
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA  
 
 

Primeiro episódio psicótico: fatores de 

risco, fatores preditivos e diagnóstico 

diferencial 

 

Joana Isabel Moura de Oliveira 

M 
2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina  

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto  

  

  

  

  

  

  

Primeiro episódio psicótico: fatores de 

risco, fatores preditivos e diagnóstico 

diferencial 
  

Joana Isabel Moura de Oliveira1  

  

  

  

  

  

Orientação: Doutora Liliana Correia de Castro2  

  

  

  

  

  

1 Aluna do 6.º ano do Mestrado Integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

– Universidade do Porto  
Endereço eletrónico: jimoliveirinha24@gmail.com   

  

  
2 Médica Psiquiatra no Hospital Magalhães Lemos, Professora Assistente Convidada da Unidade 

Curricular de Psiquiatria no Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar  

 

 

 

 

Maio 2019



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: _______________________________ 

(Joana Isabel Moura de Oliveira) 

 

 

 

Orientação: ________________________________________ 

(Doutora Liliana Correia de Castro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, maio de 2019



i 
 

Resumo 

As patologias psiquiátricas encontram-se, desde sempre e ainda hoje, pautadas pelo 

estigma e preconceito, o que conduz a atrasos na procura de ajuda médica e consequentemente 

no seu tratamento.  

O episódio psicótico é transversal a diversas patologias psiquiátricas, ainda que algumas 

apresentem maior gravidade e consequentemente maior necessidade de acompanhamento do 

doente, em detrimento de outras. Por vezes torna-se difícil fazer um diagnóstico definitivo, 

quando um indivíduo sem história prévia de seguimento psiquiátrico ou história pessoal de 

relevo, se apresenta no serviço de urgência com um primeiro episódio psicótico. Torna-se assim 

muito relevante a análise de fatores considerados de risco para psicose, assim como de fatores 

preditivos do diagnóstico e do prognóstico. 

Atualmente, o uso de sistemas como o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) e o International Classification of Diseases (ICD) facilita o processo de 

diagnóstico, mas existem dados pré-mórbidos e dados de evolução e prognóstico não presentes 

nestas ferramentas de classificação, que devem também ser considerados. Torna-se, portanto, 

pertinente analisar não só a perspetiva psicopatológica e histórica da classificação diagnóstica 

do primeiro episódio psicótico, como também estudar o estado da arte atual relativamente ao 

conhecimento do diagnóstico, fatores de risco e fatores prognósticos relativamente ao primeiro 

episódio psicótico. 

A presente revisão bibliográfica pretende analisar os diagnósticos diferenciais de um 

episódio psicótico, tentando incluir mesmo os menos frequentes, com ênfase em dados clínicos 

psicopatológicos, nas classificações e estudos internacionais atuais, assim como tendo em conta 

diagnósticos clássicos da Psiquiatria. Outro dos objetivos é o estudo dos fatores de risco e dos 

fatores preditivos do diagnóstico e do prognóstico, incluindo a fase prodrómica e evolução de 

um primeiro episódio psicótico.  

A metodologia consiste numa revisão bibliográfica que terá por base a pesquisa de artigos 

científicos (incluindo artigos originais e artigos de revisão) no período temporal de 1980 a 2018, 

escritos em língua inglesa. A pesquisa será efetuada com o recurso à base bibliográfica: PubMed.  

A seleção de artigos terá como base as palavras chave previamente referenciadas e os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão. Será também utilizada a consulta de livros técnicos 

(nomeadamente as classificações internacionais DSM-5 e CID-10). 

Os critérios de inclusão incluem: 

• Estudos e informação relativos ao diagnóstico diferencial de um primeiro episódio 

psicótico;  



ii 
 

• Estudos relativos a fatores de risco de psicose;  

• Estudos sobre a fase prodrómica do primeiro episódio psicótico;  

• Estudos sobre indicadores de prognóstico após um primeiro episódio psicótico;  

• Estudos de follow-up após um primeiro episódio psicótico;  

Os critérios de exclusão a ter em consideração serão: 

• Estudos de um primeiro episódio psicótico em crianças ou em idosos;  

• Estudos de episódios psicóticos que não o inaugural;  

• Estudos de casos clínicos ou estudos com número limitado de participantes.  

 

Palavras-chave: Primeiro episódio psicótico, Fase prodrómica, Diagnóstico diferencial de 

episódio psicótico, Fatores risco para psicose, Preditores de prognóstico e Intervenção precoce. 
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Abstract 

The psychiatric disorders are, since ever and still today, marked by stigma and prejudice, 

which leads to delays in seeking medical aid, and consequently their treatment. 

The psychotic episode is transversal to a range of psychiatric pathologies, although some 

present greater gravity compared to others and, therefore, an increased necessity to follow the 

patient. Sometimes it is difficult to make a definitive diagnosis when a patient without any 

previous psychiatric or relevant medical history, arrives at the emergency room with his/her first 

psychotic episode. Thus, the analysis of factors considered of risk for psychosis, as well as 

predictive factors of diagnosis and prognosis become extremely relevant.  

Currently, the use of systems such as the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) and the International Classification of Diseases (ICD) simplifies the diagnostic 

process, but there are pre-morbid data and evolution and prognostic information not present 

on these classification tools that should be considered. Therefore, it is relevant to analyze not 

only the psychopathologic and historical perspective of the diagnostic classification of the first 

episode psychosis, but also to study the current state-of- the- art knowledge concerning 

diagnostic, risk factors and prognostic factors of the first episode psychosis.  

The present literature review aims to analyze the differential diagnoses of a psychotic 

episode, trying to include even the less frequent ones, with emphasis on clinical 

psychopathologic data, classifications and current international studies, as well as considering 

the classical psychiatric diagnosis. An additional intention is to study the risk factors and 

predictive factors of diagnosis and prognosis, including the prodromal phase and the evolution 

of a first episode psychosis. 

The methodology consists of a literature review that will be based on the research of 

scientific articles (including original articles and review articles) in the period from 1980 to 2018, 

written in English. The research will be done using the bibliographic database: PubMed. The 

articles selection will have as basis the keywords previously referenced and the following 

inclusion and exclusion criteria. The consultation of technical books (namely the international 

classifications DSM-5 and ICD-10) will be used. 

Inclusion criteria include: 

• Studies and information regarding the differential diagnosis of a first psychotic 

episode; 

• Studies regarding risk factors for psychosis; 

• Studies concerning the prodromal phase of a first episode psychosis; 

• Studies on prognostic indicators after a first episode psychosis; 
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• Follow-up studies after a first episode psychosis; 

The exclusion criteria to consider are: 

• Studies of a first episode psychosis on children or elderly subjects; 

• Studies of psychotic episodes other than the inaugural one; 

• Clinical case studies or studies with a limited number of participants. 

 

Keywords: First episode psychosis, Prodromal phase, Differential diagnosis of first episode 

diagnosis, Risk factors for psychosis, Prognostic predictors and Early intervention. 
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Lista de Abreviaturas 

 

AF – Anisotropia Fracionada 

CAARMS – Comprehensive Assessment Of At Risk Mental States 
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DPNT – Duração de Psicose Não Tratada 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EPNT – Exposição Pré-Natal ao Tabaco 

ICD – International Classification of Diseases 

LOE – Lesão Ocupante de Espaço 

PACE – Personal Assessment And Crisis Evaluation 

PANSS – Positive and Negative Syndrome Score 

PEP – Primeiro Episódio Psicótico 

POC – Perturbação Obsessivo Compulsiva 

RC – Reserva Cognitiva  

SB – Sintomas básicos 

SBr – Substância Branca 

SC – Substância Cinzenta 

SCID – Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders  

SI – Sintomas Mentais Inespecíficos 

SPA – Sintomas Positivos Atenuados 

SPIBL – Sintomas Positivos Intermitentes Breves Limitados 

SPT – Stress Pós-Traumático 
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Introdução 

Uma perturbação mental é definida pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-V (DSM-V) como uma síndrome que se caracteriza por perturbações na cognição, 

emoção ou comportamento de um indivíduo e que está associada a um grau significativo de 

ansiedade ou incapacidade em diferentes níveis.[1]  A cultura influencia a forma como as 

situações, sinais e sintomas são interpretados e também a resposta dada.[1] Por essa razão, o 

DSM-V refere que na abordagem aos pacientes é importante perceber se as experiências 

individuais e as diferentes normas culturais podem justificar os comportamentos observados.[1]  

O termo psicose é, de acordo com o National Institute of Mental Health, usado para 

descrever condições em que há perda do contacto com a realidade. Sendo assim a psicose pode 

incluir alucinações, paranóia, delírios e discurso ou pensamento desorganizado, podendo ser um 

sintoma de uma perturbação mental ou física ou ser causada pelo consumo de substâncias como 

medicações, álcool e drogas de abuso.[2] 

Os critérios para o diagnóstico de um episódio psicótico não são simples, porque os 

fatores de risco, os pródromos e a sua duração podem ser difíceis de estabelecer.[3-7] Por essa 

razão o interesse pelos diferentes pontos referidos anteriormente tem crescido, de modo a ser 

possível a deteção e intervenção mais precoce no contexto de psicose.  

