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COMPARAÇÃO ENTRE SONHOS E PSICOSE: DO 
PROCESSAMENTO DE MEMÓRIAS AOS DÉFICITS 

COGNITIVOS

Comparison between dreaming and psychosis: from 
memory processing to cognitive defi cits

Natália Bezerra Mota1, Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro2

RESUMO

O reconhecimento das semelhanças entre os fenômenos oníricos e psicóticos infl uenciou crucialmente os 
primórdios da psiquiatria. O interesse clínico pelos sonhos arrefeceu a partir das descobertas do sono REM 
e dos antipsicóticos. Enquanto a primeira disseminou a ideia de que os sonhos são um mero epifenômeno 
do sono REM, a segunda reduziu a psicose à ação de neurotransmissores. Evidências recentes, entretanto, 
indicam a necessidade de reexaminar a relação entre sonho e psicose. Pesquisamos de artigos na base de 
dados Pubmed, com as palavras “schizophrenia”, “dream”, “electrophysiology”, “cognitive defi cit”, “sleep” 
e “memory”. Foi possível identifi car 54 artigos sobre os mecanismos neurofi siológicos da psicose e suas 
relações com défi cits cognitivos e o papel do sono na formação de memórias. São encontradas semelhanças 
anatômicas, neuroquímicas, eletrofi siológicas e cognitivas entre o sonho e o estado psicótico, evidenciando 
mecanismos biológicos comuns aos dois fenômenos. Concluímos que mecanismos neurais responsáveis pelo 
fenômeno onírico são acionados no curso de doenças psicóticas, provocando sintomas semelhantes aos sonhos 
durante os delírios e alucinações que caracterizam os surtos. O papel do sono na memória pode contribuir para 
explicar os prejuízos cognitivos da psicose.
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ABSTRACT

Recognition of the many similarities between dreams and psychotic attacks played a key role at the dawn 
of psychiatry. This interest faded after the discovery of the REM sleep and antipsychotics, which suggested 
that dreaming is a mere epiphenomenon of REM sleep, and that psychosis can be reduced to the action of 
neurotransmitters. Recent evidence, however, calls for a reexamination of this issue. We searched for articles 
in Pubmed using the keywords “schizophrenia”, “dream”, “electrophysiology”, “cognitive defi cit”, “sleep” and 
“memory”, and compared studies on the neurophysiological basis of psychosis and its relationship to cognitive 
defi cits, and the role of sleep in memory process. There are many similarities between dream and psychosis, 
including anatomical, neurochemical, electrophysiological and cognitive aspects. Altogether, the studies point to 
a common biological mechanism underlying both phenomena. The empirical evidence supports the notion that 
the neural mechanisms of dreaming are triggered during the course of psychosis, causing dream-like symptoms 
such as delirium and hallucination, which characterize psychotic attacks. The role of sleep in memory process 
may explain the cognitive defi cits of psychosis.
KEY WORDS: dream, schizophrenia, learning & memory, sleep, dopamine

INTRODUÇÃO

O sonho, desde os primeiros registros do 
pensamento humano, é objeto de intensa curiosidade. 
Civilizações antigas acreditavam que as imagens 
oníricas eram capazes de revelar inspirações divinas, 
premonições e conselhos sobre o futuro1. Com 
base na escuta e interpretação de relatos oníricos 
produzidos por pacientes psiquiátricos, Sigmund 
Freud defi niu os sonhos como alucinações semi-
conscientes de um indivíduo adormecido, resultante 
de um processamento inconsciente de confl itos 
traumáticos reprimidos1. Ao sonhar, estaríamos nos 
preparando para os desafi os apresentados na vigília 
do dia seguinte, com uma segurança trazida da 
experiência onírica2-4. 

