nosografia 

psicanalítica teve que ser alterada novamente. As patologias passam a ser 

divididas em Neuroses, Psicoses e Afecções Psicossomáticas. 

 

 As Afecções Psicossomáticas tem como principal característica o 

mecanismo de seus sintomas ser a somatização. As Neuroses, que eram divididas 

em Neurose Obsessiva, Histeria de Angústia e Histeria de Conversão, 

continuavam a funcionar seguindo o mecanismo do recalque (tornar inconsciente 

certa força pulsional e suas representações). 

 

 As Psicoses, que se dividem em Paranóia, Psicose Maníaco-depressiva, 

Esquizofrenia e Catatonia, possuem como característica peculiar em relação às 

Neuroses à presença da recusa como mecanismo de defesa e não o recalque. 

 

 Nas Neuroses o conflito básico se trava entre o ego e o id com a atuação 

do recalque como mecanismo básico de defesa. Alguma força pulsional 

proveniente do id chega ao ego (que nesse momento tardio da conceituação 

freudiana tinha como principal exigência e papel a síntese psíquica) que não a 

suporta. O recalque entra em ação.  

 Freud (1924/1988) diz: 
A mais importante diferença genética entre uma neurose e uma psicose 
(é que) a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao 
passo que a psicose é o desfecho análogo de um distúrbio semelhante 
nas relações entre o ego e o mundo externo. (p. 189).  

Na psicose, dessa forma, o ego é arrancado da realidade pelo mecanismo da 

recusa (mais radical que o recalque). O sintoma então aparece como uma 

tentativa de restabelecer a relação do ego com a realidade exterior. Segundo 

Freud (1924/1988), �o delírio se encontra aplicado como um remendo no lugar em 

que originalmente uma fenda apareceu na relação do ego com o mundo externo�. 

(p.191). 
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3 � A PSICOSE NA VISÃO DE WINNICOTT 
 

Winnicott ao longo de seu percurso teórico dentro do estudo da psicanálise 

sempre deu grande importância para os eventos que acontecem entre o bebê e 

sua mãe ou cuidador. Para ele uma infância precoce saudável do ponto de vista 

relacional é fundamental para um desenvolvimento psíquico posterior também 

saudável.  

 

O próprio autor (1958) define coisas que devem acontecer em qualquer 

bebê: 
  1. O bebê deve fazer contato com a realidade. 
  2. A personalidade do bebê deve tornar-se integrada, e a integração 

deve tornar-se estável 
  3. O bebê deve passar a sentir-se vivendo dentro do que chamamos 

tão facilmente de o seu corpo, e que no começo não é sentido por ele como algo tão 
significativo quanto é para nós. (p. 239) 

 

O papel da mãe é fundamental na visão de Winnicott para que esse 

desenvolvimento primário seja bem sucedido. Segundo ele (1958), �a saúde 

mental de cada criança é possibilitada pela mãe, enquanto essa se preocupa com 

a criação de seus filhos�. (p.306).  

 

Winnicott utiliza-se do conceito de �preocupação materna primária� para 

descrever o conjunto de ações básicas que as mulheres devem tomar para 

garantir o bem-estar de seus filhos. Segundo ele, a não ser que apresentem algum 

problema mais grave as mães acabam por garantir esse cuidado mínimo a seus 

filhos. O autor (1958) vai além e afirma que �o objetivo da criação de filhos não é 

apenas o de produzir crianças saudáveis, mas também o de permitir o 

desenvolvimento posterior de um adulto saudável�. (p. 306).  

 

A psicose tem, portanto, relação direta com o processo de desenvolvimento 

do bebê. Elsa Oliveira Dias (1998) em sua tese de doutorado na qual estudou a 
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visão winnicottiana da psicose afirma que �o termo psicose é usado, na 

classificação winnicottiana, para todos aqueles distúrbios que tiveram origem nos 

estágios mais precoces da vida�. (p. 228).  

 

 Dias (1998) diz que �a psicose é (...) para Winnicott um distúrbio de 

deficiência ambiental� (p. 229). Em um primeiro momento de teorização, o autor 

inglês (1979) atribuía à psicose a existência de �experiências traumáticas severas� 

(p.231) ocorridas em momentos muito primitivos do desenvolvimento do ser 

humano. Era como se algo bastante ruim, do ponto de vista de um observador 

externo, devesse acontecer para o aparecimento da psicose. Em um momento 

posterior de sua construção teórica, ele afirma que a falha ambiental é na verdade 

uma falha da provisão básica. 

 

Algum problema com a mãe a impede de exercer propriamente sua 

preocupação matéria primária gerando uma interrupção no processo de 

amadurecimento. Nesse caso, segundo Dias (1998), �o indivíduo que, pela sua 

própria natureza, tende ao amadurecimento, cessa de amadurecer no sentido da 

integração� (p. 229). 

 

Winnicott não descreve a psicose como uma doença no sentido em que 

estamos acostumados a pensar: algo ruim que desequilibra o indivíduo e deve ser 

corrigido. Ele (1958) concebe a �doença psicótica como uma organização 

defensiva cujo objetivo é proteger o verdadeiro eu� (p. 384). Dias (1998) descreve 

o bebê como um ser que se encontro completamente dependente dos outros e, 

portanto, incapaz de se defender de qualquer ameaça proveniente do ambiente a 

não ser �interrompendo o processo de amadurecimento através da psicose infantil� 

(Winnicott, 1958, p. 228).  

 

Dias (1998) afirma que o aspecto central da teoria winnicottiana das 

psicoses é o fato dela �não ser o colapso propriamente dito, mas a organização 

defensiva contra uma agonia impensável�. Essa visão da psicose faz com que 
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Winnicott desenvolva ressalvas em relação a alguns tipos de tratamento utilizados 

em sua época e que em alguns casos perduram até hoje. O autor (1958) chega a 

dizer que possui �horror pessoal a leucotomia e (...) suspeitas contra a E.C.T. 

(Electric Chock Therapy)� (p. 384). 

 

Entender a psicose ao modo de Winnicott, ou seja, como uma formação de 

defesa contra uma falha precoce no processo de desenvolvimento afeta 

profundamente o modo com ele concebia seu tratamento. Winnicott (1958) propõe 

que �o contexto analítico reproduz as técnicas de maternagem da primeira infância 

e dos estágios iniciais�. (p. 384). Devido a isso, o terapeuta ganharia a 

confiabilidade do paciente. Afirma então que �a doença psicótica pode ser tratada 

apenas pelo fornecimento de um ambiente especializado acoplado à regressão do 

paciente�. (1958, p. 384). 

 

A direção (o objetivo) do tratamento, segundo Dias (1998), deve ser auxiliar 

o paciente a �alcançar um estatuto unitário ou um estado de integração espaço-

temporal onde exista um si-mesmo�. (p. 229). A psicose afasta o indivíduo da 

direção da integração e por isso atrapalha a saúde psíquica. Segundo Dias (1998), 

�o psicótico é um não nascido� (p. 330) e um tratamento bem sucedido seguindo 

esses preceitos deve permitir ao paciente uma nova oportunidade de vida. 