Existem fatores genéticos assim como ambientais bem estabelecidos como fatores de 

risco para um primeiro episódio psicótico (PEP). Nos últimos anos, diferentes estudos têm 

tentado determinar se outros fatores podem também ser relacionados a este evento e qual a 

dimensão da sua influência.  

A fase prodrómica é o período de semanas, meses ou anos que se manifesta com sintomas 

menos pronunciados mas clinicamente significativos e, geralmente, antecede um episódio 

psicótico, com sintomas mais graves.[8-10] Apesar de ser uma fase com grande variabilidade, 

alguns sintomas são relatados com frequência[11] e por essa razão diferentes estudos têm sido 

realizados para os detetar e estabelecer a sua sequência temporal no agravamento do estado 

mental. Os sintomas presentes na fase prodrómica podem facilmente passar despercebidos ou 

serem mal interpretados[12], sendo uma área em que muito estudo há ainda a fazer, de modo a 

que uma intervenção precoce em pacientes de alto risco para um episódio psicótico seja 

possível.  

Nesta revisão serão abordados tópicos atuais com relevância num PEP, como é o caso dos 

fatores de risco, a fase prodrómica, os fatores que influenciam o prognóstico e os défices 

experienciados após um episódio psicótico. O principal objetivo passa por perceber que 

sintomas e condições podem ser vistas como um alerta, seja como fatores de risco para um PEP 
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ou como fatores de prognóstico após um PEP, de modo a auxiliar os profissionais numa 

abordagem mais precoce e mais dirigida. Numa fase final do trabalho são também considerados 

os principais diagnósticos diferenciais no âmbito da psicose. 
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Objetivos 

A presente revisão bibliográfica pretende analisar os diagnósticos diferenciais de um 

episódio psicótico, tentando incluir mesmo os menos frequentes, com ênfase em dados clínicos 

psicopatológicos, nas classificações e estudos internacionais atuais, assim como tendo em conta 

diagnósticos clássicos da Psiquiatria. Outro dos objetivos é o estudo dos fatores de risco e dos 

fatores preditivos do diagnóstico e do prognóstico, incluindo a fase prodrómica e evolução de 

um primeiro episódio psicótico.  
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Metodologia 

A metodologia consistiu numa revisão bibliográfica que teve por base a pesquisa e seleção 

de artigos científicos (incluindo artigos originais e artigos de revisão) no período temporal de 

1980 a 2018, escritos em língua inglesa. A pesquisa foi efetuada com o recurso à base 

bibliográfica: PubMed. Foram também consultados livros técnicos. 

Os artigos selecionados foram lidos na sua versão integral. Adicionalmente, em alguns 

casos considerados pertinentes, foi analisada a bibliografia dos artigos selecionados, de forma a 

identificar outras fontes com informação relevante para a realização da presente revisão 

bibliográfica. Tendo em conta esta informação, existem artigos datadas anteriormente a 1980, 

sendo o mais antigo de 1950. 

Dos 380 artigos analisados e lidos, para a presente revisão, foram selecionados 216. Essa 

seleção foi feita tendo em conta o conteúdo do artigo e a relevância para o tema a ser abordado. 

Para a procura inicial de artigos, foram utilizadas as palavras chaves que referirei posteriormente 

e o abstract. 

A seleção de artigos teve por base as palavras chave “Primeiro episódio psicótico”, “Fase 

prodrómica”, “Diagnóstico diferencial de episódio psicótico”, “Fatores risco para psicose”, 

“Preditores prognóstico” e “Intervenção precoce” e os seguintes critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios de inclusão incluíram: 

• Estudos e informação relativos ao diagnóstico diferencial de um primeiro episódio 

psicótico;  

• Estudos relativos a fatores de risco de psicose;  

• Estudos sobre a fase prodrómica do primeiro episódio psicótico;  

• Estudos sobre indicadores de prognóstico após um primeiro episódio psicótico;  

• Estudos de follow-up após um primeiro episódio psicótico;  

Os critérios de exclusão que foram considerados foram: 

• Estudos de um primeiro episódio psicótico em crianças ou em idosos;  

• Estudos de episódios psicóticos que não o inaugural;  

• Estudos de casos clínicos ou estudos com número limitado de participantes  

As referências captadas foram incluídas numa única biblioteca no programa EndNote X7. 
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Desenvolvimento 

 

 

Psicose e Primeiro Episódio Psicótico: Definição e Aspetos Classificativos 

Jasper, em 1913, descreveu a dicotomia de psicose e neurose, no que se tornaria uma 

primeira base da classificação das doenças psiquiátricas.[13] Segundo este autor, enquanto as 

psicoses seriam resultado de doença somática e, por essa razão um processo, as neuroses teriam 

causas psicológicas e estariam, por isso, em desenvolvimento contínuo com a saúde.[13] Com esta 

conceção, Jasper reforçou uma clara distinção diagnóstica e referiu a necessidade de aplicação 

de métodos para diagnosticar.[13] Nos últimos anos, esta divisão entre psicose e neurose deixou 

de ser tão clara. Os sistemas de classificação DSM e International Classification of Diseases  (ICD), 

por exemplo, não distinguem os dois termos.[14] 

Desde 1970 têm sido aplicados esforços para melhorar a confiabilidade diagnóstica em 

Psiquiatria.[4]  Entre eles encontra-se a criação do DSM e do ICD e o desenvolvimento de guiões 

de entrevistas para a aplicação dos critérios propostos, como é o caso do Structured Clinical 

Interview for DSM-IV Disorders (SCID).[4]  

O termo psicose tem diferentes definições.[1, 4]  A definição do DSM-V restringe o termo à 

presença de delírios e/ou alucinações e/ou discurso desorganizado e/ou comportamento 

inadequado, assim como ausência de insight acerca da natureza destes sintomas.[1, 4] A definição 

mais generalista descreve a psicose como uma perda dos limites do ego ou como um dano 

significativo na noção de realidade.[15] 

O DSM e o ICD sistematizam as psicoses como patologias complexas e multifatoriais com 

uma ampla variedade de sintomas para guiar diferentes diagnósticos.[16-19]  

O estabelecimento de critérios para a definição de episódio psicótico é complexo, isto 

porque há controvérsias acerca da duração dos sintomas e a possível inclusão de sintomas 

prodrómicos, para além dos sintomas de fase aguda.[3-5]  

Na população jovem, existem dois grandes grupos de diagnósticos: as psicoses não 

afetivas, que incluem a esquizofrenia e outras perturbações deste espectro e as psicoses 

afetivas, que incluem a perturbação bipolar com sintomas psicóticos e a depressão major com 

caraterísticas psicóticas.[20] 

Diversos estudos têm tentado determinar a percentagem de diagnósticos que não se 

alteram ao longo do tempo, ou seja, a estabilidade e confiabilidade de um diagnóstico, mas 

poucos tentaram identificar variáveis associadas à estabilidade ou instabilidade do 

diagnóstico.[21] O uso de guidelines, escalas e guiões para entrevistas foram algumas das 
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soluções para aumentar a estabilidade do diagnóstico[4, 22], sendo que numerosos fatores 

parecem influenciá-la, incluindo mudanças na forma de apresentação dos sintomas, o abuso de 

substâncias, aparecimento de informação desconhecida e reinterpretação da informação 

original.[5, 23-25] Restrições no tempo e as poucas fontes de informação disponíveis fazem com 

que o diagnóstico no serviço de urgência apresente apenas moderada conformidade com o 

diagnóstico formulado noutros cenários, onde os períodos de observação são mais longos e 

múltiplas avaliações realizadas.[4, 26] Num estudo de Kim et al., o género feminino, uma mais 

breve duração de psicose não tratada (DPNT), um bom nível de funcionamento prévio e vários 

sintomas incluindo mania, foram identificados como associados a uma instabilidade no 

diagnóstico e mudança de uma psicose não afetiva para afetiva.[27] 