As situações fantásticas criadas nos sonhos 
são na maioria das vezes aceitas pelo sonhador 
sem questionamentos, apesar de se apresentarem 
freqüentemente como acontecimentos sem coerência, 
muitas vezes absurdos. A criação desse ambiente, 
no entanto, só é possível a partir da falta de crítica 
do sonhador, assim como ocorre nas crises psicóticas 
nas quais o sujeito experimenta alucinações e delírios 
sem crítica da realidade. Por essa razão, pelos 

últimos dois séculos, fi lósofos, escritores e psiquiatras 
observaram semelhanças entre psicose e sonho5,6. 

Tanto Jung quanto Freud e Bleuler consideravam 
evidente que os sonhos e os delírios psicóticos possuem 
grande similaridade, e possivelmente compartilham 
mecanismos cerebrais1-3,7. Apesar da íntima ligação 
entre sonho e psicose nos primórdios da psiquiatria, 
o século XX testemunhou a dissociação progressiva 
desses conceitos. No início da década de 1950, o 
estudo polissonográfi co de bebês revelou a existência 
de uma fase de sono de elevada atividade cortical, 
eletroencefalografi camente semelhante à vigília, 
associada à atonia muscular geral com movimentos 
rápidos dos olhos8. Posteriormente observou-se que 
essa fase, denominada de sono REM (acrônimo de 
“rapid eye movement”), é concomitante em mais 
de 95% das vezes com a ocorrência de sonhos 
em adultos9. A descoberta de que o sono possui 
fases eletrofi siologicamente distintas, uma das quais 
coincide com a atividade onírica, foi freqüentemente 
interpretada como evidência de que o sonho é um 
mero epifenômeno de uma realidade fi siológica 
subjacente, mais fundamental e certamente mais 
digna de interesse científi co do que o bizarro enredo 
onírico4.
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Outro importante ponto de separação entre os 
conceitos de sonho e psicose foi a descoberta dos 
fármacos antipsicóticos para tratamento de pacientes 
psiquiátricos. A clorpromazina era conhecida por 
suas características anestésicas quando em 1952 
dois grupos distintos10,11 publicaram simultaneamente 
evidências de seu uso terapêutico em pacientes 
acometidos de delírios e alucinações. Logo surgiram 
outras drogas com efeitos semelhantes, entre elas o 
haloperidol12. Carlsson e Lindqvist descreveram o 
aumento de metabólitos de epinefrina e dopamina 
durante o uso de clorpromazina e haloperidol, 
sugerindo que a ação dessas medicações 
estava relacionada ao bloqueio de receptores 
monoaminérgicos13,14. Postulou-se uma hiperatividade 
de receptores dopaminérgicos na origem dos 
sintomas psicóticos da esquizofrenia15,16, o que foi 
demonstrado a partir do uso in vitro de radioligantes, 
verifi cando seletividade dos agentes anti-psicóticos 
para receptores dopaminérgicos14,17. 

A hipótese dopaminérgica para a esquizofrenia 
ajudou a consolidar, durante as décadas seguintes, 
uma separação etiológica entre o sonho e o delírio 
psicótico. Enquanto o sonho passou a ser entendido 
como subproduto da atividade neurofi siológica 
durante o sono REM9, notadamente dependente de 
transmissão colinérgica3,5,18, os sintomas psicóticos 
passaram a ser explicados pelo aumento da atividade 
dopaminérgica13-17. 

Nos últimos anos, a pesquisa em neurociências 
fez importantes avanços na compreensão dos 
mecanismos eletrofi siológicos das psicoses e a 
associação a défi cits cognitivos19-48, entendendo 
o papel do sono na formação de memórias4,47,49-54 
assim como na verifi cação do papel da dopamina na 
gênese do sono REM55-61. Com isso, foi dado novo 
impulso à discussão sobre as semelhanças oníricas 
com a psicose3,5,47,56,62-67. O objetivo desse trabalho 
foi reexaminar de modo sistemático evidências 
empíricas sobre a relação entre sonho e psicose.

