
1 – Acadêmica de Medicina no Centro Universitário Tiradentes, AL, Brasil. Email: 
fernandalemossribeiro@gmail.com.  
2 – Acadêmica de Medicina no Centro Universitário Tiradentes, AL, Brasil. Email: 
mel.bertoldo@hotmail.com. 
3 – Médico legista. Médico do Trabalho e Perito Médico do Trabalho. Advogado. Professor dos cursos 
de Medicina e Direito do Centro Universitário Tiradentes e Universidade Federal de Alagoas, AL. 
Conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Membro da Câmara Técnica de Medicina 
Legal e Perícia Médica do Conselho Federal de Medicina. Email: gersonlegista@hotmail.com. 

FERNANDA LEMOS DE SOUZA RIBEIRO1 

MELINA DE OMENA MOURA BERTOLDO DE VIVEIROS2 

GERSON ODILON PEREIRA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUIZOFRENIA E VIOLÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 

SCHIZOPHRENIA AND VIOLENCE: INTEGRATIVE REVIEW 

ESQUIZOFRENIA Y VIOLENCIA: REVISIÓN INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES 

CURSO DE MEDICINA 

 

FERNANDA LEMOS DE SOUZA RIBEIRO 

MELINA DE OMENA MOURA BERTOLDO DE VIVEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUIZOFRENIA E VIOLÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACEIÓ 

2019 



 
 

FERNANDA LEMOS DE SOUZA RIBEIRO 

MELINA DE OMENA MOURA BERTOLDO DE VIVEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUIZOFRENIA E VIOLÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACEIÓ 

2019 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Centro 

Universitário Tiradentes como pré-

requisito a obtenção do título de 

Bacharel em Medicina. 

Orientador: Prof. Gerson Odilon 

Pereira.  



 
 

RESUMO 

Introdução: As doenças psicóticas são frequentemente associadas ao comportamento 

agressivo. Estima-se que a esquizofrenia esteja relacionada a um aumento de 4 a 6 

vezes no risco de violência. A associação entre a esquizofrenia e a violência ainda 

não é bem esclarecida. Objetivo: O presente estudo objetiva identificar, analisar e 

sintetizar a relação entre a esquizofrenia e o comportamento violento. Métodos: O 

levantamento de dados deu-se a partir da busca nas bases de dados internacionais 

SciELO, NCBI, PUBMED e LILACS, publicados entre 2000 e 2019. A busca foi limitada 

a artigos escritos em inglês e português, cujos níveis de evidência foram 1 a 4. Foram 

selecionados 12 artigos que respondiam de maneira satisfatória a pergunta 

norteadora: “qual é a relação entre a esquizofrenia e o comportamento violento?”. 

Resultados: Os estudos foram unanimes ao associar a esquizofrenia ao 

comportamento violento. O principal fator envolvido no aumento do risco de violência 

nos pacientes com esquizofrenia foi o abuso de drogas; além da presença de sintomas 

positivos, como delírios persecutórios e alucinações, e a fatores familiares genéticos 

e ambientais. Conclusão: Há um aumento do risco de comportamento violento em 

pacientes com esquizofrenia. Dentre os fatores de risco para agressividade nessa 

população, destaca-se o abuso de drogas comórbido. Entretanto, mais estudos 

precisam ser feitos a fim de definir de forma efetiva medidas preventivas e 

intervenções terapêuticas nos indivíduos esquizofrênicos com risco aumentado de 

violência.  

Palavras-chave: Esquizofrenia. Violência. Abuso de Drogas. 

ABSTRACT 

Introduction: The psychotic disorders are frequently associated to aggressive behavior. 