 

 
4 � A PSICOSE E A ESQUIZOFRENIA NA VISÃO DA PSIQUIATRIA ATUAL 

  

A psiquiatria atual ao contrário da psicanálise não toma como seu objeto de 

estudo a psicose, mas sim suas diferentes formas de manifestação como a 

esquizofrenia, a paranóia, etc. Com o intuito de entender melhor qual a visão da 

psiquiatria sobre a psicose escolhi a esquizofrenia como recorte de pesquisa. 

 

 No dicionário de psicanálise, Laplanche e Pontalis dizem que o termo 

esquizofrenia foi criado por Bleuler em 1911 e servia para designar um grupo de 
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psicoses cujo sintoma fundamental seria a dissociação. Os autores (1982/2001) 

afirmam que �o termo impôs-se em psiquiatria e psicanálise, independentemente 

das divergências dos autores sobre aquilo que garante à esquizofrenia a sua 

especificidade�. (p.158). Parece possível, portanto realizar uma aproximação entre 

estudos sobre a esquizofrenia realizados por psiquiatras e estudos psicanalíticos 

que têm como objeto de estudo as psicoses e não apenas uma de suas 

manifestações. 

 

 O DSM, manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que se 

encontra em sua 4ª versão juntamente com a CID, código internacional de 

doenças, que em se encontra em sua 10ª versão são as duas principais 

classificações que buscam uniformizar a nomenclatura dos diversos quadros 

clínicos. Conseguem dessa forma facilitar a comunicação entre os profissionais de 

diferentes áreas da saúde e de diferentes países. Nos últimos anos, o DSM IV tem 

sido mais usado em publicações científicas no Brasil e devido a isso nos ateremos 

a suas classificações no presente trabalho. 

 

 A esquizofrenia no DSM IV pertence ao grupo de doenças classificadas 

como Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos. O aspecto definidor dos 

transtornos incluídos nesta seção é a presença de sintomas psicóticos. O manual 

ressalta que o termo psicótico já recebeu diferentes definições com o passar dos 

anos e que nenhuma acabou por alcançar aceitação universal.  

 

 O DSM IV cita desde a definição mais estreita do termo psicótico na qual 

ele estaria restrito à presença de delírios e alucinações sem a presença de insight, 

ou seja, alucinações que o indivíduo não percebe como sendo experiências 

alucinatórias até definições mais amplas que incluem outros sintomas como 

discurso e comportamentos desorganizados. O manual afirma que, diferentemente 

das definições baseadas em sintomas da atual versão, as classificações 

anteriores baseavam-se na gravidade do prejuízo funcional. Um transtorno mental 

era chamado de psicótico se gerasse �prejuízo que interfere amplamente na 
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capacidade de atender às exigências da vida� (p. 263). O DSM IV (1995) conclui 

dizendo que �os diferentes transtornos nesta seção salientam diferentes aspectos 

das várias definições de psicótico� (p. 263).  

 

 A esquizofrenia se caracteriza por ser �uma perturbação que dura pelo 

menos 6 meses e inclui pelo menos 1 mês de sintomas da fase ativa� (p. 263) 

provocando importante disfunção social ou ocupacional no indivíduo. A fase ativa, 

por sua vez, se caracteriza pela presença de 2 ou mais dos seguintes sintomas: 

delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente 

desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, isto é, embotamento afetivo ou 

avolição. Para a definição do diagnóstico, o manual afirma que é importante 

excluir a possibilidade de transtorno esquizoafetivo, transtorno do humor, 

perturbação gerada por substância ou por condição médica geral. 

 

 No Brasil, Homero Vallada Filho e Geraldo Bussato Filho, pesquisadores do 

Institute of Psychiatry de Londres, escreveram o capítulo sobre esquizofrenia do 

Manual de Psiquiatria organizado por Osvaldo Pereira de Almeida, Luiz Dractu e 

Ronaldo Laranjeira. Os autores afirmam não haver nenhum tipo de consenso em 

relação às causas da esquizofrenia. No entanto, eles (1996) enfatizam que as �as 

pesquisas atuais em diversas áreas continuam sugerindo fortemente uma base 

orgânica para a esquizofrenia� (p. 128). É bastante recorrente no capítulo a idéia 

de que ainda não há completa elucidação da base orgânica da esquizofrenia, de 

que �o seu substrato orgânico não foi até hoje estabelecido� (p. 128), mas que, 

apesar disso, há consenso entre os pesquisadores de que uma alteração orgânica 

é a base para definição da causa da esquizofrenia. Devido a essa indefinição, os 

autores defendem que a melhor forma de se realizar o diagnóstico da enfermidade 

é a observação cuidadosa dos sintomas. 

 

 Vallada Filho e Bussato Filho descrevem algumas teorias etiológicas. Entre 

elas, a teoria genética que mostra a importância da hereditariedade no 

aparecimento das doenças e é baseada em amplos estudos com famílias, gêmeos 
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e adoção que comprovam o componente genético no aparecimento da 

esquizofrenia. A teoria neuroquímica �que postula que sintomas esquizofrênicos 

são conseqüentes a um estado de hiperatividdade dopaminérgica cerebral� (p. 

140). Essa hipótese se baseia na grande eficácia dos remédios neurolépticos que 

atuam justamente no bloqueio dos receptores cerebrais do neurotransmissor 

dopamina fazendo supor que alta atividade desse neurotransmissor seria a 

responsável pela esquizofrenia. Ao contrário das teorias psicológicas que, grosso 

modo, defenderiam que a esquizofrenia tem sua etiologia encontrada na relação 

do doente com seu ambiente familiar e no modo como responde a eventos 

estressores psicossociais. Os autores não se posicionam em relação a qual 

dessas teorias teriam maior afinidade. Eles apenas citam que existem diversos 

modelos que visam entender a etiologia da esquizofrenia como uma integração 

entre aspectos biológicos e aspectos psicológicos. 

 

 Os autores citam como estratégias de tratamento: a internação hospitalar, o 

tratamento farmacológico com antipsicóticos (ou neurolépticos) e os tratamentos 

complementares (estratégias psicossociais). O tratamento farmacológico é o que 

recebe maior atenção dos pesquisadores sendo dedicado um grande número de 

páginas a ele. A psicoterapia é citada entre as estratégias psicossociais junto com 

a abordagem familiar, o treinamento de habilidades sociais, as terapias 

ocupacionais, as terapias psicológicas comportamentais e a reabilitação de déficits 

cognitivos.  

 

 Os objetivos das estratégias psicossociais no tratamento da esquizofrenia 

seriam, segundo Vallada Filho e Bussato Filho (1996), �reduzir (...) as 

exacerbações da doença como também o risco de suicídio no primeiro ano do 

tratamento� (p. 146) além de �aumentar a aderência do paciente ao tratamento 

medicamentoso� (p. 147). Fica claro que o tratamento farmacológico é o 

tratamento principal na visão dos autores.  
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 Os autores (1996) afirmam que �psicoterapias aprofundadas de base 

psicodinâmicas são hoje em dia pouco recomendadas para o tratamento de 

episódios psicóticos esquizofrênicos� (p. 147). Eles também defendem que o mais 

indicado são �psicoterapias de apoio, mais diretivas, procurando soluções para os 

problemas do dia-a-dia, enfatizando a necessidade de tratamento� (p. 147). 

Acreditam que esse tipo de psicoterapia pode ser útil como complemento ao 

tratamento medicamentoso. 