MÉTODOS

A fi m de encontrar evidências empíricas sobre 
as semelhanças entre sonhos e psicoses, procuramos 
evidenciar como evoluíram as pesquisas sobre 
os mecanismos neurobiológicos de cada um dos 
fenômenos isoladamente e então continuamos a 
investigação procurando evidências que sugerissem 
relação entre a função dos sonhos e a disfunção 
encontrada nas psicoses. Para isso incluímos estudos 
que a) abordassem mecanismos eletrofi siológicos 
da psicose e sua relação com défi cits cognitivos, b) 
importância da dopamina para o sono REM, assim 
como o papel do sono na formação de memórias, 
c) por fi m artigos que discutem a semelhança entre 
psicose e sonhos. Como critérios de exclusão 
utilizamos: a) insufi ciência na qualidade metodológica 
dos estudos, b) pequena relevância do estudo para o 
tema de interesse.

Como estratégia de busca, foi realizada 
pesquisa de artigos na base de dados Pubmed, 
usando as palavras “schizophrenia”, “dream”, 
“electrophysiology”, “cognitive defi cit”, “sleep” 
e “memory”. Foram revisados todos os resumos 
encontrados e foram descartados aqueles que não 
satisfaziam os critérios de inclusão. Esse processo 
levou à seleção de 54 trabalhos escolhidos por sua 
alta relevância para a questão da relação entre 
sonhos e psicose. 

Procuramos em seguida compilar os achados 
experimentais em três grupos: a) Eletofi siologia dos 
fenômenos psicóticos e défi cits cognitivos; b) Sono, 
dopamina e memória; c) Semelhanças entre sonhos 
e psicose, discutindo de que forma as semelhanças 
da psicose com os sonhos podem contribuir para a 
compreensão dos fatores geradores dos sintomas 
psicóticos em doenças como a esquizofrenia.
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DISCUSSÃO

Eletrofi siologia dos fenômenos psicóticos e défi cits 
cognitivos

A esquizofrenia atualmente é compreendida 
não apenas como estado hiperdopaminérgico 
em vias mesolímbicas e mesocorticais13-17, porém 
mais amplamente como doença da conectividade 
neural19-23, sendo as alterações dopaminérgicas 
secundárias e compensatórias a uma conectividade 
diminuída em circuitos neurais implicados com a 
cognição19. Acredita-se que uma excessiva poda 
sináptica em neocórtex associativo durante o 
desenvolvimento comprometeria funções cognitivas do 
indivíduo, principalmente durante a adolescência19-22. 

A formação de uma circuitaria neuronal com 
boa conectividade é essencial para integração de 
informações adquiridas pela percepção do meio 
e para a produção de pensamentos com base na 
realidade19-22. Alterações nessa circuitaria podem 
ocorrer não apenas durante o neurodesenvolvimento, 
mas também em processos de maturação e 
plasticidade durante o curso da doença, em 
associação com diferentes alterações cognitivas 
características da patologia em evolução24,25.

Podemos perceber e interpretar informações do 
meio através da comunicação entre áreas perceptuais 
posteriores e áreas pré-frontais relacionadas ao 
processamento cognitivo. No entanto, estamos 
continuamente gerando atividade neuronal 
espontânea, a qual normalmente não é interpretada 
como resposta a qualquer estímulo (ou seja, sinal), 
sendo chamada de ruído eletrofi siológico22,23. 
Na esquizofrenia verifi ca-se uma instabilidade 
de conexões envolvendo o córtex pré-frontal, 
com participação de neurônios glutamatérgicos e 
dopaminérgicos22,28. Existem também evidências 
de que a redução da inibição GABAérgica produz 
hiperatividade pré-frontal quando a transmissão 
dopaminérgica encontra-se exacerbada, aumentando 
a vulnerabilidade à psicose28. Nessa perspectiva, 
o sujeito psicótico produziria endogenamente 

experiências perceptuais e evocação de memórias 
sem base nos estímulos do meio, mas indistinguíveis 
das memórias baseadas no verdadeiro estímulo 
sensorial. O sujeito estaria assim prejudicado em sua 
capacidade de formar crítica em relação às suas 
experiências.