It is estimated that schizophrenia is related to a 4 to 7-fold increase in the risk of 

violence. Objective: This study aims to identify, analyze and synthetize the relationship 

between schizophrenia and violent behavior. Methods: The data was collected in the 

international data base SciELO, NCBI, PUBMED and LILACS, published between 

2000 and 2019. The research was limited to articles written in English and Portuguese, 

that the levels of evidence were 1 to 4. Twelve articles that answered the guiding 

question – “what is the relationship between schizophrenia and violent behavior” – 

were selected. Results: The studies were unanimous about the association between 



 
 

schizophrenia and the substance misuse; besides the presence of the positive 

symptoms, like persecutory delusions and hallucinations, and genetic and 

environmental familiar factors. Conclusion: There is an increase in the risk of violent 

behavior in schizophrenic patients. Among the risk factors to aggressivity in this 

population, drug misuse comorbidity stands out. Nevertheless, more studies need to 

be done in order to define, in an effective way, prophylactic measures and therapeutic 

interventions in the schizophrenic individuals with increased risk of violence.  

Keywords: Schizophrenia. Violence. Drug misuse. 

RESUMEN 

Introducción: Los trastornos psicóticos a menudo se asocian con un comportamiento 

agresivo. Se estima que la esquizofrenia está relacionada con un aumento de 4 a 6 

veces en el riesgo de violencia. Todavía, la asociación entre esquizofrenia y violencia 

aún no se conoce bien. Objetivo: el presente estudio tiene como objetivo identificar, 

analizar y sintetizar la relación entre la esquizofrenia y el comportamiento violento. 

Métodos: los datos se recopilaron de las bases de datos internacionales SciELO, 

NCBI, PUBMED y LILACS, publicadas entre 2000 y 2019. La búsqueda se limitó a 

artículos escritos en inglés y portugués, cuyos niveles de evidencia fueron 1 hasta 4. 

Se seleccionaron doce artículos que respondieron satisfactoriamente a la pregunta 

guía: "¿cuál es la relación entre la esquizofrenia y el comportamiento violento?". 

Resultados: Los estudios fueron unánimes en la asociación de la esquizofrenia con el 

comportamiento violento. El principal factor involucrado en el aumento del riesgo de 

violencia en pacientes con esquizofrenia fue el abuso de drogas; además de la 

presencia de síntomas positivos, como delirios persecutorios y alucinaciones, y 

factores familiares genéticos y ambientales. Conclusión: existe un mayor riesgo de 

comportamiento violento en pacientes con esquizofrenia. Entre los factores de riesgo 

de agresión en esta población, destaca el abuso de drogas comórbido. Sin embargo, 

es necesario realizar más estudios para definir de manera efectiva las medidas 

preventivas y las intervenciones terapéuticas en individuos esquizofrénicos con mayor 

riesgo de violencia. 

Palabras clave: Esquizofrenia. Violencia. Abuso de Drogas. 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO..........................................................................................................5 

2. OBJETIVOS..............................................................................................................5 

3. MÉTODOS................................................................................................................5 

4. RESULTADOS.........................................................................................................6 

5. DISCUSSÃO...........................................................................................................13 

6. CONCLUSÃO.........................................................................................................14 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................15 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUÇÃO 

     As doenças psicóticas são frequentemente associadas ao comportamento 

agressivo. (MEYER et al., 2018). Atos de agressão cometidos por pacientes com 

esquizofrenia são uma importante preocupação para a saúde pública, afetando não 

só os pacientes e suas famílias, mas também pondo em risco os clínicos e a 

comunidade como todo (SERPER, 2011). Estima-se que a esquizofrenia esteja 

relacionada a um aumento de 4 a 6 vezes no risco de violência, quando comparada à 

população geral (FAZEL, et al, 2009; GOBBI, 2003). Aproximadamente 10% das 

agressões significativas são cometidas por indivíduos com esquizofrenia (GOBBI, 

2003; TEIXEIRA, et al, 2007; WALSH & BUCHANAN & FAHY, 2002).  