 

O psiquiatra e psicanalista Mario Rodrigues Louzã da FMUSP (Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo) e o psiquiatra da UNIFESP-EPM 

(Universidade Federal de São Paulo � Escola Paulista de Medicina) Itiro 

Shirakawa são co-autores de um manual sobre a esquizofrenia. Nesse livro, em 

relação à etiologia da esquizofrenia os autores (2000) afirmam que �sua causa (ou 

causas) é, ainda, desconhecida. Fatores hereditários e ambientais parecem 

contribuir para seu aparecimento�. (p. 13). Os autores (2000) afirmam ser a 

esquizofrenia �uma doença do cérebro com manifestações psíquicas�. (p. 13). 

 

 Em relação ao tratamento, Louzã e Shirakawa (2000) dizem que �até a 

década de 50, não havia tratamento para a esquizofrenia� (p. 29). Eles se referem 

à ausência de tratamento medicamentoso, que só teve início em 1952 com a 

descoberta do efeito da clorpromazina sobre os delírios e alucinações, sintomas 

típicos dessa doença. Nessa afirmação não levam em conta os esforços que 

psicanalistas, psiquiatras e outros profissionais tiveram antes da década de 50 

para tratar a esquizofrenia com métodos que não fossem o medicamentoso.  

 

 O tratamento medicamentoso é aquele que recebe maior atenção no 

trabalho desses dois autores. Afirmam (2000) que o tratamento com remédios é 

fundamental, mas que a presença de abordagens psicossociais �constituem parte 

integrante e indissolúvel dos tratamentos bem conduzidos� (p. 33). Os tratamentos 

psicossociais listados são: a psicoterapia, a terapia ocupacional, o 

acompanhamento terapêutico, os grupos de auto-ajuda, a orientação familiar, as 
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oficinas de trabalho e as pensões protegidas. Louzã e Shirakawa (2000) afirmam 

que os objetivos dessas abordagens seriam �minimizar ou diminuir as recaídas e 

promover o ajustamento social�. (p. 33).  

 

 A psicoterapia, segundo os autores (2000), tem o apoio como sua principal 

função e �não se recomendam psicoterapias baseadas em interpretações, com 

várias sessões por semana e por longos anos�. (p. 34). Outras funções citadas 

seriam a da melhoria dos sintomas e prevenção de possíveis recaídas.  

 

 O psiquiatra espanhol Eduardo García-Camba do serviço de psiquiatria do 

hospital Princesa Sofia de Madrid escreve o capítulo dedicado à esquizofrenia em 

um livro dedicado a diferentes doenças mentais. Em relação à etiologia da 

esquizofrenia, o autor (1991) diz existir duas vertentes: a organicista, que �entende 

a esquizofrenia como uma enfermidade de causa exclusivamente orgânica� (p. 

112); e a psicodinamicista, que defenderiam a origem emocional e familiar da 

esquizofrenia. García-Camba afirma que a radicalidade excludente dessas visões 

estaria superada e (1991) afirma que �estas enfermidades são consideradas como 

um grupo de transtornos de etiologia multifatorial, nos quais estariam implicados 

aspectos genéticos, ambientais, neurobiológicos, sócias, etc.�. (p. 114). 

  

Diferentemente dos autores anteriormente estudados no presente trabalho, 

García-Camba dá atenção semelhante ao tratamento medicamentoso 

(psicofarmacológico) e a psicoterapia individual, terapia familiar e apoio social. Ele 

(1991) afirma que um grande número de abordagens terapêuticas faz-se 

necessárias devido à �heterogeneidade da sintomatologia esquizofrênica e a 

multiplicidade das funções psicológicas que se manifestam nestes pacientes� (p. 

130). 

 

García-Camba afirma ser um tema controvertido o uso de psicoterapia 

individual em pacientes esquizofrênicos. Apresentando visão semelhante aos 

autores brasileiros, García-Camba (1991) afirma serem indicadas �formas de 
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psicoterapia de apoio mais pragmáticas, que não produzem mobilizações 

emocionais intensas que o paciente dificilmente toleraria� (p. 131). Os principais 

objetivos da terapia seriam �ajudar o paciente a se situar melhor na realidade (...) 

e resolver problemas concretos de sua vida e de sua relação com o meio 

ambiente� (p. 132). 

 

O analista e professor de psiquiatria Glen Gabbard escreve um livro sobre 

psiquiatria psicodinâmica. O autor cita diversos modelos de explicação 

psicodinâmicos para a etiologia de esquizofrenia. O autor (1998) não toma o 

partido de nenhum modelo específico e após a descrição deles conclui dizendo 

que �seria ingênuo afirmar que variáveis psicológicas e ambientais não têm nada a 

ver com a etiologia da esquizofrenia� (p. 138). Um ponto comum a maior parte dos 

modelos descritos por Gabbard é o de que dificuldades interpessoais precoces 

estariam na base do surgimento dessa enfermidade. O autor (1998) também cita a 

importância do componente genético na etiologia de esquizofrenia e lembra que �a 

maior parte das evidências sugere que a esquizofrenia é uma doença que envolve 

uma predisposição genética que requer ativação intrapsíquica e interpessoal� (p. 

133).  

 

O autor, ao contrário dos demais estudados nesse trabalho, reserva maior 

atenção para a psicoterapia individual do que para o tratamento medicamentoso. 

Gabbard afirma que a medicação antipsicótica é bastante eficaz no tratamento dos 

sintomas positivos da esquizofrenia (delírios, alucinações, etc.), mas que se 

mostrou menos eficaz no manejo dos sintomas negativos (embotamento afetivo, 

pobreza de pensamento, etc.) e dos relacionamentos interpessoais perturbados. O 

autor (1998) reconhece a importância do tratamento farmacológico quando diz que 

�o acesso dos pacientes esquizofrênicos a todas as formas de intervenção 

terapêutica é altamente melhorado pelo uso criterioso de neurolépticos� (p. 139). 

Ele afirma existir um grande número de estudos sobre o tratamento 

medicamentoso da esquizofrenia e devido a isso se deterá mais nas abordagens 

psicodinâmicas a essa enfermidade.  



 19

 

Sobre a importância da psicoterapia individual, Gabbard (1998) diz que 

�para os pacientes cujos sintomas positivos diminuem como resultado da 

medicação, o tratamento apenas começou (...) e estes pacientes necessitam de 

uma relação humana consistente, confiável e duradoura� (p. 139).  O autor (1998), 

ao contrário de Louzã e Shirakawa que dizem que o tratamento da esquizofrenia 

só teria começado nos anos 50 com a descoberta de medicação eficaz, afirma 

existir uma �uma rica tradição clínica em psicoterapia individual psicanalítica com 

pacientes esquizofrênicos� (p. 139). Essa afirmação também o afasta dos autores 

estudados nesse trabalho que acreditam que psicoterapia individual não é 

indicada no tratamento de casos de esquizofrenia.  

 

Gabbard (1998) delimita alguns princípios da técnica na psicoterapia de 

pacientes esquizofrênicos: o foco deve ser a formação de uma relação, o 

terapeuta deve ser flexível em relação à forma e conteúdo da terapia, terapeuta e 

paciente devem achar uma achar e manter uma distância adequada, o terapeuta 

deve criar um ambiente acolhedor, servir como �continente� para o paciente, servir 

como um ego auxiliar, ser genuíno e aberto, postergar as interpretações até que a 

aliança terapêutica esteja solidificada, manter o respeito pela necessidade do 

paciente de estar doente. 

