
TRANSTORNOS PSICÓTICOS CRÔNICOS 
 
 
 

1) TRANSTORNO ESQUIZOFRENIFORME 
 

 Duração menor que seis meses. 
 Sem embotamento afetivo. 

 
2) PSICOSE REATIVA BREVE 

 
 Fator estressor presente. 
 Duração menor que um mês 

 
3) TRANSTORNO PSICÓTICO INDUZIDO 

 
 Folie à deux. 

 
4) PSICOSE PÓS-PARTO 

 
 Delírio e depressão graves. 
 Envolve riscos para a mão e o bebe 

 
5) SÍNDROMES CULTURAIS 

 
 AMOK  Explosão agressiva, Corrida sem rumo com paciente armado e 

potencialmente letal, ocorre nas culturas Malaias, Indonésia e Filipinas. Na 
maioria das vezes termina com o paciente sendo morto. 

 KORO  Síndrome da Retração Genital. Reação de ansiedade aguda, idéia 
de encolhimento do pênis, nas mulheres pode ser o retraimento da mama, 
típica do SE asiático e Africa. 

 PIBLOKTO  Ataque de agitação com gritos, rasgar roupas, corridas no 
gelo (histeria), coprofagia, depressão, insensibilidade ao frio por 12 hs., 
típica dos esquimós do Circulo Ártico, ocorrendo mais no inverno e entre as 
mulheres. Posteriormente há esquecimento para o episódio. 

 WINDIGO  Compulsão a comer carne humana, típica de alguns índios do 
norte dos Estados Unidos e Canadá, as tribos Ojibwa, Saulteaux, Innu, 
Naskapi, Culturas Algonquianas. Acreditam que se uma pessoa come carne 
humana pode se torna um Wendigo, ou canibal compulsivo, ser possuído por 
este espírito, começa após um período de fome intensa em que ocorre um ato 
de canibalismo para salvar a vida.. Outros nomes: Witiko, Windaga, 
Wihtikow. 

 
 
 
 



6) PSICOSE AUTOSCOPICA 
 
Todo o corpo, ou parte dele aparece como num espelho, incolor e transparente, como uma 
visão de um fantasma imitando a pessoa. 
 

7) SÍNDROME DE CAPGRAS 
 
Ilusão dos sósias. 
 

8) SÍNDROME DE COTTARD 
 
Delírio de negação dos órgãos, depressão. 
 

9) TRANSTORNO DELIRANTE CRONICO (PARANÓIA) 
 
Delírio crônico, sistematizado, sem alucinações. 
Pode ser de grandeza, erotomaníaco, ciúme, persecutório, somático. 
Não levam a deterioração da personalidade. 
O Humor é coerente com o delírio. 
 
  