A instabilidade diagnóstica e os fatores preditivos associados são considerações 

importantes ao delinear quais as intervenções terapêuticas.[27] O diagnóstico definitivo num 

primeiro episódio psicótico é difícil e o regime de tratamento é idêntico em todas as psicoses 

não afetivas, estando relativamente padronizado.[20, 28, 29] Contudo, a situação é menos clara para 

as psicoses afetivas, em que permanece dúvida no regime de tratamento sobre se é preferível 

monoterapia ou combinação de vários fármacos, assim como não é consensual a duração do 

tratamento antipsicótico após um PEP.[20, 30, 31] De acordo com a hipótese inicial de diagnóstico, 

vai ser implantado um plano de tratamento específico. [4]  

 

 

 

Fatores de Risco de um Primeiro Episódio Psicótico 

Avaliar um individuo com um PEP requer a consideração de uma variedade de 

diagnósticos diferenciais.[10] A ausência de história familiar de doença mental major, um início 

súbito, início após os trinta anos de idade ou uma psicose num indivíduo a receber tratamento 

no serviço de urgência, unidade médica geral ou cuidados intensivos deve aumentar a suspeita 

de que os sintomas psicóticos podem ser causados por patologia não-psiquiátrica.[10] 

Na maioria das vezes, a idade em que surgem sintomas de uma patologia psiquiátrica 

psicótica é entre os dezasseis e trinta anos de idade, mas  existem diferenças a nível do género, 

sendo a incidência no sexo masculino maior.[32, 33] 

Nos últimos anos, o interesse em estudar os fatores de risco e o nível de funcionamento 

basal (pré-mórbido) tem aumentado, contribuindo para detetar antecipadamente a psicose e 

diferenciar diferentes tipos de psicose.[6, 7] 
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Os fatores de risco psicossociais são sugeridos como tendo um papel importante no 

desenvolvimento da psicose.[34, 35] Eles interagem com a genética, as experiências traumáticas[36, 

37] e trauma na infância (como, por exemplo, maternidade atípica, perda de um pai[38], ou 

abuso[39]). Este efeito epigenético é significativo e deve ser contemplado nas possíveis 

intervenções terapêuticas. Comparados com a população em geral, indivíduos com atraso no 

desenvolvimento e baixo nível de funcionamento intelectual apresentam maior risco.[33, 40] 

Apesar dos numerosos fatores de risco ambientais descritos, a herdabilidade nos transtornos 

psicóticos permanece como um fator muito importante.[41] Exemplo disto é a esquizofrenia e a 

perturbação bipolar, em que uma história familiar destas perturbações pode estar associada ao 

desenvolvimento de psicose nos familiares.[33] 

Dragt et al., não encontraram associação entre a etnicidade, história de traumatismo 

craniano e infeções do SNC e psicose.[42] Contudo, relataram como fator de risco para episódio 

psicótico habitar em áreas urbanizadas, o desemprego e o isolamento social.[42] Outros fatores 

descritos foram a mudança frequente de emprego, faltar às aulas e baixo nível de energia.[42] 

Van Os et al. assim como Dragt et al., descrevem o consumo de cannabis e a exposição a 

cannabis na infância como fatores de risco.[42] 

Diversos estudos concluíram que uma história familiar de psicose está associada a um 

pequeno, mas significativo risco, para aparecimento de um PEP em idade mais precoce e com 

mais sintomas negativos.[43, 44] Dominguez et al., compararam o início de um PEP e não 

encontraram associação entre duração de psicose não tratada (DPNT) e história familiar de 

psicose.[43, 45] Portanto, os dados sugerem que a história familiar de psicose está associada a um 

início mais precoce de um PEP, mas não necessariamente a uma maior DPNT. 

 

 

 

Fase Prodrómica de Psicose: Características, Fatores Preditivos e 

Tratamento 

A fase prodrómica diz respeito ao período que antecede o aparecimento de francos 

sintomas psicóticos, sendo que pode preceder por semanas, meses ou mesmo anos o início da 

psicose.[8] Esta fase caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas menos pronunciados. [9, 10]  

Existe uma grande variabilidade entre indivíduos relativamente às características desta fase. 

Contudo, alguns sinais e sintomas são comumente descritos.[11]  Os pródromos, isolados, podem 

ser suficientes para preencher os critérios que permitem o diagnóstico de uma determinada 

patologia.[4, 46] 
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Os indivíduos na fase prodrómica são geralmente adolescentes ou jovens adultos que 

experienciam défices na cognição, emoção, perceção, comunicação, motivação e mesmo no 

padrão de sono.[8] 

Os sintomas presentes na fase prodrómica podem facilmente passar despercebidos ou 

serem mal interpretados.[12] Alguns dos sinais precoces, como mudanças no comportamento 

social, má conduta escolar e perda de interesse por atividades anteriormente apreciadas podem 

ser difíceis de distinguir das mudanças presentes na adolescência ou nos adultos jovens.[12] Para 

além disso, o estigma pode contribuir para que a família, por exemplo, se encontre relutante 

em considerar as mudanças como indicativas de uma possível patologia psiquiátrica.[12] 

Vários estudos tentaram descrever o curso da fase prodrómica. Atualmente pensa-se que 

a sequência começa com sintomas mentais inespecíficos ou negativos (SI), como depressão, 

ansiedade e isolamento social.[8]  Frequentemente, de seguida, surgem os sintomas básicos (SB), 

que incluem experiências subjetivos de pensamento, alterações motoras, de linguagem e da 

perceção, diminuída tolerância ao stress, entre outros.[8] Os sintomas positivos atenuados (SPA) 

e os sintomas positivos intermitentes breves limitados (SPIBL) seguem-se aos sintomas básicos. 

[8, 47] Mais próximo do episódio psicótico, os indivíduos podem apresentar agravamento dos SPA 

em relação à: frequência (uma ou duas vezes por mês), duração (durando minutos ou menos do 

que um dia) e intensidade.[8]  

A Personal Assessment And Crisis Evaluation (PACE), uma clínica sediada em Melbourne, 

foi a primeira a desenvolver um sistema de classificação standard para a fase prodrómica.[8] 

Fatores de risco como idade, história familiar de psicose e pontuação na Positive and Negative 

Syndrome Score (PANSS) foram combinados num índice de risco.[8] A partir daqui foi criada a 

Comprehensive Assessment Of At Risk Mental States (CAARMS), que avalia o funcionamento 

cognitivo de estados mentais considerados de risco, e tem em conta a intensidade, frequência 

e duração dos sintomas positivos, assim como as alterações no funcionamento.[8] Indivíduos que 

procuram ajuda médica e têm idades compreendidas entre os catorze e os vinte e nove anos 

são categorizados como tendo alto risco de um episódio psicótico se experienciaram SPA ou 

SPIBL no último ano, e/ou têm transtorno da personalidade esquizotípica ou história familiar de 

psicose conjuntamente com um decréscimo acentuado no nível de funcionamento no último 

ano.[8] 

No estudo de Barajas et al., alguns dos sintomas prodrómicos mais frequentemente 

relatados pelos indivíduos que posteriormente tiveram um episódio psicótico foram: 

experiências de passividade/resignação, distúrbios na atenção, delírios persecutórios, ideias 

sobrevalorizadas, apatia, bloqueio do pensamento e défice de concentração. Isto mostra a 

variabilidade dos sintomas, incluindo SPA, sintomas positivos e negativos e ainda cognitivos.[11] 
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Diversos estudos, ao longo do tempo, tentaram perceber que sintomatologia melhor 

prediz a psicose em indivíduos considerados de alto risco. Yung et al., relataram que a duração 

dos sintomas, a depressão e a desorganização eram preditivos de psicose.[48] Meyer et al., num 

estudo prospetivo, descreveram maior presença de perturbações do humor e ansiedade como 

preditivos do risco de psicose.[49] No estudo de Larson et al., os fatores descritos como de maior 

importância foram: capacidades cognitivas e sociais pré-mórbidas, comorbilidades e história de 

consumo de substâncias.[8, 50] No estudo de Cannon et al., mais recente do que os anteriores, a 

gravidade dos sintomas, alterações na aprendizagem verbal e na memória, a diminuição na 

velocidade de processamento cognitivo, a deterioração no funcionamento social e a idade mais 

precoce foram relatados como fatores preditivos de psicose.[51] Pelo contrário, os eventos 

causadores de stress, os traumas e a história familiar de esquizofrenia, apesar de mais 

frequentes nos indivíduos de alto risco, não apresentaram valor preditivo de psicose neste 

estudo.[51] 

No estudo prospetivo de Carrión et al., os indivíduos em risco de evolução para psicose 

foram subdivididos em dois grupos: os que posteriormente tiveram um PEP e os que não 

tiveram.[52] Quando classificados como um grupo, estes indivíduos apresentavam défices na 

velocidade de processamento cognitivo e na atenção em comparação com controlos.[52] 