 

A fato de o autor considerar importante que o terapeuta respeite a 

necessidade do paciente de estar doente mostra uma compreensão diferente da 

esquizofrenia enquanto doença. Essa idéia mostra que Gabbard não enxerga a 

esquizofrenia simplesmente como uma doença e o que o objetivo será sempre 

fazer com que ela desapareça (que é o objetivo do tratamento de praticamente 

todas as doenças. Todos querem que uma gripe desapareça). O autor (1998) 

afirma que �a esquizofrenia representa uma forma de solução intrapsíquica do 

paciente� (p.144) e que qualquer �fantasia onipotente de salvar o paciente da 

esquizofrenia é fadada ao fracasso; é a pior atitude psicológica possível de um 

terapeuta� (p. 144). Essa atitude onipotente não levaria em conta que o paciente 
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pode ter mais angústia do desconhecido que uma mudança traz do que da doença 

que ele já conhece. Segundo o autor, o terapeuta que deseja realizar um 

tratamento eficaz precisa enxergar o desejo de permanecer doente como uma 

mudança psicológica aceitável.  

 

Wagner Farid Gattaz, diretor do departamento de psiquiatria da faculdade 

de medicina da USP e do departamento de psiquiatria do hospital das clínicas, é 

um renomado pesquisador na área das bases biológicas das doenças 

neuropsiquiátricas. O pesquisador é autor de diversos trabalhos na área de 

psiquiatria biológica tanto no Brasil quanto no exterior. 

 

Gattaz escreve sobre a etiologia da esquizofrenia em artigo publicado na 

Revista brasileira de Psiquiatria em maio de 2000. O autor (2000) diz que a 

doença pode ser �considerada uma síndrome resultante de um distúrbio na 

maturação do cérebro� (p. 5). Continua o autor afirmando que as alterações 

neuroquímicas encontradas nos pacientes esquizofrênicos são provavelmente 

secundárias a essa �alteração básica da plasticidade cerebral durante a infância e 

adolescência� (p. 5).  

 

O autor escreve (2000) que �um distúrbio no metabolismo do fosfolipídeos é 

um candidato ao papel de fator primário na biologia da esquizofrenia� (p. 6) devido 

às diversas evidências experimentais. Esse distúrbio estaria relacionado a um 

aumento na atividade da enzima fosfolipase A2 (PLA2) como comprovaram 

estudos que comparavam a presença dessa enzima em pacientes esquizofrênicos 

com indivíduos sadios e com pacientes psiquiátricos não-esquizofrênicos. Além 

disso, outros estudos mostraram que os pacientes que estavam sendo medicados 

com antipsicóticos apresentavam uma redução na atividade dessa enzima. 

 

Gattaz discutirá o tratamento da esquizofrenia no artigo Diretrizes da 

Federação Mundial de Psiquiatria Biológica para o Tratamento Biológico da 

Esquizofrenia publicado na Revista de Psiquiatria Clínica em 2006, escrito por ele 
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e por outros 6 autores membros da força-tarefa da Federação Mundial das 

Sociedades de Psiquiatria Biológica para diretrizes para o tratamento biológico da 

esquizofrenia. Neste artigo, os autores defendem que o tratamento primário deve 

ser o medicamentoso sendo que �a monoterapia antipsicótica deve ser a primeira 

escolha� (p. 9). Monoterapia antipsicótica é o tratamento com apenas um tipo de 

medicação antipsicótica ao invés da utilização de uma combinação de 

medicamentos. Os autores também afirmam que o uso de doses contínuas 

apresentou melhor resultado do que o de doses intermitentes.  

 

Gattaz et al. (2006) afirmam que o principal objetivo do tratamento 

utilizando antipsicóticos é �prevenir a recaída e ajudar a manter um indivíduo 

suficientemente estável para viver o mais normalmente possível� (p. 12). Os 

autores escrevem que a existência de um tratamento medicamentoso é essencial 

para a eficácia dos tratamentos psicológicos e que, da mesma forma, �as 

intervenções psicossociais são sempre um elemento essencial junto a 

farmacoterapia� (p. 13). 

 

Os autores (2006) citam que os objetivos dos tratamentos psicológicos com 

pacientes esquizofrênico são: 
redução da vulnerabilidade individual, o alívio das influências adversas dos 
fatores de estresse externos, a melhora na qualidade de vida, a redução 
dos sintomas da doença, a promoção e a melhora das capacidades de 
comunicação e de enfrentamento da doença por parte do paciente. (p. 16) 

Gattaz et al. citam como estratégias psicossociais possíveis de serem utilizadas 

no tratamento da esquizofrenia: a psicoterapia de orientação cognitivo-

comportamental, as abordagens psicoeducativas, a psicoterapia de apoio, as 

terapias psicodinâmicas, o treinamento de habilidades sociais, as intervenções 

familiares, o tratamento comunitário assertivo, a reabilitação vocacional e os 

grupos de auto-ajuda. 

 

Os autores afirmam que diversos estudos mostraram que a terapia 

cognitivo-comportamental proporcionou diversos benefícios ao tratamento do 

paciente com esquizofrenia. Algumas das melhoras observadas foram: a redução 
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dos sintomas psicóticos, a diminuição do índice de recaídas, a melhora do estado 

mental, melhora da atividade social e eficácia em relação aos pacientes refratários 

ao tratamento medicamentoso.  

 

Os autores dedicam 1 parágrafo às psicoterapias psicodinâmicas, nas quais 

a psicanálise se inclui. Afirmam que estas �não são recomendadas para pacientes 

esquizofrênicos pela falta de estudos controlados e randomizados� (p.90).  Eles 

escrevem que as terapias psicodinâmicas só devem ser utilizadas em pacientes 

estáveis devido ao risco de exacerbação da psicose. Elas devem �consistir em 

intervenções de apoio, devendo então proporcionar benefícios individuais� (Gattaz 

et al., 2006, p. 90).  

 

 

5 � A PSICOSE E A ESQUIZOFRENIA NA VISÃO DA PSIQUIATRIA DE HENRY 

EY 

 

A tradição de autores da área da psiquiatria com inspiração psicanalítica é 

vasta. No presente trabalho escolhemos estudar a obra de Henry Ey, autor de 

importante Manual de Psiquiatria na década de 1960. Desde a primeira edição em 

1960 até sua morte em 1977 foram publicadas 5 edições do manual, sendo a 5ª 

datada de 1978 e a utilizada no presente trabalho. Interessante notar a grande 

diferença de visão sobre as doenças neuropsiquiátricas e sobre a esquizofrenia 

presente no Manual de Henry Ey comparada à das recentes publicações 

previamente descritas neste trabalho. 