     Estudos postulam que os pacientes com esquizofrenia são violentos devido aos 

sintomas psicopatológicos da doença, como as alucinações e o delírio, ou 

secundariamente ao uso de substâncias psicoativas; sugere-se ainda que hajam 

fatores familiares genéticos e ambientais relacionados ao comportamento violento 

(FAZEL, et al, 2009). Um importante fator preditor do risco de violência nesses 

pacientes é baixa aderência ao tratamento medicamentoso. Em relação à 

neuroquímica cerebral, sugere-se que há alterações em genes relacionados à 

neurotransmissão dopaminérgica, serotoninérgica e gabaérgica; porém ainda são 

necessários mais estudos para esclarecimento das bases neurobiológicas desta 

associação (SERPER, 2011; GOBBI, 2003). 

2. OBJETIVO 

     O presente estudo tem o objetivo de, por meio de uma revisão integrativa da 

literatura, identificar, analisar e sintetizar a relação entre a esquizofrenia e o 

comportamento violento. 

3. MÉTODOS 

     Esta revisão integrativa da literatura foi norteada pela seguinte pergunta: “Qual é a 

relação entre a esquizofrenia e o comportamento violento?”. O levantamento de dados 

foi feito em outubro de 2019, através da busca por artigos nas bases de dados 

internacionais SciELO e PubMed. Os critérios de inclusão para este trabalho foram: 

níveis de evidência 1 a 4, data de publicação entre 2000 e 2018, resposta considerada 

satisfatória à pergunta norteadora, idioma inglês ou português. Os critérios de 
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exclusão foram: foco em outros transtornos mentais que não a esquizofrenia, 

publicação anterior ao ano 2000, resposta insatisfatória à pergunta norteadora. 

  

Figura 1 – Fluxograma de artigos encontrados, incluídos ou excluídos deste estudo. 

4. RESULTADOS 

Tabela 1: Resultados dos estudos analisados. 

Autor Local/ 
Ano 

Nível de 
evidência 
científica 

Objetivo Amostra Resultados Conclusão 

BELLI & 
URAL.  

Túrquia, 
2012. 

1 Discutir e 
avaliar os 
fatores de 
risco para o 
desenvolvi-
mento de 
comportam
ento 
violento e 
homicida, e 
a eficácia e 
efeitos dos 
antipsicótic
os nos 
pacientes 
diagnostica
dos com 
esquizofre
nia. 

65 artigos. Pacientes com 
esquizofrenia 
correspondem a 5 a 20% 
dos homicidas. A psicose 
aumenta o risco de 
violência de 2 a 7 vezes, 
e o risco de homicídio em 
cerca de 20 vezes. O 
risco de homicídio em 
indivíduos com 
esquizofrenia foi 0,3%, 
contra 0,02% na 
população geral. Dois 
estudos feitos no Reino 
Unido mostraram que 38 
a 42% dos pacientes 
esquizofrênicos que 
cometeram assassinatos, 
nunca foram tratados.  
Foi sugerido que pessoas 
com esquizofrenia que 
apresentaram 

Há um aumento 
do risco de 
violência e atos 
homicidas em 
pacientes 
esquizofrênicos, 
especialmente 
quando associado 
ao uso de drogas, 
a delírios 
persecutórios e à 
falha no 
tratamento 
médico. 

12 
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comportamento violento 
têm maiores chances de 
um diagnóstico adicional 
de transtorno de 
personalidade, 
particularmente o 
transtorno de 
personalidade 
antissocial. A presença 
de delírios persecutórios 
torna mais severa a 
condição de portadores 
de esquizofrenia com 
risco de violência. 
Fatores, incluindo abuso 
de álcool e drogas, e a 
não aderência ao 
tratamento 
medicamentoso foram 
associados ao 
comportamento violento e 
a atos homicidas. 

FAZEL.; et 
al. 

Reino 
Unido/ 
2009. 

1 Investigar, 
através de 
uma 
revisão 
sistemática 
da litera-
tura, o risco 
associado 
à esquizo-
frenia e a 
outras 
psicoses 
de compor-
tamento 
violento. 