Contudo, quando subdivididos, apenas o processamento e a aprendizagem verbal se revelaram 

como importantes preditores nos indivíduos em risco que evoluíram para um PEP.[52] 

Relativamente ao tratamento durante a fase prodrómica, sugere-se que seja adaptado 

tendo em conta as necessidades do doente, começando com tratamento mais simples e seguro, 

aumentando a intensidade e agressividade do tratamento se existir agravamento.[8] Contudo, há 

estudos que mostram que um tratamento demasiado conservador pode não ser suficiente para 

impedir a deterioração clínica e prevenir e o episodio psicótico.[8] 

Existem estudos que sugerem que alguns indivíduos categorizados como de alto risco, 

quando são avaliados pela primeira vez, já se encontram com um episódio psicótico.[53]  Pelo 

contrário, existem outros, categorizados como de alto risco que, quando são avaliados, 

apresentam bom funcionamento e não exibem sintomas para essa classificação.[53]  Uma possível 

explicação para estes últimos indivíduos é que o tratamento aplicado tenha sido eficaz e tenha 

existido remissão dos sintomas com retorno para o nível basal.[53] Atualmente existe alguma 

preocupação que indivíduos identificados como de alto risco sejam falsos positivos, ou seja, não 

apresentem risco para psicose e que, portanto, sejam estigmatizados e expostos a tratamentos 

desnecessários.[8]  
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Primeiro Episódio Psicótico e Fatores Preditivos de Prognóstico  

Diversos estudos têm comprovado que indivíduos com um PEP têm uma variedade de 

prognósticos possíveis. Alguns dos fatores associados a esses desenlaces são: a idade de início, 

a  DPNT, os sintomas de apresentação, o processamento cognitivo e o funcionamento 

visuoespacial.[54] Uma idade precoce, uma longa DPNT e sintomas negativos na apresentação 

são preditivos de desfechos desfavoráveis[55], enquanto idade tardia, curta DPNT e sintomas 

positivos estão relacionados com avaliações mais favoráveis.[37, 56, 57]  

Scores elevados na escala PANSS estão relacionados com pior funcionamento psicossocial 

e instabilidade nas relações sociais.[58] Os sintomas positivos estão associados, de uma forma 

geral, a perturbações do comportamento e os negativos a problemas académicos e de 

autocuidado.[58] 

Schubert et al., relataram que o género feminino, uma boa adaptação pré-mórbida e 

crescer com ambos os progenitores foram associados a completa recuperação psicossocial cinco 

anos após o PEP.[59] Estudos como o de Berge et al., e o de Lucas et al., apoiaram os resultados 

do estudo de Scubert et al., sendo que relataram o sexo masculino e a má adaptação social pré-

mórbida como fatores de mau prognóstico.[60, 61] 

Diferentes estudos associaram a variável cognitiva, incluindo a competência cognitiva, 

atenção, velocidade de processamento, fluência verbal, memória verbal e memória de trabalho 

como um fator importante de prognóstico depois de um PEP.[61-63] 

Mason et al., relataram que os fatores de mau prognóstico mais importantes seriam: um 

mau nível de funcionamento, embotamento afetivo, isolamento social, experiências percetuais 

invulgares e crenças bizarras.[64]   

O conceito de Reserva Cognitiva (RC) é definido como a capacidade do cérebro para se 

adaptar a patologia cerebral de modo a minimizar os sintomas. [65] Em estudos recentes, a RC 

baseia-se em três variáveis: o QI pré-mórbido, o nível educacional e as atividades ocupacionais 

e de lazer.[66-69] A evidência sugere que uma maior RC se associa com um melhor funcionamento 

pré-mórbido, a um início mais tardio de um PEP e a um maior insight, o que leva a uma maior 

adesão ao tratamento.[70-72] Os estudos mostram que a RC é uma moderadora positiva do 

impacto da psicose nos parâmetros clínicos, funcionais e cognitivos.[66-69, 71-74] 

A não adesão à terapêutica medicamentosa e o consumo de substâncias como cannabis 

foram descritos, em diversos estudos de follow-up, como fatores de reincidências e de nova 

hospitalização.[60, 75, 76]   
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Défices em Diferentes Domínios nos Indivíduos com Transtornos 

Psicóticos 

Coentre et al., considera que pode existir um período crítico após o diagnóstico de psicose 

precoce que tem duração entre dois a cinco anos.[77] Seria, então, neste período que existiria 

maior deterioração e, portanto, maior necessidade de tratamento para assegurar o 

funcionamento. 

Zabala et al., avaliaram indivíduos com PEP de início precoce e compararam-nos com 

controlos em domínios como atenção, memória de trabalho, execução de funções, 

aprendizagem e memória verbal.[78] Os indivíduos com psicose apresentaram um défice em 

todos os domínios em relação aos controlos, independentemente do diagnóstico.[78] 

Bozikas et al., estudaram indivíduos com esquizofrenia e mostraram que eles apresentam 

défices na maioria dos domínios da função cognitiva em comparação com os controlos, 

sugerindo um dano generalizado na cognição.[79] Outros estudos fizeram o mesmo. Os que 

avaliaram os dados relativos à aprendizagem e memória verbal são extremamente variáveis, 

com alguns estudos[80-82] indicando menor melhora ou até deterioração em comparação com os 

controlos.[83-85] No domínio da memória visuo-espacial e da habilidade de perceção e sensação, 

a maioria do estudos não encontra nenhuma diferença entre indivíduos com esquizofrenia e 

controlos[86, 87], sendo que no caso da habilidade de perceção e sensação alguns estudos até 

relataram melhores performances nos indivíduos com esquizofrenia.[79, 88-90] 

No estudo de Amoretti et al., os resultados foram que os PEP afetivos apresentaram uma 

reserva cognitiva maior que os PEP não-afetivos.[70, 74] 

 

 

 

A Psicose e Seus Aspetos Neurobiológicos 

Na pré-adolescência, o normal desenvolvimento cerebral caracteriza-se por um aumento 

no volume de substância cinzenta (SC), com o volume máximo aos 12 anos nas regiões frontais 

e parietais e aos 16 anos na região temporal.[91] Isto é seguido por uma diminuição no volume 

de SC no córtex frontal e parietal que continua ao longo da adolescência e vida adulta.[91] 

Estudos como o de Castro-Manglano et al., sugerem que uma quebra no desenvolvimento 

pode ocorrer na esquizofrenia e nas perturbações do humor.[91-93] Num outro estudo, indivíduos 

com um PEP afetivo apresentaram redução do volume de SC no tálamo, giro frontal superior 
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esquerdo, giro frontal médio bilateralmente, giro frontal inferior direito, giro pós-central e giro 

reto, no opérculo rolândico direito, giro temporal superior e cerebelo em comparação com os 

controlos.[94] Apresentaram, no entanto, um aumento no giro cingulado posteriormente e não 

foram encontradas diferenças no hipocampo.[94] Os indivíduos com PEP com posterior 

diagnóstico de esquizofrenia também apresentaram reduções, sendo estas no giro frontal 

superior e médio direito, giro pós-central direito, giro temporal médio bilateralmente, giro 

temporal inferior direito e no hipocampo direito em comparação com controlos e com um PEP 

afetivo.[94]   

Morgan et al., e Berge et al., estudaram indivíduos após um PEP e encontraram associação 

entre a falta de insight e redução no volume de SC nas áreas do giro frontal superior 

bilateralmente, no giro frontal inferior direito, no giro temporal inferior direito, no cerebelo no 

lado esquerdo, na insula esquerda, no giro temporal superior bilateralmente, no giro pré-

central, no giro cingulado posterior bilateralmente, e no cúneo direito.[95, 96] Num estudo recente 

por Tordesilla-Gutierrez et al., estes autores encontraram também uma associação entre a falta 

de insight e redução no giro médio e lateral no lobo occipital direito, no cúneo, e no giro 

temporal médio.[97] 

O volume cortical é determinado geneticamente[98], diminuindo, com o tempo, à medida 

que fatores ambientais se tornam relevantes.[99] Mudanças corticais são esperadas na 

esquizofrenia, uma doença com conectividade cerebral anormal.[99-101] 

Nos últimos anos, a estrutura da substância branca (SBr) tem sido investigada com o 

auxílio de diferentes métodos[102], sendo que o índice mais usado associado à integridade da SBr 