 

As diferenças podem ser percebidas já na apresentação do Manual. Henry 

Ey afirma ter escolhido seus colaboradores Paul Bernard, psiquiatra, e Charles 

Brisset, psicanalista, com o intuito de equilibrar o Manual em relação às suas 

tendências teóricas e aos seus aspectos práticos e terapêuticos.  
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Ey, Bernard e Brisset (1960/1978) apresentam uma visão da psiquiatria 

bem diferente daquela encontrada nas publicações mais recentes pesquisadas 

nesse trabalho. Afirmam que: 
A psiquiatria encontrou seu verdadeiro semblante no dia em que o 
essencial da terapêutica psiquiátrica se impôs sob forma de técnicas 
psicoterápicas, e isso é e será verdadeiro quaisquer que sejam a 
importância e o interesse dos métodos biológicos. (p. 1072) 

Os autores (1960/1978) defendem ainda que o objetivo da atividade do psiquiatra 

é ajudar o paciente a alcançar uma compreensão, �a fim de readaptá-lo a uma 

vida de relação tão normal quanto possível� (p. 1072).  

 

 No capítulo sobre esquizofrenia do Manual de Psiquiatria, Ey et al. 

(1960/1978) afirmam que a doença possui uma etiologia multidimensional, sendo 

impossível reduzir suas causas a fatores orgânicos ou a fatores psicossociais. 

Segundo os autores, �a esquizofrenia não pode ser considerada simplesmente um 

estado lesional ou constitucional do cérebro� (p. 537), como faziam alguns 

psiquiatras da época. Eles (1960/1978), no entanto, dizem que o entendimento da 

evolução da doença como ligada ao desenvolvimento psicodinâmico �deve ser 

limitado pelos dados objetivos que mostram que o processo esquizofrênico está 

submetido a certas condições neurobiológicas hereditárias e atuais dos 

esquizofrênicos� (p. 537).  

 

 Ey et al. afirmam que existiam duas teses extremas sobre a etiologia da 

esquizofrenia: a tese organicista, que defendia que a doença era fruto de 

distúrbios orgânicos e afecções lesionais ou funcionais dos centros nervosos; e a 

tese psicossociogenética, que considerava a esquizofrenia como uma mera 

reação a fatores externos e seus sintomas seriam respostas a estímulos 

patogênicos vindos das condições de vida social e familiar do indivíduo.  

 

 Os autores adotam uma posição conciliatória em relação a como entendem 

o surgimento da esquizofrenia. Eles defendem uma concepção do surgimento da 

doença que �implica biogênese e sociogênese em um duplo movimento de trocas� 

(Ey et al., 1960/1978, p. 568). Ressaltam a importância dos estudos psicanalíticos 
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sobre regressão narcísica e alteração original das relações objetais bem como dos 

trabalhos psicofarmacológicos que demonstram a realidade das alterações 

fisiológicas da doença. Concluem dizendo que o processo esquizofrênico 

corresponde a uma impotência (condições orgânicas deficitárias) e a uma 

necessidade (fatores psíquicos) de fugir para um mundo imaginário.  

 

 Outra diferença encontrada em relação às publicações mais recentes 

pesquisadas e em especial ao Manual de Psiquiatria de Bussato Filho e Vallada 

Filho é na relevância dada ao tratamento psicoterápico da esquizofrenia. Enquanto 

nas publicações atuais a psicoterapia ocupa lugar secundário no tratamento da 

esquizofrenia no Manual de Psiquiatria de Ey et al. ela ocupa lugar principal 

juntamente com o tratamento medicamentoso. Em relação à eficácia do 

tratamento, os autores (1960/1978) afirmam que �se a psicoterapia nem sempre é 

suficiente, pelo menos é sempre necessária� (p. 1072). 

 

 Os autores dizem que o tratamento da esquizofrenia foi profundamente 

modificado pelo surgimento de novas medicações. Eles defendem que �o 

tratamento psicossocioterápico da esquizofrenia tornou-se, graças aos 

medicamentos, muito mais acessível� (Ey et al., 1960/1978, p. 568). Eles dizem 

que a distância entre o doente e a equipe de tratamento diminui graças aos 

medicamentos assim como os sentimentos de medo e hostilidade tanto do 

paciente quanto dos profissionais.  

 

 Ey et al. (1960/1978) afirmam que �o tratamento de um esquizofrênico é um 

compromisso terapêutico� (p. 601). Esse compromisso é parte fundamental para 

qualquer tipo de ação bem-sucedida e deve ser assumido não por um só 

profissional mas por uma verdadeira equipe de saúde mental. Em relação à 

psicoterapia, os autores destacam 2 finalidades: a interpretação do conteúdo da 

psicose e a reconstrução de suas ligações com as demais pessoas. Os tipos de 

psicoterapia empregados são: as psicoterapias individuais, os grupos terapêuticos, 

a terapia familiar e a psicoterapia institucional ou comunitária.  
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 Os autores destacam ainda a importância de outras atividades no 

tratamento da esquizofrenia. Alguns desses métodos são: atividades esportivas, 

expressivas, recreativas ou remuneradas, técnicas corporais e ergoterapia 

(processo terapêutico que consiste em ocupar o paciente com trabalhos manuais). 

Essas atividades servem como bons coadjuvantes para as ações medicamentosas 

e psicoterápicas e devem ser pensadas dentro do contexto global do tratamento.  

 

 Ey et al. ressaltam a necessidade de uma boa integração entre as diversas 

estratégias de tratamento empregadas com os pacientes esquizofrênicos. Eles 

(1960/1978) afirmam que as ações medicamentosas e psicoterápicas �devem ser 

utilizadas juntas o mais possível, como meios que correspondem a níveis diversos 

da organização da doença� (p. 611). Defendem ainda que se não houver 

colaboração dentro da equipe, os efeitos dos tratamentos podem acabar anulando 

uns aos outros.  

 
 
6 � A PSICOSE E A ESQUIZOFRENIA NA VISÃO DA PSICANÁLISE ATUAL 

 

 Encontramos dificuldades para encontrar publicações recentes na área da 

psicanálise que discutam o tratamento da psicose ou mais especificamente o 

tratamento da esquizofrenia. Existe grande número de trabalhos que tratam da 

origem da psicose e que avaliam os diversos fatores envolvidos no 

desenvolvimento de tal quadro. No entanto, poucos analisam como dever ser a 

intervenção do psicólogo e quais os objetivos que o tratamento psicanalítico da 

psicose deve buscar. 

 

 O livro Teoria e Clínica da Psicose publicado pelo psicanalista e psiquiatra 

Antonio Quintet em 1997 discute os rumos e objetivos do tratamento psicanalítico 

de pacientes psicóticos. Ele defende que a primeira questão a ser considerada no 

tratamento desse pacientes é uma questão ética. O autor (1997) afirma ser 
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necessário �tratá-lo como sujeito e fazê-lo responsável, sujeito de direito � o que 

se opõe a tratá-lo como objeto de observação e cuidados� (p. IX). É preciso 

acreditar que o psicótico é um sujeito capaz de tomar decisões e decidir o rumo de 

sua própria vida.  

 

 Quintet (1997) afirma que �o saber psiquiátrico trata o louco com objeto, 

produzindo um sujeito patológico barrado pela medicação, ou que tenha seu 

acesso barrado à sociedade de seu estado civil� (p. 124). O autor (1997) propõe 

uma mudança de atitude por parte do psiquiatra afirmando que esse deve agir 

�sobre o louco para que este produza um saber sobre a loucura�. O profissional 

que trata o psicótico não deveria buscar primordialmente a supressão do sintoma 

através da medicação pois dessa forma impedirá o desenvolvimento de saber do 

paciente sobre sua própria condição. 