Para o sujeito esquizofrênico a vivência interna 
é tão verdadeira quanto os estímulos ambientais. Ele 
passa a confundir o que é real com o que é gerado 
internamente a partir de ruídos neuronais, como 
comprovado em experimentos utilizando paradigmas 
de produção de discurso interno e vendo diferenças 
em respostas de sujeitos esquizofrênicos em 
ressonância magnética funcional29 e EEG (potencial 
evocado)30. 

Além disso, ocorre importante prejuízo cognitivo 
com a evolução da doença, o que é entendido como 
perdas graduais de funções cognitivas que permitem 
ao sujeito sua integração ao ambiente, tal como a 
memória de trabalho. Investigando-se a causa de tais 
prejuízos encontra-se, mais uma vez, uma interação 
dinâmica entre dopamina, glutamato e GABA, 
principalmente em região pré-frontal em modelos 
animais26,31,32.

Em associação com sintomas cognitivos, na 
esquizofrenia ocorrem anormalidades na atividade 
eletrofi siológica em bandas de freqüência mais 
altas, principalmente gama (> 30 Hz)33-39. Funções 
cognitivas tais como percepção, atenção, memória 
de trabalho e consciência, as quais dependem 
da coordenação das respostas neurais, estão 
associadas com a atividade oscilatória sincronizada 
em bandas teta, alfa, beta e gama. A atividade 
gama do EEG, por exemplo, se correlaciona com 
funções cognitivas tais como memória e atenção. 
Em sujeitos esquizofrênicos, no entanto, se observa 
uma resposta gama diminuída na manifestação de 
sintomas negativos, além de aumento da amplitude 
gama durante manifestação de sintomas positivos tais 
como alucinações33. 

 Sobre a eletrofi siologia do sono de sujeitos 
psicóticos encontramos registros polissonográfi cos de 
pacientes esquizofrênicos, pioneiramente reportados 
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por Ernst Hartmann. Em comparação com sujeitos 
normais, pacientes não-medicados apresentaram 
menores latências, redução da duração e aumento 
do número de episódios de sono REM por noite43. 
Trabalhos subseqüentes em sujeitos psicóticos 
medicados indicaram alterações na arquitetura do 
sono, principalmente envolvendo o estágio três do 
sono de ondas lentas e o sono REM, além de uma 
menor latência para o sono REM e redução total do 
tempo de sono de ondas lentas44-47. Entretanto, em 
meta-análise, esses resultados foram considerados 
inconsistentes devido às diferenças metodológicas 
entre os estudos47,48.

Em um trabalho de revisão sobre como défi cits 
no sono prejudicam a consolidação de memórias na 
esquizofrenia, foram destacadas ainda evidências de 
diferenças na análise do espectro de potência do 
traçado polissonográfi co, as quais estão relacionadas 
com prejuízos em aprendizado motor e tarefas de 
memória declarativa47. 

Sono, dopamina e memória

Os mecanismos neurobiológicos responsáveis 
pela geração dos sonhos aos poucos estão sendo 
desvendados, principalmente a partir da compreensão 
dos mecanismos neuroquímicos e eletrofi siológicos 
responsáveis pelas mudanças ocorridas entre os 
estados de vigília e as diferentes fases do sono. Durante 
a vigília o córtex cerebral é ativado por glutamato e 
acetilcolina, permitindo a percepção sensorial59,62. 
No entanto, para que essa atividade ocorra em 
sintonia com os estímulos ambientais, ocorre uma 
infl uência moduladora da noradrenalina, serotonina 
e dopamina59,62. O registro eletroencefalográfi co da 
vigília se caracteriza por atividade dessincronizada 
na banda espectral gama (> 30Hz) e aumento das 
taxas de disparo dos neurônios corticais59,62. Durante 
o sono de ondas lentas ocorre redução generalizada 
da atividade cortical, com decréscimo da taxa de 
disparos neuronais e diminuição da atividade gama. 
Aparecem no EEG ondas mais lentas, sincronizadas e 

de maior amplitude. Neuroquimicamente encontram-
se reduzidas as ações colinérgicas, noradrenérgicas 
e serotonérgicas, enquanto é mantida uma atividade 
dopaminérgica semelhante à da vigília60,62,68.