é a anisotropia fracionada (AF), uma medida da difusão da água num voxel.[103] Perez-Iglesias et 

al., relataram a existência de valores médios de AF mais baixos nos indivíduos com PEP em 

comparação com controlos nos lobos frontais e temporais e corpo caloso, semelhante ao que é 

encontrado em doenças desmielinizantes, edema e inflamação.[103]  

Estudos recentes sobre alteração na integridade da SBr ao longo do tempo em indivíduos 

com psicose têm revelado mudanças progressivas em estádios mais crónicos em comparação 

com os iniciais.[104] Para além disso, tem também sido sugerido que estas mudanças podem 

ocorrer antes do início da psicose.[15, 105] É devido a resultados que mostram alterações precoces, 

que se percebe a necessidade de estudar mais os primeiros estádios dos episódios psicóticos e 

também a fase prodrómica.[106] Rosa et al., estudaram as diferenças nos ventrículos laterais 

entre indivíduos com PEP e controlos e relataram que os primeiros apresentavam maiores 

ventrículos laterais tanto do lado esquerdo como do lado direito, assim como maiores cornos 

temporais direitos.[107] Esse aumento dos ventrículos laterais é o achado mais replicável em 
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estudos sobre os indivíduos com esquizofrenia[108], mas este aumento não se tem verificado nos 

indivíduos com transtorno bipolar crónico.[107] 

 

 

 

Primeiro Episódio Psicótico: Aspetos de Diagnóstico Diferencial 

Quando um indivíduo é admitido no serviço de urgência com um PEP é importante que 

seja feita uma recolha da história clínica, incluindo o nível de funcionamento prévio e eventos 

que possam estar relacionados com o despoletar destes sintomas.[4] É também fundamental a 

pesquisa de história familiar de psicose, patologia afetiva ou outra patologia psiquiátrica. 

Posteriormente deve ser realizado um exame físico completo, que deve incluir o exame 

neurológico e a revisão por aparelhos e sistemas.[10] É também recomendado o pedido dos 

seguintes exames: hemograma, estudo hidroeletrolítico, função hepática, renal e tiroideia, o 

nível de glicose, serologias para HIV e sífilis, despiste de doenças autoimunes e Computed 

tomography (CT) cerebral.[10] Devem ser também pesquisadas drogas de abuso na urina e 

alcoolémia. Se forem encontradas alterações, a investigação deve continuar, de acordo com as 

hipóteses de diagnóstico propostas e deve ser pedida colaboração ou mesmo encaminhamento 

para a especialidade médica mais direcionada para o seu problema.[4] 

A psicose induzida pelo consumo de substâncias, como alucinogéneos (LSD e PCP), 

cocaína, marijuana e álcool[10], encontra-se entre um dos principais diagnósticos em contexto de 

urgência psiquiátrica e um PEP com esta causa é frequente.[10] Uma porção significativa de 

indivíduos com um PEP de uma causa que não o consumo de substâncias, relatam consumo 

atual ou passado, o que pode ser um possível fator de risco de psicose presente e futura.[10] 

Nestes casos geralmente os sintomas remitem num curto período de tempo (até 1 mês) após o 

consumo cessar, o que é a favor do diagnóstico de uma psicose secundária ao consumo de 

tóxicos.[4] 

No estudo de Fraser et al., os autores concluíram que era mais provável que indivíduos 

com psicose induzida por substâncias reportassem consumo de substâncias por parte dos 

progenitores, dependência de mais do que uma substância e alucinações visuais.[109-111] Para 

além disso, mostraram que era menos provável existir história familiar de psicose, o que vai de 

encontro à evidência crescente de que o consumo de substâncias aumenta o risco de psicose na 

ausência de história familiar.[109-111] 

No estudo de Enderami et al., a conclusão foi que o consumo estava associado a pior nível 

de funcionamento e à recorrência de sintomas, mas não encontraram uma ligação com a 
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gravidade dos sintomas.[112] Outros estudos já tinham mostrado esta associação, especialmente 

com a recorrência dos sintomas positivos.[33, 113] Nesvag et al., reportaram maior número de 

hospitalizações e desfecho desfavorável.[114-116] Wisdom et al., relataram que o consumo após o 

tratamento ter sido iniciado está associado a aumento dos sintomas, maior dificuldade na 

adaptação[117], não adesão ao tratamento[118, 119], recorrência[120, 121] e hospitalizações.[122-124] 

Diversos estudos demonstraram que o consumo de cannabis e, especialmente de Δ9-

tetrahidrocanabinol, o seu principal composto ativo, pode induzir psicose.[125] Desta forma, é 

compreensível, que um uso mais frequente e altas concentrações deste composto estejam 

associados a maior risco de um posterior episódio psicótico.[126-128] 

Num estudo de Machielsen et al., foi estudada a relação entre o consumo de cannabis e 

a severidade dos sintomas psicóticos e os resultados foram controversos.[129] Neste estudo não 

foram encontradas diferenças em relação à severidade dos sintomas comparando consumidores 

e não-consumidores de cannabis e nem com a quantidade consumida.[129] No entando, a 

sintomatologia positiva teve um score maior na PANSS nos consumidores.[129] É importante 

referir que o número de episódios psicóticos, assim como a sua duração não foi diferente entre 

os consumidores e não-consumidores.[129] 

Os estudos epidemiológicos mostram que os consumidores de cannabis são 

preferencialmente do sexo masculino[114], jovens[130], com nível educacional baixo[130], 

desempregados, com condições habitacionais menos desejáveis[114] e relações instáveis.[131] 

Estudos recentes mostraram que a exposição pré-natal ao tabaco (EPNT) prejudica o 

desenvolvimento cerebral e provoca excesso da atividade glucocorticóide e elevação das 

hormonas do stress nos fetos.[132] A EPNT, ao longo dos anos, tem sido associada a baixo peso 

ao nascimento e restrição do crescimento intrauterino, menor sucesso académico, mas não a 

prematuridade nem alterações a nível social.[133] A EPNT surge associada, em estudos recentes, 

a maior probabilidade de, no futuro, os indivíduos terem psicose e serem fumadores, mas não 

consumidores de drogas.[133, 134] 

Relativamente à psicose devido a uma condição de origem orgânica, os critérios do DSM-

V incluem, entre outros: alucinações ou delírios; evidência pela história clínica, exame físico ou 

achados laboratoriais que a perturbação é consequência fisiológica de uma condição orgânica e 

a perturbação não é melhor explicada por outra condição.[1] Sintomas psicóticos são associados 

a várias patologias médicas, como por exemplo doenças neurológicas.[10] 

A doença de Wilson, de Huntington e de Fahr são patologias raras, doenças dos gânglios 

da base, que podem surgir associadas a psicoses.[135, 136] A doença de Wilson é uma alteração no 

metabolismo do cobre, que faz com que ele se deposite, por exemplo, no fígado e no núcleo 

lenticular do cérebro.[135, 136] 
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Doenças que causam uma quebra na integridade da SBr podem levar a psicoses, 

provavelmente causadas pela desconetividade funcional nas regiões cerebrais críticas.[101] É 

esperado que as doenças desmielinizantes estejam associadas a psicoses se a doença afeta o 

cérebro em oposição ao tronco cerebral e à espinal medula, e se as regiões “direitas” do cérebro 

estão desconectadas.[136-139] A esclerose múltipla, a mais comum destas doenças, pode associar-

se a episódios psicóticos, que são, no entanto, raros.[136-139] 

Uma história de lesão cerebral pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma 

síndrome psicótica, que pode ser clinicamente indistinguível da esquizofrenia.[136, 140] 

A associação entre convulsões, particularmente epilepsia no lobo temporal e psicose, está 

bem estabelecida.[136, 141] 

Lesões ocupantes de espaço (LOE), como tumores cerebrais podem ser causa de psicose, 

e devem ser consideradas em indivíduos idosos, particularmente se apresentam cefaleias ou 

outros sinais neurológicos, incluindo convulsões.[136, 142]  

Parkinsonismo espontâneo é um preditor de dano na atenção, memória e desempenho. 