 

 O psicanalista Chaim Samuel Katz é organizador do livro Psicose: Uma 

Leitura Psicanalítica de 1991 que também discute o tratamento da psicose. No 

capítulo de introdução escrito por Katz o pouco valor que historicamente é dado ao 

saber e discurso do psicótico é apontado. É importante segundo o autor (1991) 

que se entenda que �a linguagem e as produções psicóticas são riquíssimas, 

múltiplas e várias (por menos que a vida social possa aceitá-las)� (p. 13). O papel 

do psicanalista seria o de decodificador dessa vasta e rica produção trazida pelo 

psicótico cabendo ao analista �respeitar o discurso do psicótico tanto quanto 

entendê-lo� (p. 14). 

 

 Quintet (1997) afirma portanto que o objetivo terapêutico da análise com 

pacientes psicóticos deve ultrapassar a eliminação de sintomas. A análise teria 

como objetivo ajudar o paciente a adquirir uma maior liberdade de opção, visando 

o desenvolvimento de um sujeito autônomo em seu pensamento. O indivíduo 

deveria tornar-se sujeito de si mesmo deixando de ser subjugado pelas 

contingências impostas pela doença e pelo mundo externo. 
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 O autor assume uma posição radical em relação à suspensão do sintoma 

como objetivo do tratamento. Quintet retoma a conceituação freudiana de que o 

sintoma psicótico, como o delírio, é uma tentativa de cura, de reparação por parte 

do psiquismo do buraco que se originou entre o ego e o mundo externo.  O autor 

(1997) afirma que �a direção da cura com o sujeito psicótico não está na 

suspensão do sintoma� (p. 100) uma vez que este traz um apaziguamento do 

sofrimento ao qual o sujeito está submetido. 

 

 O psicanalista deveria, durante o processo de análise, ajudar o paciente 

psicótico a reconstruir uma realidade sempre lembrando que esta nunca será igual 

ao de sujeitos neuróticos. Quintet (1997) afirma que �o curável na psicose é 

equivalente a tentar barrar, delimitar, apaziguar os conteúdos inconscientes que 

invadem o sujeito� (p. 100) conseguindo assim uma diminuição do sofrimento. O 

autor conclui dizendo que o que a psicanálise pode oferecer ao psicótico é o 

mesmo que ela pode oferecer a qualquer um: esclarecer o inconsciente ao qual os 

indivíduos estão sujeitos.  

 
 

7 - DISCUSSÃO 

 

O psicanalista Franklin Goldgrub em seu livro O Neurônio Tagarela 

publicado em 2002 discute como o avanço das ciências biológicas afetou a 

milenar controvérsia sobre a relação entre mente e corpo. Essa questão é de 

particular importância na área da psicose e das doenças psiquiátricas. Acreditar 

que uma doença como a esquizofrenia tem origem puramente orgânica, devido a 

alterações do funcionamento cerebral, faz com que o tratamento e os objetivos 

deste tratamento sejam pensados de uma certa maneira. Por outro lado, acreditar 

que a origem da esquizofrenia é puramente psíquica, sem nenhuma relação com o 

funcionamento cerebral, faz com que se definam tratamentos e objetivos 

totalmente diversos. 
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 Goldgrub (2002) afirma que �a balança tem-se inclinado progressivamente 

ao peso dos argumentos que apresentam o psicológico com um epifenômeno do 

funcionamento cerebral� (p. 08). Segundo o autor, a revolução da farmacologia 

iniciada na década de 70 somada a avanços tecnológicos em outras áreas da 

medicina (fecundação artificial, clonagem, etc.) seriam os principais responsáveis 

pelo movimento da balança em prol do corpo, ou seja, em favor das explicações 

baseadas no orgânico.  

 

Na psiquiatria, a descoberta de novas e mais potentes medicações foi o 

impulso inicial para o desenvolvimento de uma psiquiatria dita biológica. Apesar da 

maior parte desses novos remédios terem sido descobertas nas décadas de 70 e 

80 é na década de 90 que vemos a psiquiatria biológica crescer de importância 

tornando-se a visão dominante dentro da disciplina. Caberia nesse ponto do 

trabalho uma análise mais aprofundada sobre as modificações de paradigma 

pelas quais passaram a psiquiatria e visão sobre o louco ao longo da história. A 

obra do filósofo Michel Foucault é de capital importância para se entender as 

diversas transformações ocorridas dentro da psiquiatria e como as diferentes 

formas pelas quais a experiência da loucura era entendida nas diferentes 

sociedades acabaram por moldar diferentes formas de tratamento. No entanto, 

correndo o risco de realizar um trabalho não tão completo, deixaremos essa 

análise para futuros trabalhos devido a falta de tempo para pesquisarmos 

profundamente o assunto. 

 

 Essa mudança de paradigma é facilmente comprovada quando analisamos 

os autores estudados no presente trabalho. No Manual de Psiquiatria de Henry Ey, 

editado pela primeira vez na década de 60, a etiologia da esquizofrenia é definida 

como multidimensional implicando fatores orgânicos e psíquicos em constante 

interação. Nos trabalhos recentes, por outro lado, os possíveis aspectos psíquicos 

presentes no surgimento da esquizofrenia são deixados de lado em prol de uma 

explicação puramente biológica. Wagner Gattaz fala de um problema de 

maturação cerebral e de distúrbio no metabolismo do fosfolipídeos como principais 
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causas da enfermidade. Shirakawa e Louzã (2000) afirmam ser a esquizofrenia 

�uma doença do cérebro com manifestações psíquicas�. (p. 13). Interessante notar 

que Ey et al. (1960/1978) discordaria da atual concepção orgânica do surgimento 

da esquizofrenia chegando a afirmar que �a esquizofrenia não pode ser 

considerada simplesmente um estado lesional ou constitucional do cérebro� (p. 

537). Alguns autores atuais como Gabbard, Bussato Filho e Vallada Filho 

possuem visões mais equilibradas em relação ao papel dos aspectos orgânicos e 

psíquicos no surgimento da esquizofrenia mas de maneira geral a visão dominante 

da atual psiquiatria dá mais importância aos aspectos orgânicos.  

 

 Outro importante dado que corrobora a idéia de que no momento atual a 

visão organicista domina a psiquiatria são os critérios utilizados pelo DSM IV, 

manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, para a classificação das 

diferentes doenças. O principal critério é a existência ou não de determinados 

sintomas. A esquizofrenia, por exemplo, é diagnosticada primordialmente frente à 

existência de delírios e alucinações. No diagnóstico não são levados em conta a 

história de vida do sujeito ou outros fatores que pudessem ajudar o psiquiatra a 

entender a dinâmica da constituição daquele quadro clínico.  

 Goldgrub (2002) afirma que vivemos um período em que o reducionismo 

biológico domina o pensamento sobre as doenças psiquiátricas. Acredita que isso 

é um grande problema e afirma que: 
�além dos dados experimentais procedentes da farmacologia e dos progressos da 
psicossomática, uma reflexão psicanalítica interessada em recuperar o interesse 
pela relação entre o psiquismo e suas expressões somáticas (...) pode contribuir 
para avançar a discussão em pauta� (p. 10). 