20 artigos, 
com dados 
de 18.423 
pacientes 
com 
esquizofre
nia e outras 
psicoses. 

Aproximadamente 10% 
dos indivíduos com 
esquizofrenia e outros 
casos de psicose foram 
violentos; enquanto, na 
população geral, a 
prevalência foi de 1,6%. 
O risco de violência em 
pacientes com 
esquizofrenia esteve 
aumentado entre 4,1 e 
7,6 vezes; em indivíduos 
com outras psicoses, 
variou de 3,6 a 6,6 vezes 
o risco na população 
geral.  
O uso de drogas, como 
comorbidade, foi 
associado a um aumento 
do risco de violência em 3 
a 25 vezes. A relação 
entre o abuso de 
substâncias psicoativas e 
a violência na 
esquizofrenia pode ser 
mediada por 
características da 
personalidade e/ou 
problemas sociais; é 
improvável que seja 
apenas pela dependência 
química. 

A esquizofrenia é 
associada a um 
aumento do risco 
de violência e de 
crimes violentos; 
esse risco parece 
ser, principal-
mente, asso-ciado 
ao abuso de 
drogas. 

FAZEL, et al.  Suécia/ 
2009. 

2 Determinar 
o risco de 
crimes 
violentos 
em 
pacientes 
diagnostica
dos com 
esquizofre-
nia, e o 
papel do 
abuso de 
drogas na 

Registros 
de 
admissões 
hospitala-
res e 
condena-
ções por 
crimes na 
Suécia, 
entre 1973 
e 2006. 
Pacientes 
com 

A prevalência de 
condenações por crimes 
violentos em indivíduos 
com esquizofrenia foi de 
aproximadamente 12 a 
13%, contra 5,3% no 
grupo controle. O risco de 
violência foi em grande 
parte limitado a pacientes 
com abuso de drogas 
como comorbidade (dos 
quais, 27,6% cometeram 
algum crime); enquanto o 

O risco de 
violência foi 
significativamente 
maior nos 
pacientes que 
tinham abuso de 
drogas como 
comorbidade, em 
comparação a 
população geral. 
Tal diferença foi 
menos 
significativa, 

Tabela 1: continuação. 
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mediação 
desse 
risco.  

esquizofre-
nia 
(n=8003) e 
grupo 
controle 
(n=80025) 

aumento do risco foi 
menos significativo em 
pacientes sem esta 
comorbidade. O aumento 
do risco foi menos 
pronunciado quando 
irmãos não afetados 
foram usados como 
grupo controle (28,3% 
daqueles com 
esquizofrenia teve um 
crime violento, 
comparado a 17,9% dos 
seus irmãos não 
afetados), sugerindo 
influência significativa de 
fatores familiares 
(genéticos e ambientais) 
na associação entre 
esquizofrenia e violência. 

quando foram 
comparados a 
irmãos não 
afetados pela 
patologia, 
sugerindo a 
influência de 
fatores familiares 
na determinação 
do risco de 
violência. 

GAUER, et 
al. 
 
 
 
 

Brasil/ 
2007. 

3 Pesquisar 
o perfil dos 
internos 
inimputávei
s do 
Instituto 
Psiquiátric
o Forense 
Maurício 
Cardoso, 
entre abril 
e agosto de 
2005. 

617 
pacientes.  

Verificou-se  que 61,1% 
dos internos com o 
diagnóstico de 
esquizofrenia ou de 
outros transtornos 
psicóticos não possuíam 
antecedentes criminais, 
e, naqueles com 
transtornos relacionados 
ao uso de substâncias, 
56,5% possuíam 
antecedentes criminais. 
Em termos longitudinais, 
os transtornos de 
personalidade e 
transtornos relacionados 
a substâncias possuem 
uma maior interligação 
com a criminalidade e 
violência se comparados 
à esquizofrenia. 