Estes preditores parecem ser os determinantes mais críticos ao nível do funcionamento e 

qualidade de vida.[143, 144] 

Raramente, as psicoses podem ser um sintoma de um acidente vascular cerebral.[136, 145] 

Infeções, como HIV e neurosífilis, são patologias tratáveis que afetam o cérebro e que 

devem ser consideradas em todos os pacientes com psicose.[136, 146, 147] 

A narcolepsia é caracterizada pela tétrade de sonolência diurna, cataplexia, paralisia do 

sono e alucinações hipnagógicas (auditivas ou visuais quando se adormece).[136, 148] É um 

diagnóstico ainda pouco valorizado atualmente.[136, 148] 

O lúpus eritematoso sistémico, é o exemplo de uma doença autoimune multissistémica, 

que pode ser causa de sintomas do sistema nervoso central, podendo causar nomeadamente 

psicose e convulsões.[136, 149] Apesar de um episódio psicótico ser uma situação rara no lúpus, 

pode ocorrer como uma manifestação quando não há lesões ativas noutros sistemas 

orgânicos.[150, 151] Exemplos de outras doenças autoimunes associadas a episódios psicóticos 

incluem a encefalopatia de Hashimoto e síndromes paraneoplásicas.[136, 152] 

Doenças endócrinas, entre as quais as tiroideias podem ser associadas a psicose, sendo o 

hipo e o hipertiroidismo exemplos.[153-155] Os tumores produtores de esteróides, localizados quer 

na suprarrenal (Cushing) ou noutros tecidos, devem ser considerados, particularmente em casos 

de psicose refratária.[156] Os insulinomas podem apresentar uma variedade de sintomas 

psiquiátricos, incluindo confusão e comportamento bizarro, daí que também sejam uma 

hipótese de diagnóstico diferencial.[136, 157] A hiperprolactinemia pode ser causada por processos 

fisiológicos, efeitos adversos de medicações e efeitos patológicos como os prolactinomas, e foi 
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associada, em alguns estudos, a psicoses.[158, 159] Apesar do mecanismo fisiopatológico desta 

associação permanecer desconhecido, parece estar associado a alterações na atividade 

dopaminérgica.[158, 159] A dopamina é o mais importante fator inibidor da prolactina e a 

hiperatividade dopaminérgica relaciona-se com a psicose.[160, 161] 

Entre as doenças metabólicas, apenas a porfiria aguda intermitente é comum o suficiente 

para poder ser considerada como hipótese de diagnóstico.[162, 163] A porfiria é episódica, e os 

indivíduos encontram-se bem nos intervalos dos episódios, sendo que há fatores que os podem 

despoletar como o jejum prolongado e o álcool.[136, 164] 

Os défices nutricionais, como a deficiência de vitamina B12 é facilmente corrigível e deve 

ser excluída em todos os indivíduos que se apresentem com um episódio psicótico.[136, 165] 

Distinguir as diferentes patologias psiquiátricas pode ser difícil, especialmente pela 

possível sobreposição de sintomas.[33] Para além disso, um indivíduo pode apresentar mais do 

que um diagnóstico ou até mesmo o diagnóstico mudar com o tempo.[33] Em psiquiatria, não há 

exames específicos para os diagnósticos, exceto para o consumo de substâncias e para psicose 

associada a uma condição orgânica.[33] 

Como os estádios mais precoces dos episódios psicóticos estão pautados com flutuações 

na apresentação, a abordagem advogada é focada na identificação e tratamento direcionado 

para cada indivíduo.[33] A mudança no diagnóstico proposto inicialmente é esperado que ocorra 

numa percentagem significativa de pessoas.[4] 

A perturbação bipolar pode incluir psicose durante um episódio quer de mania, quer de 

depressão.[33] A mania e os episódios psicóticos, se separados por períodos sem sintomas são 

mais sugestivos de patologias afetivas, de que é exemplo esta doença.[33, 166-168] 

Na depressão com características psicóticas, o indivíduo apresenta uma perturbação 

cujos critérios permitem o diagnóstico de depressão ou de outra patologia afetiva e a presença 

de sintomas psicóticos que podem ser congruentes ou incongruentes com o humor.[33] Como a 

depressão se manifesta frequente e primeiramente numa população jovem com diagnóstico de 

perturbação bipolar, a evolução dos jovens com uma depressão com características psicóticas 

deve ser monitorizada atentamente para sintomas maníacos, que podem surgir num estadio 

mais tardio.[33] 

A esquizofrenia caracteriza-se por um complexo grupo de sintomas que refletem 

mudanças emocionais, cognitivas e comportamentais.[33] Eles podem ser divididos em três 

dimensões: sintomas psicóticos ou positivos, negativos e desorganizados.[15] Os sintomas 

positivos como os delírios e as alucinações são uma adição, ou seja, são acrescentados ao estado 

mental do indivíduo.[33] Por outro lado, os sintomas negativos como o embotamento afetivo e o 

isolamento social, são subtrações, ou seja são retirados ao estado do indivíduo.[33]  Os sintomas 
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de desorganização incluem alterações do pensamento, comportamentos bizarros e catatónicos 

e afeto inadequado.[15] 

Apesar da controvérsia acerca do diagnóstico da perturbação esquizoafetiva e a sua 

distinção da perturbação bipolar e da esquizofrenia[169], há um subgrupo de indivíduos que têm 

uma combinação de sintomas não afetivos com sintomas afetivos (do pólo depressivo ou 

maníaco).[170] A controvérsia centra-se sobre se esta perturbação é um subtipo de esquizofrenia, 

um subtipo de perturbação do humor, uma condição completamente independente destas ou 

uma situação de compromisso entre a esquizofrenia e uma perturbação do humor.[4, 171]  

Num PEP com mania é difícil de antever se o indivíduo terá o diagnóstico de perturbação 

esquizoafetiva ou bipolar ou se vai ser diagnosticado inicialmente com um diagnóstico e 

posteriormente mudar durante o curso do tratamento.[170] Num PEP, o diagnóstico diferencial 

torna-se particularmente difícil porque também a esquizofrenia se pode manifestar com 

sintomatologia afetiva.[170] Conus et al., estudaram as diferenças entre a perturbação 

esquizoafetiva e a perturbação bipolar e concluíram que na primeira os indivíduos 

apresentavam pior nível de funcionamento basal, maior duração da fase prodrómica, maior 

DPNT e maior severidade dos sintomas positivos na apresentação.[170, 172] 

Quando neste transtorno a fase prodrómica é curta, isso pode dever-se a um início mais 

súbito dos sintomas afetivos, para além dos sintomas positivos[173], enquanto, por exemplo na 

esquizofrenia, o início é mais insidioso.[3, 174] De uma forma geral, as pessoas com transtorno 

esquizoafetivo apresentam recorrência frequente dos episódios e, portanto, mais admissões 

hospitalares do que as pessoas com esquizofrenia.[174, 175] 

A perturbação esquizofreniforme é caracterizada pela presença de delírios, alucinações, 

sintomas negativos, pensamento e comportamento desorganizado, similar ao principal critério 

para o diagnóstico de esquizofrenia, com a diferença na duração que, neste caso, é entre um a 

seis meses.[4]  

Frequentemente, o curso desta perturbação é típico da esquizofrenia.[166] Muitos 

indivíduos estão simplesmente nos estádios mais precoces que culminarão no desenvolvimento 

de esquizofrenia e, por essa razão, caso os sintomas estejam presentes mais de seis meses, deve 

ser mudado o diagnóstico para esquizofrenia.[166] No transtorno esquizofreniforme os indivíduos 

apresentam, frequentemente, bom nível funcionamento basal, início súbito, os sintomas 

afetivos tendem a ser mais proeminentes, é comum história familiar de patologia afetiva e há 

resolução completa sem défices residuais no funcionamento psicossocial.[166] 

A perturbação delirante é caracterizada pelo seu início ser tardio (entre os trinta e cinco 

e os cinquenta anos de idade) e pela persistência de delírios não-bizarros na ausência de 

alucinações, pensamento ou comportamento desorganizado e sintomas negativos.[166] 
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Tipicamente, os indivíduos não apresentam incapacidade funcional e mudanças cognitivas.[33, 

166] É frequente o conteúdo do delírio ser possível, apesar de algo exagerado.[166] Por exemplo, 

os indivíduos podem acreditar que estão numa relação amorosa com um famoso ou que estão 

a ser seguidos pela polícia internacional, mas não que os seus movimentos são controlados por 

uma força externa.[166] Aparte isto, os indivíduos apresentam um nível de funcionamento 

normal.[166] A excentricidade e a estranheza das suas crenças e comportamentos podem 

manifestar-se apenas à volta do tópico do delírio.[166]   

Alguns exemplos de subtipos de delírios são: erotomania (acredita que uma pessoa está 

apaixonada por si), grandioso (convencido que tem um talento não reconhecido ou que fez 

alguma descoberta importante), de ciúme (acredita que o/a seu/sua marido/esposa é infiel), 

persecutório ( acredita que está a ser traído, espiado, envenenado ou drogado, assediado), 

somático (envolve funções ou sensações corporais), misto (nenhum subtipo predomina) e o não 

específico (delírios sem uma componente proeminentemente grandiosa ou persecutória).[1] 

A perturbação psicótica breve é caracterizada pela presença de critérios para o 

diagnóstico de esquizofrenia e de transtorno esquizofreniforme, mas que têm a duração máxima 

de um mês e em que, após esse período, há remissão total da clínica com retorno para o nível 

de funcionamento basal.[4] Apesar dos sintomas serem breves, as recorrências ocorrem 

frequentemente.[166] 

Este diagnóstico é limitado, como sugere o estudo de Del-Ben et al., em que após um ano 

de follow-up, metade dos indivíduos que inicialmente haviam sido diagnosticados com este 

transtorno não o mantiveram, sendo mais frequente a mudança para a perturbação bipolar e, 

em segundo lugar, para a esquizofrenia.[4, 176] 

Uma variedade de fatores estão associados com esta perturbação, como é o caso de uma 

experiência stressora (por exemplo, quando a psicose ocorre quatro semanas após o parto ou 

após a morte de uma pessoa próxima, quando o indivíduo muda de país (choque cultural), 

durante um desastre natural, ou durante a guerra) ou uma limitação nas capacidade de coping 

(por exemplo, indivíduos com perturbações da personalidade, crianças e adolescentes). 