 Em um período intermediário imediatamente 
anterior ao sono REM, neurônios corticais começam 
a disparar com maior freqüência, e silencia-se 
a aferência noradrenérgica e serotonérgica59. 
Durante o sono REM observa-se intensa liberação 
de acetilcolina e forte ativação cortical, resultando 
em padrão eletrofi siológico com ritmo gama 
semelhante ao da vigília. Entretanto, ao contrário do 
que ocorre na vigília, é verifi cado no sono REM um 
desacoplamento entre as regiões frontais do córtex e 
regiões corticais mais posteriores, relacionadas com 
a percepção. Em particular, verifi ca-se uma redução 
pronunciada de atividade na região dorsolateral do 
córtex pré-frontal, o que poderia explicar a ausência 
de crítica diante da realidade onírica62. Acredita-
se que a ausência da modulação noradrenérgica e 
serotoninérgica torne a atividade mental irracional 
e incoerente56,59,62. Durante o sono REM ocorre 
ainda um aumento na liberação dopaminérgica em 
porções pré-frontais e no núcleo acumbente, o que 
poderia explicar a ausência no sonho de fenômenos 
semelhantes aos sintomas negativos da esquizofrenia, 
tais como distanciamento afetivo, os quais são 
determinados por estados hipodopaminérgicos em 
córtex pré-frontal56,59,62,69.

O estudo pioneiro sobre o papel cognitivo 
do sono ocorreu na década de 1920, quando 
Jenkins e Dallenbach observaram que a retenção 
de memórias melhora após um período de sono, 
em comparação com igual período de vigília69. 
Desde então, diversos estudos demonstraram que os 
diferentes estágios do sono determinam alterações 
plásticas importantes no processo de consolidação de 
memórias a nível molecular, celular, eletrofi siológico e 
comportamental50,51,70-73. 

Esse conjunto de evidências indica que a 
reverberação de memórias, predominante no sono de 
ondas lentas, é seguida do armazenamento de longo 
prazo causado por eventos transcripcionais durante 
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o sono REM70. Essas evidências sugerem ainda que 
o ciclo sono-vigília é responsável pela migração das 
mesmas para locais diferentes daqueles envolvidos 
na aquisição dessas memórias51,70,71.

A observação empírica da reverberação 
mnemônica durante o sono se relaciona com 
o conceito freudiano de “resto diurno”1. Por se 
relacionarem com a experiência pregressa, os restos 
diurnos podem em princípio desempenhar uma 
função adaptativa, promovendo a aprendizagem4,74.

SEMELHANÇAS ENTRE SONHOS E PSICOSE

Semelhanças fenomenológicas e cognitivas

Alguns estudos compararam relatos de 
sonhos e experiências da vigília psicótica3,63-67. 
Para isso foram analisados conteúdos de fantasia 
verbal obtidos por teste de apercepção temática em 
pacientes esquizofrênicos, como forma de analisar 
o grau de bizarrice presente na cognição da vigília 
desses sujeitos. Esse material foi comparado com o 
conteúdo de sonhos escritos pelos pacientes e por 
sujeitos normais. Verifi cou-se um grau de bizarrice 
semelhante nas fantasias da vigília de esquizofrênicos 
e no conteúdo onírico tanto de sujeitos esquizofrênicos 
quanto de sujeitos normais3.