O estudo 
relaciona a 
existência de um 
transtorno mental 
grave, de 
evolução crônica, 
em um indivíduo 
com episódios 
prévios e de um 
baixo nível 
socioeconômico, o 
que evidencia que 
a falta de políticas 
públicas e de 
apoio da 
comunidade em 
geral é um dos 
grandes fatores 
que contribuem 
para que o 
comportamento  
violento ocorra no 
paciente com 
transtorno mental. 

SOKYA.  Reino 
Unido/ 
2000. 

1 Analisar a 
literatura 
para 
avaliar se 
as pessoas 
com 
esquizofre
nia que 
usam 
drogas têm 
um risco 
aumentado 
de 
violência e 
pertubação 
do 
comporta-
mento. 

61 artigos. Estima-se que cerca de 
60% dos pacientes com 
diagnóstico de 
esquizofrenia fará abuso 
de drogas ao longo da 
vida. Pacientes com 
esquizofrenia têm um 
risco 4 vezes maior de 
abuso de drogas, em 
comparação à população 
geral. Pacientes com 
diagnóstico de 
esquizofrenia e abuso ou 
dependência química, 
especialmente, a 
dependência alcoolica, 
têm um risco duas vezes 
maior de cometer crimes 
violentos do que os 
pacientes com 
esquizofrenia sem 
comorbidade. 

O abuso de 
drogas é um fator 
de risco 
significante para 
violência e 
perturbação do 
comportamento, 
especialmente se 
dependência 
alcoólica. 

Tabela 1: continuação. 
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Os fatores que 
contribuem para violência 
e agressão, 
principalmente em 
pacientes com o duplo 
diagnóstico, incluem sexo 
masculino, psicopatologia 
mais severa, início 
precoce de psicose, 
transtorno de 
personalidade antis-
social, classe social, 
status empregatício, 
insight pobre e não 
aderência ao tratamento. 
Delírios persecutórios 
parecem ser 
particularmente relevan-
tes na gênese da 
violência em esquizo-
frenia. Psicoestimulantes 
e cocaína provocam ou 
pioram sintomas 
psicóticos. 

SWANSON,
et al.  

Estados 
Unidos 
da 
América/ 
2006. 

2 Examinar a 
prevalên-
cia e 
correlação 
da 
violência 
entre 
pacientes 
com 
esquizofre-
nia vivendo 
na 
comunida-
de, e 
avaliar os 
efeitos dos 
sintomas 
psicóticos 
e de outros 
fatores de 
risco para 
violência 
nestes 
pacientes. 

1410 
pacientes 
com 
esquizofre-
nia foram 
avaliados 
durantes 6 
meses, em 
56 
localidades 
dos 
Estados 
Unidos da 
América. 

A prevalência de 
violência em pacientes 
com esquizofrenia, 
durante um período de 6 
meses, foi de 19,1%. O 
abuso ou dependência de 
drogas esteve associado 
ao aumento de 4 vezes 
na chance de 
comportamento violento 
grave. O risco de 
violência também foi mais 
alto nos pacientes com 
sintomas positivos 
graves.  
Observou-se que o efeito 
do uso de substâncias 
psicoativas no aumento 
do risco de violência 
grave pode ser indireto, 
mediado ou 
potencializado por 
características 
psicopatológicas e outros 
fatores. 
Entre os sintomas da 
esquizofrenia, foram 
significativamente 
associados ao risco 
aumentado de violência 
grave: hostilidade, 
desconfiança e sintomas 
persecutórios, 
alucinações, 
grandiosidade e euforia. 

O risco de 
violência em 
pacientes com 
esquizofrenia foi 
mais alto do que 
na população 
geral. O aumento 
do risco de 
violência entre os 
pacientes com 
esquizofrenia está 
associado, 
principalmen-te, 
ao abuso de 
substâncias 
psicoativas e aos 
sintomas 
positivos. 

TEIXEIRA & 
DALGALAR-
RONDO 
 
 
 
 
 

Brasil/ 
2008 

3 Estudar os 
aspectos 
do delírio 
que podem 
estar 
relacionad
os à  

30 
pacientes 
psicóticos 
delirantes. 