Contudo, há casos em que o stress é mínimo e não há características predisponentes e o episódio 

ocorre.[166] 

De acordo com o DSM-V, os critérios de diagnóstico para a perturbação psicótica não 

especificada incluem: sintomatologia psicótica (por exemplo alucinações, delírios, discurso 

desorganizado) sobre a qual há informação inadequada e que, portanto, não permite fazer um 

diagnóstico ou há informação contraditória ou não preenche critérios suficientes para um 

diagnóstico.[1] 
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Alguns exemplos que se encaixam neste transtorno são: psicose pós-parto que não tem 

critérios para transtorno afetivo com características psicóticas; sintomas psicóticos com duração 

inferior a um mês mas não existindo remissão completa, não tendo critérios para um episódio 

psicótico breve; alucinações auditivas persistentes na ausência de qualquer outra característica; 

situações em que o médico conclui que se trata de uma psicose mas não consegue determinar 

se é devida ao consumo de substâncias ou a uma condição orgânica.[18] 

Os indivíduos com perturbação obsessivo-compulsiva (POC) reconhecem que os 

pensamentos repetitivos e inoportunos têm origem na mente, e são também designados por 

sintomas ego-distónicos.[33] Os sintomas podem subdividir-se em relacionados ou não-

relacionados com sintomas psicóticos.[177, 178] Um exemplo dos relacionados é a paranóia 

associada a verificação constante da casa, na procura por câmaras ou gravadores.[177, 178] Um 

exemplo dos não-relacionados é o medo de contaminação associada à repetida higienização das 

mãos.[177, 178] 

Diversos estudos, incluindo o de Hagen et al., mostraram que a POC está relacionada com 

um pior nível de funcionamento [179, 180] e com mais alterações neurológicas.[181, 182] Os indivíduos 

com POC apresentaram um início mais precoce de PEP, um maior score de sintomas negativos 

na escala PANSS e mais tentativas de suicídio[183, 184], em comparação com indivíduos sem POC, 

apesar de outros estudos não mostrarem estes resultados.[185-187] Este score na escala PANSS 

pode ser importante, visto que os sintomas negativos estão associados a pior prognóstico a 

longo prazo e a mais tentativas de suicídio.[187]  

No estudo de Sterk et al., foi estudada a relação entre POC e esquizofrenia, uma vez que 

podem ser concomitantes.[178, 188] As hipóteses propostas foram de que os sintomas de POC, 

nestes casos, são um subtipo de esquizofrenia, sendo o início mais precoce dos sintomas uma 

representação das manifestações iniciais da esquizofrenia.[189] A outra hipótese foi que esta 

associação poderia estar associada com o tratamento com antipsicóticos de segunda 

geração.[189, 190] 

O stress pós-traumático (SPT) é caracterizado por sintomas semelhantes a alucinações 

(nomeadamente flash-backs) e comportamento paranóide.[166] O insight geralmente está 

preservado, apesar dos pensamentos intrusivos incontroláveis e dos rituais compulsivos físicos 

ou mentais poderem simular psicose.[166]  

O trauma é definido como um evento em que o indivíduo experienciou, testemunhou ou 

foi confrontado com uma ou mais circunstâncias que envolveram a morte ou causaram danos, 

ou que colocaram em causa a integridade física do indivíduo ou outros e em que a resposta 

envolveu medo, terror e sentimentos de impotência.[191] 
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O SPT é caracterizado por sintomas que surgem, geralmente, durante os três meses após 

o trauma, mas podem surgir mais tardiamente, incluindo anos depois.[191] A duração dos 

sintomas é variável, com metade dos pacientes a recuperar completamente em três meses, mas 

muitos outros a apresentarem sintomas persistentes por mais do que doze meses.[191] A 

experiência traumática como percursora de um episódio psicótico[192] é uma das relações que 

existem entre estes dois eventos.[193] Esta hipótese foi sugerida em estudos como o de Sin et al., 

em que indivíduos com psicose tinham história de abuso sexual na infância ou outras 

experiências traumáticas de relevo.[191, 194, 195] 

A psicose reativa ou psicogénica caracteriza-se por um início súbito após um evento 

desencadeador de stress. Comparado com o início da esquizofrenia, este é mais súbito e mais 

tardio na vida do indivíduo, há mais sintomas afetivos e menos sintomas bizarros.[15] 

A ansiedade social é definida pelo medo persistente de embaraço ou avaliação negativa 

aquando de interação social ou performance pública e tende a ser seguido por um 

comportamento de evitamento.[196, 197] A escala da ansiedade social de Liebowitz é usada para 

avaliar a presença e severidade dos sintomas.[197, 198] 

Indivíduos com perturbações da personalidade podem ser desconfiados e híper-

vigilantes (tipo paranóide), com excentricidades marcadas a nível de aparência e 

comportamento, apresentarem distorções percetuais e diminuta capacidade de manter 

relações próximas (tipo esquizotípico).[166] Paranóia severa pode ser relatada, contudo os 

sintomas são mais moderados relativamente aos observados na esquizofrenia e estão presentes 

ao longo de toda a vida.[166] Nenhum dos tipos de transtorno de personalidade apresenta 

alucinações ou delírios, sintomas negativos ou desorganização.[166] 

Campos et al., no seu estudo, concluíram que a mudança na falta de insight 

correlacionava-se com todos os tipos de perturbação da personalidade exceto as variantes 

anancástica e esquizotípica, ou seja, que estes dois tipos não apresentavam insight.[199] A recusa 

de tratamento não se relacionou com qualquer dos tipos.[199] 

Marc Hollander e Steven Hirsch descreveram a psicose histérica como um episódio 

psicótico de início súbito e dramático relacionado com um evento profundamente perturbador 

no contexto de uma personalidade com contornos “histéricos”.[15] Os sintomas incluem 

alucinações, delírios, despersonalização e comportamento desorganizado.[15] O episódio tem a 

duração mínima de uma a três semanas.[15] 

A psicose ciclóide é um diagnóstico que tem sido gradualmente desenvolvido.[200] Não 

surge no DSM nem no ICD, o que, por vezes, leva a que os indivíduos não sejam 

diagnosticados.[200, 201] Garcia-Andrade et al., mostraram que os indivíduos com este diagnóstico 

apresentavam significativa sintomatologia maníaca e depressiva.[200] A presença destes sintomas 
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afetivos não só era mais frequente, mas como de maior intensidade do que noutros 

diagnósticos.[200] Também mostrou que os sintomas nem são tipicamente afetivos, nem 

esquizofrénicos, mas polimórficos.[200]  

Perris e Brockington foram os primeiros a conceber critérios diagnósticos[202], e continuam 

a ser os mais usados.[203] De acordo com eles, o indivíduo apresenta uma psicose não relacionada 

com consumo de substâncias ou devido a uma condição orgânica; o PEP ocorre entre os 15-50 

anos de idade; uma rápida progressão para o episódio psicótico (fase prodrómica curta); 

presença de pelo menos quatro dos seguintes – confusão, incongruências no humor, delírios, 

alucinações, ansiedade psicótica, sentimentos intensos de felicidade ou êxtase, distúrbios de 

motilidade (quer acinéticos quer hipercinéticos), preocupação com a morte e oscilações no 

humor.[200] Karl Kleist introduziu duas variantes: a insanidade confusional caracterizada por fases 

contrastantes de excitação e letargia e a motilidade psicótica caracterizada for fases 

contrastantes de acinésia e hipercinésia.[15]  