Não apenas o conteúdo da vigília, mas 
também o conteúdo dos sonhos se encontra alterado 
em sujeitos psicóticos. Um estudo com adolescentes 
encontrou uma relação estreita entre a psicopatologia 
apresentada pelo sujeito e o conteúdo onírico, 
principalmente no que diz respeito aos sintomas 
negativos da esquizofrenia63. Foi observado 
também que a utilização de temática psicótica em 
conteúdos de sonhos de sujeitos esquizofrênicos é 
mais freqüente que em sujeitos não-esquizofrênicos 
ou sem doença mental66. Nosso grupo de pesquisa 
encontrou resultado semelhante ao entrevistar 
dezessete esquizofrênicos, dos quais dezesseis 
relataram algum sonho com conteúdo semelhante aos 
seus sintomas em algum período da vida. Desses, 

os que relataram sonhos recentes com sintomas 
psicóticos apresentaram maior pontuação em escalas 
que medem a sintomatologia psicótica (PANSS e 
BPRS) do que aqueles que não se lembravam de 
sonhos recentes com conteúdos semelhantes aos seus 
sintomas67. Além desses exemplos, alguns trabalhos 
citam a ocorrência de pesadelos associados a 
estados psicóticos agudos em esquizofrênicos, por 
vezes anunciando o surto64,65. 

Semelhanças neuroanatômicas e funcionais 

Como já mencionado anteriormente, a conexão 
entre regiões corticais e subcorticais mediada pelo 
córtex pré-frontal é importante para a compreensão 
da realidade, integrando os estímulos percebidos no 
meio. Tanto os estados psicóticos quanto os oníricos 
se caracterizam por uma desativação de grande 
parte da região pré-frontal40,41, como por difi culdade 
funcional para a integração das atividades entre 
regiões tálamo-corticais e córtico-corticais42. 

 Medidas da mudança de fase e coerência 
do sinal de EEG em quatorze sujeitos esquizofrênicos 
comparados com controles pareados revelaram falhas 
de sincronização na banda gama durante teste visual 
gestáltico, que requer a integração dos estímulos 
para percepção coerente dos mesmos35. Em outro 
estudo, observou-se que pacientes esquizofrênicos 
são capazes de perceber os estímulos da Gestalt, 
mas o fazem com sincronização neural de menor 
freqüência36. Estudo semelhante encontrou que 
falhas na sincronização neural em banda beta estão 
associadas a um pior desempenho na percepção 
gestáltica38. 

Utilizando a ressonância magnética funcional 
em sete sujeitos, verifi cou-se que durante o sono 
REM ocorre uma ativação de regiões límbicas e 
uma desativação do córtex pré-frontal dorsolateral75. 
Durante o sono REM a atividade eletroencefalográfi ca 
na região frontal se desacopla da atividade em 
regiões sensoriais (occipital, temporal e parietal), o 
que não ocorre durante o sono de ondas lentas76. 
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Tal desacoplamento pode ser responsável pela 
característica bizarra das experiências oníricas, 
vivenciadas sem crítica durante o sonho76. 

Semelhanças neuroquímicas

A principal semelhança entre sonho e delírio 
psicótico é a infl uência dopaminérgica exercida 
através do núcleo acumbente. Em um estudo foram 
observados disparos neuronais mais irregulares 
durante o sono REM em comparação ao sono de 
ondas lentas60, em associação com uma maior 
liberação de dopamina na fenda sináptica77. Esse 
estudo representa possivelmente a primeira ligação 
da função dopaminérgica ao fenômeno dos sonhos, 
função notoriamente exacerbada na esquizofrenia62. 

 Após estudar sonhos em pacientes com 
lesões em diferentes regiões cerebrais, estabeleceu-
se a importância da infl uência dopaminérgica a 
partir do sistema límbico. Observou-se, por exemplo, 
que pacientes com lesões de tratos dopaminérgicos 
mesolímbicos e mesocorticais perdem a capacidade 
de sonhar sem que esteja comprometida a duração, 
densidade ou freqüência do sono REM61. Além disso, 
agonistas e antagonistas dopaminérgicos modifi cam 
a experiência onírica sem que ocorram mudanças 
detectáveis no sono REM61. A participação de tratos 
dopaminérgicos mesolímbicos e mesocorticais no 
fenômeno onírico se revela em sujeitos medicados 
com L-dopa que experimentam estados de sonhar 
excessivo ou de pensar como sonho5. Esses estados 
são inibidos com o uso de antipsicóticos típicos, 
conhecidos por seu efeito antagonista dopaminérgico 
específi co em receptores D2, com atuação nas 
mesmas vias dopaminérgicas, o que determina o 
efeito terapêutico sobre os sintomas positivos das 
psicoses5. 