Interessante notar que é possível visualizar alguns pontos de aproximação entre 

as teorizações psicanalíticas de Freud e Winnicott com as idéias psiquiátricas 

recentes como a de Gattaz. O último afirma que a esquizofrenia é fruto de um 

problema de maturação cerebral que ocorre nos primeiros anos de vida e que as 

posteriores alterações cerebrais são frutos desse problema primário. Winnicott, 

por sua vez, afirma que o surgimento da psicose se dá nos estágios mais 

precoces da vida e está relacionado com uma falha na �preocupação materna 
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primária�. É possível imaginar um estudo integrado entre as duas teorias visando 

alcançar um conhecimento mais amplo sobre o fenômeno da psicose. 

 

 Essa falta de estudos mais integrados entre psiquiatria e psicanálise 

também pode ser notada nas publicações psicanalíticas mais recentes estudadas 

neste trabalho. Tanto no livro de Antonio Quintet quanto no livro organizado por 

Chaim Katz não havia nenhum tipo de referência ao aspecto biológico da psicose 

nem ao modo como o tratamento psicanalítico pode interagir com o tratamento 

medicamentoso. As propostas desses livros não eram estudar a totalidade das 

intervenções realizadas em pacientes psicóticos mas aprofundar a visão 

psicanalítica do assunto. No entanto, uma vez que nos dias de hoje a maioria dos 

pacientes psiquiátricos é atendida primeiramente em hospitais por psiquiatras, 

acredito ser importante para os psicanalistas estarem em contato com a visão 

dominante nos tratamentos desse pacientes buscando entender como esta afeta 

suas intervenções e qual é o seu papel dentro de um tratamento multidisciplinar. 

 

 Quando voltamos nossa atenção para como o tratamento dos 

psicóticos está sendo proposto percebemos mais claramente a predominância da 

visão biologizante dentro da psiquiatria.  Tanto Gattaz, quanto Louzã e Shirakawa 

quanto Bussato Filho e Vallada Filho afirmam defendem que o tratamento 

medicamentoso é o primordial no tratamento da esquizofrenia. Os principais 

objetivos desse tratamento são a remissão dos sintomas e a prevenção de 

recaídas. 

 

As estratégias psicossociais são citadas por todos eles como parte do 

tratamento do paciente psicótico e podem incluir: a psicoterapia de orientação 

cognitivo-comportamental, as abordagens psicoeducativas, a psicoterapia de 

apoio, as terapias psicodinâmicas, o treinamento de habilidades sociais, as 

intervenções familiares, o tratamento comunitário assertivo, a reabilitação 

vocacional e os grupos de auto-ajuda. A importância dessas intervenções é 

deixada em segundo plano e elas devem servir como apoio ao tratamento 
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primordial que é o medicamentoso. Os principais objetivos dessas estratégias 

seriam: promover maior aderência ao tratamento medicamentoso, reduzir as 

exacerbações da doença, reduzir os sintomas, prevenir possíveis recaídas, entre 

outros.  

 

 As terapias psicodinâmicas aprofundadas, entre as quais a psicanálise é 

incluída, são consideradas ainda menos importantes a ponto de serem consideras 

como não indicadas ao tratamento de pacientes psicóticos. Gattaz et al. (2006), 

por exemplo, dentro de um texto com 3 páginas falando sobre tratamento da 

esquizofrenia dedica apenas 1 parágrafo para as terapias psicodinâmicas. Afirma 

que estas �não são recomendadas para pacientes esquizofrênicos pela falta de 

estudos controlados e randomizados� (p.90) e que deveria consistir em 

intervenções de apoio e não aprofundadas. Louzã e Shirakawa tanto quanto 

Bussato Filho e Vallada Filho concordam com a não recomendação de 

psicoterapias aprofundadas e propõe intervenções de apoio, mais diretivas. 

Bussato Filho e Vallada Filho afirmam que elas deveriam enfatizar a necessidade 

de tratamento (medicamentoso) e deveriam ter por objetivo a solução de 

problemas do dia-a-dia tornando-se dessa forma bom complemento ao tratamento 

medicamentoso.   

 

 Analisando novamente o Manual de Psiquiatria de Henry Ey percebe-se 

claramente a mudança de valores que ocorreu dentro do campo da psiquiatria. Se 

hoje em dia as publicações psiquiátricas relegam ao segundo plano qualquer 

tratamento que não o medicamentoso, Ey et al. davam à psicoterapia papel de 

grande importância no tratamento de pacientes psicóticos. Os autores (1960/1978) 

chegam a afirmar que as ações medicamentosas e psicoterápicas �devem ser 

utilizadas juntas o mais possível, como meios que correspondem a níveis diversos 

da organização da doença� (p. 611) e que �se a psicoterapia nem sempre é 

suficiente, pelo menos é sempre necessária� (p. 1072). Ey et al. apresentam uma 

posição mais equilibrada entre as influências dos fatores orgânicos e psíquicos em 

uma doença como a esquizofrenia. Eles afirmam ser fundamental não só a 
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presença de ambos tratamentos, psicoterápico e medicamentoso, como também a 

existência de colaboração dentro da equipe de profissionais, correndo-se o risco 

de uma ação acabar por anular o efeito benéfico de outra se essa integração não 

ocorrer.  

 

É possível hipotetizar que Ey et al., devido a ausência de medicamentos 

eficientes, precisassem da psicanálise. Em um momento do estudo da psicose em 

que não havia descobertas orgânicas que a explicassem, a psicanálise se 

apresentava tanto como fonte de explicação quanto como instrumento de 

intervenção. A descoberta de medicações mais potentes permitiu que a psiquiatria 

se desvencilhasse da psicanálise e desenvolvesse uma teoria de explicação sobre 

a psicose que se baseasse no funcionamento cerebral. Raciocínios como: se 

determinado remédio diminui a ação de determinado neurotransmissor e com isso 

os sintomas psicóticos desaparecem então a psicose é fruto da ação desse 

neurotransmissor; tornaram-se possíveis e começaram a ser defendidos pela 

psiquiatria.   

 

 Importante ressaltar a posição do psiquiatra norte-americano Glen Gabbard. 

Apesar de atuar nos dias de hoje sua posição em relação ao tratamento da 

esquizofrenia se assemelha mais à de Henry Ey do que a de seus pares 

contemporâneos. Sobre a importância da psicoterapia individual, o autor 

(1994/1998) diz que �para os pacientes cujos sintomas positivos diminuem como 

resultado da medicação, o tratamento apenas começou (...) e estes pacientes 

necessitam de uma relação humana consistente, confiável e duradoura� (p. 139). 

Na visão de Gabbard, a psicoterapia é peça fundamental no tratamento de 

qualquer paciente psiquiátrico assim como o tratamento medicamentoso também 

é indispensável. 