O estudo sugere uma 
associação entre a 
psicopatologia do delirio e 
o ato violento, 
independentemente do 
uso do alcool ou de outras 
drogas.  

Os delírios 
persecutórios e de 
controle foram os 
mais associados 
ao aumento do 
risco de violência 
entre os pacientes 
delirantes. Em 

Tabela 1: continuação. 
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violência  
em 
pacientes 
delirantes. 

Em relação aos aspectos 
do delírio, o delírio 
persecutório foi o mais 
frequente; o segundo tipo 
mais associado foi o 
delírio de “controle ou 
influência”; seguido pelo 
delirio de grandeza. 
Entretanto, em pacientes 
delirantes cujos delírios 
inibem suas ações, pode 
ocorrer uma tendência a 
um efeito protetor contra 
ações prejudiciais 
relacionadas a este 
sintoma. 
O afeto negativo, 
possivelmente, pode ser 
indicativo de depressão e 
baixa autoestima, o que, 
de certa forma, está 
relacionado a atos menos 
violentos. A dimensão 
“afeto negativo” pareceu 
ser relevante e mostrou 
que os pacientes do 
grupo estudado tenderam 
a ser menos 
amedrontados, ansiosos, 
infelizes ou irritados em 
consequência do delírio, 
possivelmente por 
vivenciarem de forma 
intensa os sintomas 
negativos.  

contrapartida, 
outros pacientes 
delirantes 
apresentaram 
delírios que 
inibiam suas 
ações, o que 
causava um efeito 
protetor contra 
atos violentos. O 
estudo não 
confirmou o tópico 
delírio e crime 
violento 
relacionados à 
comorbidade do 
uso de álcool e 
droga e do tipo de 
delírio. 

TEIXEIRA, et 
al.  

Brasil/ 
2007. 

1 Estudar 
através de 
uma 
revisão da 
literatura a 
relação 
entre 
esquizofre-
nia, 
psicose e 
violência. 

53 artigos, 
publicados 
até junho 
de 2006. 
 

Na população carcerária, 
há evidências de uma 
prevalência considerável 
de transtornais mentais. 
Observou-se uma taxa 
elevada de condenados 
com histórico de 
tratamento para 
esquizofrenia antes da 
infração penal. Além 
disso, observou-se uma 
maior prevalência de 
pessoas com 
esquizofrenia entre os 
presos por crimes 
violentos, em 
comparação à 
prevalência desta na 
população normal. 
Os estudos 
demonstraram uma 
incidência aumentada de 
violência nos pacientes 
esquizofrênicos, mesmo 
na ausência de drogas, 
quando associado à falha 
no modelo de assistência 
à saúde mental.  
Entre os pacientes 
psiquiátricos, observou-
se maior risco de 
violência nos pacientes  

Há uma maior 
prevalência de 
violência nos 
pacientes 
esquizofrêni-cos 
em comparação à 
população normal. 
O risco de 
violência é 
particularmente 
mais significativo 
naqueles com 
sintomas 
psicóticos, como 
delírios 
persecutórios, e 
nos usuários de 
substâncias 
psicoativas. 
Entretanto, de 
acordo com os 
estudos 
analisados, 
apenas uma 
pequena parcela 
da violência social 
pode ser atribuída 
a este grupo. 

Tabela 1: continuação. 
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com sintomas psicóticos, 
como delírios, 
comumente, relacionado 
ao uso de drogas. 
Aspectos específicos dos 
delírios são associados 
ao comportamento 
violento, como maior grau 
de convicção e a 
presença de delírios de 
controle e perseguição. 

VALENÇA, 
et al. 
 
 
 
 
 
 

Brasil/ 
2010. 

2 Comparar 
a diferença 
de gênero 
no 
comportam
ento 
violento 
nos 
indivíduos 
com 
transtorno 
mental e 
em 
indivíduos 
saudáveis. 

