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A PSICOSE  

A Psicose é definida como um grupo 

específico de distúrbios mentais, distintos 

das neuroses, dos distúrbios 

psicossomáticos e do  

atraso mental.  

 



Suas características:  

- Trata-se de distúrbios mais graves  

- A realidade externa é percebida de forma 

distorcida.  

- A emotividade do psicótico é exagerada.  
 



- Caracteriza-se pela ausência de autocrítica.  

PSICOSE (David Zimerman)  

As psicoses implicam um processo 

deteriorante das funções do ego, a tal ponto 

que haja, em graus variáveis, algum sério 

prejuízo de contato com a realidade externa.  

- O quadro clínico de psicose pode tanto ser 

de surgimento agudo como, também, pode 

evoluir de forma lenta e gradativa.  

Ex: Esquizofrenia (mente dividida)  



O QUE É ESQUIZOFRENIA?  

 

Esquizofrenia é um termo utilizado para 

descrever um estado extremamente 

complexo. A mais crônica e incapacitante 

entre as principais doenças mentais.  

• Aproximadamente 1% da população 

desenvolve esquizofrenia no decorrer da 

vida.  



Em geral, os primeiros sintomas psicóticos da 

esquizofrenia aparecem durante a adolescência ou 

durante a década dos 20 anos nos homens e 

durante a década dos 20 ou princípio da década 

dos 30 nas mulheres.  

 

 

 



Alucinações: o mundo de um indivíduo 

esquizofrênico pode estar cheio de 

alucinações. (pode perceber objetos que não 

existem, pode ouvir vozes).  

 

Delírios: São crenças pessoais falsas, não 

sujeitas à razão ou evidência contrária e 

que não fazem parte da cultura das pessoas.  

 



Algumas questões:  

1.Pode haver crianças esquizofrênicas?  

Crianças acima de 5 anos podem 

desenvolver esquizofrenia, porém esta 

doença é muito rara antes da adolescência.  

2. Qual é o problema do suicídio?  

- O suicídio é um perigo potencial para 

aqueles que sofrem de esquizofrenia.  

- Se o indivíduo tenta suicidar-se ou 

manifesta ideias suicidas, deve receber 

assistência imediata.  



3. Qual a causa da esquizofrenia?  

- Não se conhece nenhum fator específico 

que cause a esquizofrenia. Sabe-se, porém 

que há uma forte base genética.  

 

 

4. Como se trata a esquizofrenia?  

- Uma série de tratamentos ou combinações 

de tratamentos tem se demonstrado útil ( 

drogas antipsicóticas e psicoterapia).  

 



ESTADOS PSICÓTICOS  

Abarcam um largo espectro, mas sempre 

pressupõem a preservação de áreas do ego 

que atendem a duas condições: uma é a de 

que tais “estados psicóticos” permitem uma 

relativa adaptação ao mundo. A segunda 

consiste no fato de que esses quadros 

clínicos possibilitam uma recuperação sem 

sequelas.  

 

Ex: Borderline  



BORDERLINE  

Pelo alto grau de incidência clínica, cabe 

dar destaque ao paciente borderline.  

Fronteiriço  

- Apresenta características psicóticas. 

(surgimento de noção delirante de 

perseguição, ciúme excessivo, megalomania, 

etc.)  

- Conserva o senso de realidade  

- É instável – A instabilidade das emoções é 

o traço marcante deste transtorno.  

 

 





MANEJO CLÍNICO  

- Conseguir o estabelecimento de uma 

aliança terapêutica.  

- Decodificar o sofrimento do paciente 

borderline e fazer a devida nomeação 

daquilo que não tem nome.  

- Propiciar ao paciente o desenvolvimento 

gradativo da capacidade para estabelecer 

um “diálogo” interno.  

 



Condições Psicóticas  

Esta denominação faz referência àqueles 

pacientes que, apesar de estarem 

manifestamente bem adaptados, são 

portadores de condições psíquicas que os 

caracterizam como potencialmente 

psicóticas.  

 



DISTÚRBIOS DO SELF  

 

Self é uma entidade psicológica, algo 

pessoal e, por isso mesmo, subjetivo.  

“Self é o ser total”- Freud  

Self é a integralidade do indivíduo.  

Ego – Instância reguladora.  

 



Quanto aos distúrbios do Self  

- Primário  

Encontrado no self danificado. Neste caso 

haverá perda de coesão (esquizofrenia), por 

conta de fatores biológicos.  

- Secundário  

Correspondem às reações de um self não 

danificado. É o self forte, capaz de lidar com 

os infortúnios.  



PERVERSÕES  

 

O tema da perversão é controverso e 

polêmico, no entanto, podemos fazer as 

seguintes afirmações sobre esse assunto:  

- Trata-se de um transtorno que desvia os 

fins da sexualidade normal.  

- O termo “perversão” designa os desvios ou 

aberrações das pulsões sexuais.  

 



ASPECTOS TÉCNICOS NA PRÁTICA 

ANALÍTICA DAS PERVERSÕES  

 

1. Não é comum que os pacientes, 

espontaneamente procurem um tratamento 

psicanalítico para tratar de sua perversão.  

2. Nessas pessoas sempre existem fortes 

componentes narcisistas e 

sadomasoquistas.  

3. Nessas pessoas sempre é encontrada uma 

baixa tolerância às frustrações.  

 



4. “Personalidade encobridora”, os 

perversos conseguem executar com alta 

maestria a arte de manter uma fachada de 

“bom moço”.  

 



 

 

 PSICOPATIAS 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