 

 Gattaz et al. (2006) afirmam que o tratamento psicanalítico não é 

recomendado em pacientes esquizofrênicos. Uma das justificativas dos autores é 

a �falta de estudos controlados e randomizados� (p.90) que comprovem a eficácia 
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das intervenções com psicanálise em casos de esquizofrenia. Os autores indicam 

a psicoterapia cognitivo-comportamental como alternativa, justamente pela 

presença de diversos estudos que comprovam sua eficiência. Ao afirmarem que 

existe falta de pesquisas em psicanálise com pacientes esquizofrênicos os autores 

acabam por desconsiderar o fato de que desde sua criação no final do século XIX 

autores psicanalíticos (Freud, Winnicott, Lacan, entre outros) se ocupam de 

pensar a psicose tanto em relação às suas causas e desenvolvimento quanto em 

relação a possíveis tratamentos. O fato de Gattaz et al exigirem como 

comprovação da eficácia da psicanálise a existência de estudos controlados e 

randomizados mostra o quanto a psiquiatria biológica, e seu modelo de pesquisa 

nos moldes das ciências médicas, é dominante hoje em dia. Os autores não citam 

se existem pesquisas qualitativas realizadas nos moldes da psicanálise. Gabbard 

(1998) novamente apresenta uma posição discordante e lembra da existência de 

�uma rica tradição clínica em psicoterapia individual psicanalítica com pacientes 

esquizofrênicos� (p. 139).  

 

 Interessante ressaltar que é difícil achar qualquer estudo psicanalítico 

recente sobre o tratamento de pacientes esquizofrênicos, seja com pesquisa 

qualitativa seja com pesquisa nos moldes das ciências médicas. Acredito que não 

seria ético ou nem mesmo possível para um psicanalista realizar uma pesquisa 

nos moldes das ciências médicas. Além disso, abandonar a pesquisa qualitativa e 

se submeter aos moldes da psiquiatria biológica contribuiria para reforçar a visão 

dominante que explica a esquizofrenia como um fenômeno unicamente biológico. 

Seria importante, no entanto, que a psicanálise produzisse mais pesquisas dentro 

de seus moldes para dessa forma poder dialogar com a psiquiatria biológica em 

busca de uma maior integração entre o tratamento medicamentoso e o tratamento 

psicanalítico. 

 

Acredito que o caminho para o melhor tratamento de pacientes psicóticos 

seria a busca de uma maior integração entre os aspectos biológicos e psicológicos 
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envolvidos no fenômeno da psicose. Goldgrub (2002) ajuda-nos a pensar como 

poderíamos promover essa integração quando afirma: 
 �A admissão de que pensamentos e emoções são veiculados ou se 
expressam graças ao substrato neuronal é diametralmente oposta à 
concepção organicista segundo a qual pensamentos e emoções resultam 
do funcionamento cerebral� (p.220). 

Em outras palavras, é impossível negar que existe um substrato orgânico presente 

na psicose porém reduzir todo o fenômeno a uma experiência orgânica é 

impreciso e dificultará o completo entendimento e tratamento do mesmo. 

 

  Diferentes autores estudados no presente trabalho consideram a 

psicanálise como importante componente no tratamento de psicóticos. Um ponto 

em comum entre eles é que o tratamento do paciente psicótico deveria promover 

uma maior integração ao indivíduo e que ele possa se tornar mais dono de seu 

próprio caminho. Dias (1998) falando sobre a visão defendida por Winnicott afirma 

que o tratamento deve auxiliar o paciente a �alcançar um estatuto unitário ou um 

estado de integração espaço-temporal onde exista um si-mesmo�. (p. 229) dando 

ao indivíduo uma nova oportunidade de vida. Quintet (1997) defende que o 

indivíduo deveria tornar-se sujeito de si mesmo deixando de ser subjugado pelas 

contingências impostas pela doença e pelo mundo externo. 

 

 Em relação ao que a psicanálise pode oferecer ao paciente psicótico, 

Quintet (1997) afirma que é o mesmo que ela pode oferecer a qualquer indivíduo: 

esclarecer seu inconsciente.  Em outras palavras, o tratamento do paciente 

psicótico deve promover uma ampliação de seu autoconhecimento tornando-o 

dessa forma mais integrado e sujeito de si diminuindo assim seu sofrimento. Esse 

tipo de objetivo só é possível de ser alcançado se olharmos para a psicose como 

um fenômeno complexo e multideterminado dando igual atenção para os aspectos 

orgânicos e psicológicos e promovendo uma perfeita integração entre o tratamento 

medicamentoso e os tratamentos psicossociais dentro os quais a psicanálise se 

inclui.  
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8 � CONCLUSÃO 
 

 Os dados apresentados no presente trabalho nos permitem realizar 

algumas reflexões a respeito da psicose e da loucura.  Podemos concluir que a 

forma como a psicose é entendida em diferentes épocas depende do pensamento 

dominante de cada época. Avanços tecnológicos, criação de novas teorias que 

buscam explicar o fenômeno fazem com que a forma como a psicose é concebida 

se altere drasticamente. 

 

 A psiquiatria, durante grande parte do século XX, utilizou-se de idéias 

vindas da psicanálise para explicar a psicose. Esse intercâmbio de conhecimento 

entre as duas disciplinas fez com que a psicose fosse entendida de maneira 

bastante complexa com seus aspectos biológicos e psicológicos sendo 

contemplados. O advento de medicações extremamente eficazes e potentes 

permitiu que a psiquiatria se �libertasse� da psicanálise e de suas explicações. A 

psiquiatria biológica aparece com muita força propondo explicações para a 

psicose baseadas puramente em eventos cerebrais. Esse novo modo de olhar 

para as doenças psiquiátricas fez com que a psiquiatria se aproximasse das 

demais especialidades médicas e de seu modo de entender os fenômenos 

humanos.  

 

 Esse novo modo de olhar a psicose pelo lado biológico tornou-se dominante 

e gerou efeitos no modo como os pacientes são tratados. A psiquiatria biológica 

busca com os psicóticos apenas eliminar seus sintomas e evitar possíveis 

recaídas. Essa visão extremamente pragmática da experiência da psicose e de 

seu tratamento acaba por desprezar a riqueza e as diversas nuances existentes 

na experiência humana.  

 

 A psicose é um fenômeno extremamente complexo e a única de forma de 

entendê-lo completamente é olharmos para ele em toda sua complexidade. 

Portanto, é fundamental que entendamos a biologia cerebral da psicose e que  
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sejamos capazes de desenvolver medicações cada vez mais eficientes. No 

entanto, também é fundamental continuarmos a estudar os aspectos psicológicos 

da psicose, tentando entender qual a influência que as relações interpessoais do 

indivíduo tiveram no desenvolvimento de sua condição. Cabe a psicanálise e as 

demais teorias psicológicas continuarem o desenvolvimento desse último aspecto 

sempre buscando melhores formas de ajudar esses indivíduos que se encontram 

em grande sofrimento. 

 

 A psicanálise tem, além de seu papel técnico, um papel político em relação 

à forma como a sociedade entende a psicose. A visão dominante da psiquiatria 

biológica está reduzindo essa experiência humana a seu substrato biológico e a 

psicanálise tem responsabilidade ética de resgatar a complexidade existente na 

psicose. A defesa dessas idéias não deve ocorrer só dentro das universidades e 

entre profissionais especializados, sendo importante que essa visão discordante 

sobre a loucura atinja a opinião pública e propicie um debate com a visão 

dominante. Mas para que isso ocorra é necessário que os psicanalistas se 

preocupem mais em publicar, ou seja, tornar público, todo o conhecimento 

adquirido sobre a psicose, apresentando assim alternativas a visão biologizante do 

ser humano.  
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