31 artigos. A maioria dos estudos 
analisados nesta revisão 
demonstra uma diferença 
menos significativa entre 
os gênero no risco de 
comportamento violento, 
quando há o diagnóstico 
de um transtorno mental 
grave.  
 

Os estudos 
demonstram uma 
associação entre 
transtornos 
mentais graves e o 
risco de violência, 
entretanto, nesta 
população, há 
pouca diferença 
entre os gêneros 
na determinação 
do risco. 

VALENÇA. 
 
 
 
 
 

Brasil/ 
2008. 

4 Avaliar 
amostra de 
mulheres 
com 
diagnóstico 
de 
transtorno 
psicótico 
primário 
sob 
medida de 
segurança 
devido à 
homicídio 
ou 
tentativa 
de 
homicídio.  

7 pacientes 
com 
esquizofre-
nia e 1 
paciente 
com 
transtorno 
esquizoa-
fetivo. 

A conduta criminosa 
constitui um processo 
sociocultural, e verifica-se 
que os fatores 
educacionais e de 
equilíbrio social 
contribuem para a 
redução do 
comportamento violento 
na população em geral, e 
também naqueles com 
transtornos mentais. O 
transtorno mental 
funciona como um 
facilitador da conduta 
criminosa, mas não como 
causa única.  
Cerca de 37,5%  das 
pacientes tinham história 
prévia de comportamento 
violento. À avaliação da 
perícia psiquiátrica inicial, 
62,5% pacientes da 
amostra total 
apresentavam 
sintomatologia psicótica – 
as alucinações auditivas 
foram os sintomas 
psicóticos mais comuns 
(50%).   
37,5% das pacientes 
consumiram álcool nos 
dias anteriores ao delito e 
uma delas, além de 
álcool, também fez uso 
Cannabis sativa e 
cocaína.  
Entre as vítimas de 
homicídio, 60% era 
membro familiar das 
pacientes. 

A presença de 
transtornos 
psicóticos 
aumenta o risco 
de violência, 
especialmente se 
associada ao 
abuso de drogas, 
o que foi verificado 
no estudo, e a 
transtornos de 
personalidade.  

Tabela 1: continuação. 
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VALENÇA & 
MORAES. 

Brasil/ 
2008 

2 Investigar a 
associação 
entre 
homicídio e 
transtornos 
mentais. 

50 artigos. Um número significativo 
de homicidas com 
transtornos mentais 
graves descritos em 
diversos estudos 
apresenta comorbidade 
com transtornos de 
personalidade ou de 
abuso/dependência de 
substâncias, dessa forma 
não ficou demonstrada a 
contribuição exata de 
cada transtorno para o 
comportamento 
homicida. 

Existe uma 
associação entre 
os transtornos 
mentais e o risco 
de homicídio, 
porém não está 
claro porque 
alguns pacientes 
comportam-se de 
forma violenta e 
outros não.  

WALSH & 
BUCHANAN 

& FAHY.  

Reino 
Unido/ 
2002. 

1 Examinar 
criticamen-
te as 
evidências 
epidemio-
lógicas, 
para 
associação 
entre 
violência e 
esquizofre-
nia, e 
estimar o 
impacto 
desta 
associação 
para a 
sociedade. 

33 artigos, 
entre 
estudos de 
Coorte e 
estudos 
transver-
sais, 
seleciona-
dos por sua 
relevância, 
segundo 
preferência 
dos 
autores. 