Amência, uma patologia com início súbito, é caracterizada por confusão e perplexidade, 

agitação, alucinações e delírios, ansiedade e apreensão.[15] Foi introduzida por Theodore 

Meynert e é esperada uma recuperação total em semanas ou meses.[15] 

A síndrome de Capgras envolve um delírio de sósias e pode estar presente em diversas 

patologias psiquiátricas incluindo as afetivas, assim como nas neurológicas, como uma lesão 

cerebral traumática.[204, 205] Este delírio de identificação passa por uma negação da autenticidade 

de alguém reconhecido pelo indivíduo, e é essencial para este diagnóstico.[206] 

Os indivíduos afetados afirmam que uma ou mais pessoas bem conhecidas (geralmente 

membros da família), ou até mesmo o próprio foram trocados por duplos ou sósias.[206] O duplo 

é bastante similar ao original quer em aparência, quer em comportamento, às vezes apenas se 

diferenciando em pequenos detalhes.[206] Os indivíduos mantêm clarividência, com funções 

cognitivas intactas, mas tipicamente apresentam paranóia, hostilidade e desconfiança, com 

sentimentos de despersonalização e vazio.[206-208] 

Os mecanismos neurobiológicos propostos para esta síndrome incluem hipofunção do 

hemisfério direito[209], conectividade alterada nas estruturas paralímbicas e límbicas[210], défices 

no processamento facial[211, 212], disfunção da memória, deficiência de dopamina[213] e disfunção 

bilateral na conectividade frontotemporal.[214, 215] Várias outras características psicopatológicas 

foram associadas, como somatosensitivas e alucinações olfativas e táteis.[208] Existem 

características que não estão associadas, como é o caso de história de abuso físico ou sexual, 

presença de sintomas de SPT e dissociativos e ciúme ou características de erotomania.[208] 

A perturbação psicótica partilhada, comumente referida como folie à deux, ocorre 

quando um delírio se desenvolve num indivíduo que tem uma relação próxima com um outro 
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indivíduo que já apresentava um delírio enraizado, no contexto de uma perturbação como a 

esquizofrenia.[166] Geralmente, o indivíduo com este transtorno encontra-se numa posição 

dependente ou submissa em relação ao outro, por exemplo, uma esposa dependente.[166] A 

maioria dos casos envolve membros da família, mas também pode manifestar-se noutras 

situações como cultos.[166] Fatores como idade avançada, isolamento social, baixa inteligência, 

doença cerebrovascular e abuso do álcool estão associados a este transtorno.[166] Para o 

tratamento, os indivíduos devem ser separados. Em geral, o mais saudável vai melhorar e o 

menos saudável manter o delírio.[166] 

A síndrome de Cotard, também conhecida como delírio de negação, é caracterizada por 

uma falsa perceção de que se perdeu saúde e também órgãos.[18] Esta síndrome surge, em alguns 

casos, sobreposta com diagnósticos de esquizofrenia ou de depressão psicótica.[18] 

No transtorno de Frégoli há um delírio de que um opressor (que normalmente é um 

perseguidor) muda de face ou se disfarça para evitar ser descoberto.[18] 

Na psicose autoscópica o sintoma principal são alucinações visuais em que o individuo se 

vê ao espelho como transparente, como um fantasma.[18] 

A licantropia é um transtorno em que o indivíduo acredita transformar-se num 

lobisomem ou num outro animal similar.[18] 

A oneirofrenia é um transtorno em desuso na atualidade, mas caracteriza-se por início 

súbito de confusão, pesadelos ou perceções semelhantes a ‘sonhar acordado’, extremo medo e 

ansiedade, delírios e alucinações visuais.[15] 

Amok, uma síndrome cultural, consiste num despoletar súbito de ira não provocada, em 

que o indivíduo é capaz de correr de modo selvagem e mesmo matar pessoas e animais com 

quem se cruzar.[18] É mais frequente nos nativos da Malásia, mas já foi reportado noutras 

culturas.[18] 

Baforada delirante, uma síndrome cultural, afeta o Oeste Africano e o Haiti e caracteriza-

se por delírios, alucinações, despersonalização e desrealização, confusão, alterações no humor 

e mudanças nos sintomas ao longo da evolução do episódio psicótico.[15] Os sintomas remitem 

totalmente e a psicose não é causada por uma condição orgânica ou pelo consumo de 

substâncias.[15] 

O transtorno designado por Koro, uma síndrome cultural, é caracterizado pela crença, nos 

homens, de que o tamanho pénis vai diminuir e pode desaparecer pelo abdómen.[18] O indivíduo 

pode acreditar que vai morrer quando esta alteração de tamanho ocorre.[18] Uma condição 

similar pode ser encontrada nas mulheres: medo de perder os genitais ou as mamas. Apesar de 

ser comumente associada à Ásia, ocorre ocasionalmente nos países do Oeste.[18] 
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O transtorno Pibloktoq, uma síndrome cultural, é também designada por histeria do 

Ártico.[18] Ocorre nos esquimós e é caracterizado por um início súbito de gritos, choro e tentativa 

de arrancar as roupas.[18] Os indivíduos podem posteriormente correr ou rebolar na neve.[18] 

Geralmente resolve rapidamente e o indivíduo não se recorda do sucedido.[18] 

Na Windigo ou Witiko, uma síndrome cultural, o indivíduo acredita que está possuído por 

um demónio ou monstro que mata e come carne humana.[18] Sintomas como fome ou náusea 

podem induzir uma agitação intensa devido ao receio de transformação no demónio.[18] É 

específico das tribos indianas da América do Norte, incluindo Cree e Ojibwa.[18] 
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Conclusão 

A intervenção na fase prodrómica da psicose é uma área de crescente interesse. A 

identificação, assim como o acompanhamento mais próximo e dirigido de indivíduos 

categorizados como de alto risco de psicose, pode permitir melhorar os prognósticos. Indivíduos 

com um PEP apresentam alterações no funcionamento psicossocial com impacto no seu 

quotidiano. Essas alterações levam, por vezes, a uma dificuldade na adaptação, inserção e a 

alterações comportamentais, que podem concretizar-se por exemplo em ideação suicida e no 

suicídio, o que sublinha a importância de atuar prematuramente.[216] 

A pesquisa por fatores de risco que possam ser universalizados continua atual. Pela 

pesquisa realizada percebe-se que algumas situações, de que são exemplo as experiências 

traumáticas[36-39] e o consumo de cannabis[42] surgem em inúmeros estudos, apontando para 

uma relação bastante provável. É de realçar que em muitos estudos é reforçada a importância 

da genética, com resultados que apontam para uma maior prevalência de episódios psicóticos 

em indivíduos com história familiar de episódio psicótico ou doenças psiquiátricas.[41] Pelos 

artigos analisados é percetível que apesar de alguma informação ser comum em diferentes 

estudos, ainda muitas dúvidas persistem, especialmente relativamente à dimensão do impacto 

destes fatores de risco e preditivos de psicose. 

O interesse pela fase prodrómica aumentou exponencialmente nos últimos anos, com a 

perspetiva de se atuar mais precocemente. Percebe-se, agora, que uma vigilância precoce 

permite inclusive diagnosticar indivíduos nesta fase e potencialmente evitar um PEP. [4, 46] 

Diferentes sintomas são relatados frequentemente por jovens (faixa etária mais 

frequentemente estudada na fase prodrómica) incluindo défices na cognição (por exemplo na 

atenção e concentração), na emoção (por exemplo apatia) e na perceção (por exemplo delírios 

persecutórios).[8, 11] 

Diferentes estudos centrados na fase prodrómica têm tentado estabelecer uma sequência 

temporal para diferentes classes de sintomas. Um dos modelos em voga aplica uma sequência 

que começa com SI, seguidos por SB, SPA e SPIBL. [8, 47] Mais próximo do episódio psicótico há 

agravamento dos SPA.[8] A utilização deste modelo permite percecionar em que fase se encontra 

o indivíduo e qual a melhor forma de se atuar.   

Nem sempre se consegue detetar e intervir em indivíduos de alto risco para um PEP. Em 

muitas situações, o primeiro contacto de um indivíduo com os cuidados de saúde é durante um 

PEP. Por essa razão percebe-se a relevância de estudar os fatores que se associam a bom ou 

mau prognóstico após o evento e os défices em diferentes domínios. Pelos estudos analisados 

detetam-se alguns pontos em comum. Uns que se associam a mau prognóstico como idade 
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precoce e longa DPNT.[37, 54-57] Outros que se associam a bom prognóstico como género feminino 

e boa adaptação pré-mórbida.[59] 
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