Camundongos nocaute para o transportador 
de dopamina são um importante modelo animal 
para entender a relação entre sono REM e psicose 
(36). Tais camundongos não expressam a proteína 
trans-membrana responsável pela recaptação de 

dopamina78, que tem por função retirar a dopamina 
da fenda sináptica, reciclando esse neurotransmissor 
e limitando a ativação de receptores dopaminérgicos. 
Quando esses camundongos são expostos a estímulos 
novos, a dopamina liberada na fenda sináptica se 
acumula e gera um estado hiperdopaminérgico78. A 
fi m de caracterizar o papel da dopamina no ciclo 
sono-vigília, submetemos camundongos nocaute para 
o transportador de dopamina a implantes de matrizes 
de microeletrodos. Avaliando potenciais de campo 
hipocampais durante o sono, observamos que esses 
animais apresentam sobreposição espectral dos 
potenciais de campo entre a vigília e o sono REM55. 
Resultados semelhantes foram encontrados em animais 
selvagens tratados com anfetamina, que aumenta os 
níveis de dopamina no núcleo acumbente. Verifi camos 
ainda que a sobreposição espectral de vigília e sono 
REM em animais hiperdopaminérgicos foi bastante 
reduzida após tratamento com haloperidol. Para 
aprofundar a investigação do papel da dopamina 
no sono REM, os animais foram tratados com alfa-
metil-tirosina, um inibidor da síntese de dopamina. 
Os camundongos nocaute, não mais produzindo 
dopamina e impossibilitados de reciclá-la, 
alcançavam um estado hipodopaminérgico. Nesse 
estado, foi observada uma supressão completa 
dos padrões espectrais característicos do sono 
REM, estabelecendo-se um padrão eletrofi siológico 
semelhante ao sono de ondas lentas, desprovido de 
ciclos espectrais do EEG, mas com ciclos de atonia 
muscular preservados55. 

A importância da dopamina para a ocorrência 
do sono REM e do próprio ciclo sono-vigília tem 
sido crescentemente corroborada. Ratos privados 
de sono, tratados com haloperidol e liberados para 
dormir apresentam uma redução importante do sono 
REM, ocorrendo o oposto quando são utilizados 
agonistas dopaminérgicos57. Em outro trabalho foi 
observado que, após lesão de 50% de neurônios 
dopaminérgicos da substância negra, se observa 
um pronunciado decréscimo da latência para o 
início do sono de ondas lentas e uma redução na 
quantidade de episódios de sono REM. O efeito 
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se correlacionou positivamente com a perda de 
neurônios dopaminérgicos, corroborando o papel da 
dopamina na promoção do sono REM58. 

CONCLUSÃO

A grande quantidade de novas evidências 
sobre bases neurobiológicas comuns aos sonhos e 
à psicose determina e  justifi ca o recrudescimento 
do interesse da clínica psiquiátrica pelo fenômeno 
onírico. Diversas evidências empíricas indicam que 
mecanismos responsáveis pelos sonhos são acionados 
em surtos psicóticos. O indivíduo esquizofrênico 
experimenta modifi cações eletrofi siológicas e 
neuroquímicas que alteram o sono REM, levando a 
uma fusão entre os estados de sonho e vigília que 
impede o processamento adequado de memórias. 
Em consequência, o paciente tem difi culdades 
em aprender com situações importantes para a 
aquisição de habilidades cognitivas que permitam 
sua adaptação social e afetiva ao meio. Com a 
recorrência dos surtos o sujeito acumula modifi cações 
em redes sinápticas cognitivamente importantes, 
fi cando cada vez mais distante do processamento 
saudável das memórias.
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