Estima-se que 20% dos 
pacientes com 
esquizofrenia, admitidos 
em um hospital 
psiquiátrico pela primeira 
vez, comportaram-se de 
maneira ameaçadora à 
vida antes da admissão. 
Os estudos de pacientes 
durante a hospitalização 
sugeriu níveis 
relativamente altos de 
agressividade – 
entretanto, deve ser 
levado em consideração 
que a violência pode ser 
mais influenciada pelo 
confinamento em uma 
enfermaria do que pelo 
estado mental do 
indivíduo. Em estudos 
realizados após a alta 
hospitalar, observou-se 
uma menor prevalência 
de comportamento 
violento em pacientes 
com esquizofrenia do que 
em pacientes com outros 
diagnósticos 
psiquiátricos; porém, este 
grupo ainda oferece um 
maior risco do que a 
população geral. 
Estudos de Coorte 
mostraram que pacientes 
com esquizofrenia tinham 
chances 2 e 7 vezes 
maiores de cometer um 
crime violento do que a 
população geral.  
Observou-se uma maior 
prevalência de indivíduos 
esquizofrênicos (2,7 a 
11%), condenados por 
crimes fatais e não fatais, 
em presídios do que na 
população geral (<1%). 
Em estudo feito na 
comunidade, 8% dos 
indivíduos com 
esquizofrenia foram 
violentos, enquanto a 

Há uma 
associação  
significativa entre 
a violência e a 
esquizofrenia. O 
abuso de 
substâncias  
psicoativas 
aumenta 
significativamente 
o risco de 
violência nesta 
população. 

Tabela 1: continuação. 
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prevalência foi de 2% dos 
que não apresentavam 
doenças mentais. O 
abuso de drogas 
comórbido aumentou 
esta porcentagem para 
30%. 
Dois fatores parecem 
discriminar os pacientes 
com esquizofrenia e 
aumento do risco de atos 
violentos: abuso de 
drogas comórbido e 
sintomas psicóticos 
agudos. 

Fonte: Autoria própria, baseada nos resultados dos estudos analisados. 

5. DISCUSSÃO 

     Os artigos estudados nesta revisão integrativa foram unanimes ao associar 

esquizofrenia ao aumento do risco de comportamento violento. Entretanto, a matriz 

da agressividade, comumente, envolve abuso de substâncias psicoativas ou a 

dependência química. Outros fatores cuja influência aumentou a prevalência de 

violência, e que demonstram ser importantes na gênese dessa alteração do 

comportamento, são sintomas positivos agudos, principalmente delírios persecutórios 

e alucinações, e os fatores familiares, tanto genéticos quanto ambientais. Observou-

se, em alguns dos estudos analisados, uma possível associação entre o contexto 

social e econômico do indivíduo esquizofrênico no risco de violência e na 

criminalidade. 

     A institucionalização também é um fator que deve ser considerado quando analisa-

se o risco de comportamento violento em pacientes em ambientes hospitalares e em 

instituições de longa permanência; uma vez que, muitas vezes, a agressividade é um 

reflexo do confinamento e não apenas do status mental do paciente.  

     Ainda se sabe pouco sobre as bases neuroquímicas da associação entre a 

esquizofrenia e a violência, e não há informações bem definidas sobre esta temática 

na literatura internacional disponível. Muitos estudos associaram o risco aumentado 

de violência a fatores familiares; entretanto, também é necessário explorar esta 

questão em futuros estudos.  

    Entre as limitações encontradas nos estudos analisados, a mais significativa foi a 

subnotificação nos estudos epidemiológicos, que diminui a precisão estatística das 

pesquisas e, portanto, os resultados desta pesquisa.  

Tabela 1: continuação. 
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6. CONCLUSÃO 

     O risco de violência apresenta-se aumentado em pacientes com esquizofrenia, 

quando comparados à população geral. Este aumento costuma estar associado ao 

abuso de substâncias psicoativas e a sintomas positivos graves, além de fatores 

familiares e ao contexto socioeconômico. A falha no desenvolvimento de políticas 

públicas e do apoio da comunidade contribuem para a ocorrência do comportamento 

violento no indivíduo esquizofrênico. 

     Diante da relevância da avaliação do risco de violência em pacientes com 

esquizofrenia, mais estudos devem ser realizados a fim de definir, de forma eficaz, os 

fatores de prevenção e intervenções terapêuticas em pacientes com risco aumentado 

de violência. 
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