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FrancaMente
Informando sobre a esquizofrenia, vencendo o estigma.

A esquizofrenia é um transtorno mental 
complexo que di!culta:

Fazer a distinção entre as experiências 
reais e imaginárias
Pensar de forma lógica
Ter respostas emocionais normais
Comportar-se normalmente em situações 
sociais

O que é Esquizofrenia?

Esquizofrenia: entenda a doença que provoca delírios e alucinações
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Causas 

A esquizofrenia é uma doença complexa. 
Especialistas em saúde mental não sabem ao 
certo sua causa. No entanto, alguns fatores 
genéticos parecem estar envolvidos.

Alguns eventos ambientais podem 
desencadear a esquizofrenia nas pessoas que 
geneticamente já apresentam risco.

Você está mais propenso a desenvolver a 
esquizofrenia se algum familiar seu tem a 
doença.

 A esquizofrenia afeta tanto homens 
quanto mulheres. Ela geralmente começa na 
adolescência ou na fase adulta jovem, mas pode 
começar em idade mais avançada. Nas mulheres, 
a esquizofrenia tende a começar mais tarde e ser 
mais branda.
 A esquizofrenia com início na infância 
aparece depois dos 5 anos. A esquizofrenia 
infantil é rara e pode ser difícil diferenciá-la 
de outros transtornos de desenvolvimento da 
infância, como o autismo.
esquizofrenia

Exames

 Não há testes médicos para diagnosticar 
a esquizofrenia. Um psiquiatra deve examinar 
o paciente para determinar o diagnóstico. O 
diagnóstico é feito com base em uma entrevista 
minuciosa com a pessoa e seus familiares. O 
médico fará perguntas sobre:

A duração dos sintomas
 Como a capacidade funcional da pessoa 

mudou
 Histórico de desenvolvimento
 Histórico familiar e genético
 Se a medicação funcionou

 Exames cerebrais (como tomogra!as ou 
ressonâncias magnéticas) e exames de sangue 
podem ajudar a descartar outras doenças com 
sintomas semelhantes à esquizofrenia.
 A esquizofrenia é um transtorno mental 
complexo que di!culta:

Fazer a distinção entre as experiências reais 
e imaginárias
Pensar de forma lógica
Ter respostas emocionais normais
Comportar-se normalmente em situações 
sociais

Sintomas psicóticos comuns da esquizofrenia
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arte grá!ca: isabel villares

ABRE
Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia 
Rua Álvaro Rodrigues, 182, cj. 136 
CEP 04582-000 - São Paulo/SP
www.abrebrasil.org.br 
abre@abrebrasil.org.br

Seja voluntário ou associado!

 Criada pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
a Rede caps é uma excelente referência sobre 
saúde mental. 
 No começo, consistia na divulgação de 
resultados de pesquisas com apelo mais cientí!co, 
entretanto, com a escassez de informações para 
a população e até mesmo alguns pro!ssionais 
de saúde, o projeto acabou tomando a forma de 
site.
 O objetivo é compartilhar experiências, 
materiais de leitura e vídeos, além de notícias, 
cursos e eventos, colaborando para a expansão 
da Rede.
 Na seção de vídeos, você pode conferir o 
depoimento de Jorge Cândido de Assis, portador 
de esquizofrenia vinculado a Abre, e o episódio 

do programa “A Liga”, em que Ra!nha Bastos e
outros apresentadores acompanham o dia a dia 
de pessoas com transtornos mentais. 

Projeto de Apoio à Rede de Atenção Integral e 
Assistência à Saúde Mental
www.redecaps.org

 Ficção e realidade se misturam na lista de 
Dez Filmes sobreTranstornos Mentais publicada 
pelo site “Revista 21”.
 Entre eles, destaque para “O Solista” 
e “Uma Mente Brilhante”, que abordam a 
esquizofrenia e contribuem para esclarecer o 
que a doença representa para os portadores e as 
pessoas com quem se relacionam.
 Outra pérola da lista é a produção 
nacional “Bicho de Sete Cabeças”, estrelado por 
Rodrigo Santoro. O enredo mostra como a falta 
de diálogo e de esclarecimento pode levar a uma 
saída drástica: o manicômio.

Transtornos mentais são inspiração para o cinema

Rede caps  ampl ia  o  debate  sobre  saúde menta l

1. Bicho de Sete Cabeças
2. Bem me quer, mal me quer
3. O Solista
4. Adam
5. Dá Para Fazer
6. Um Novo Despertar
7. Precisamos Falar Sobre o Kevin
8. Cisne Negro
9. Uma Mente Brilhante
10. Geração Prozac

Con!ra os dez !lmes e suas sinopses no site 
revista21.com.br/?p=10887

Sobre o art ista 
Arthur Bispo do Rosário

 Arthur Bispo do Rosário (Conceição do 
Coité, Bahia, 14 de maio e 1909 ou, segundo 
outras fontes, 16 de março de 1911 – Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 5 de julho de 1989) foi 
um artista plástico brasileiro.
 Considerado louco por alguns e gênio por 
outros, a sua !gura insere-se no debate sobre o 
pensamento eugênico, o preconceito e os limites 
entre a insanidade e a arte, no Brasil. A sua 
história liga-se também à da Colônia Juliano 
Moreira, instituição criada no Rio de Janeiro, 
na primeira metade do século XX, destinada a 
abrigar aqueles classi!cados como anormais ou 
indesejáveis (doentes psiquiátricos, alcóolatras e 
desviantes das mais diversas espécies).

Estátua do artista 
em sua terra natal, 
Japaratuba, Sergipe

Fonte: wikipédia


