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BOOK REVIEW

A psiquiatria biológica busca o 
entendimento dos transtornos 
mentais por meio da integração 
de conhecimento científico de 
diferentes áreas com genética, 
fisiologia e farmacologia. O livro 
Bases biológicas dos transtornos 
mentais, de Flavio Kapczinski, 
João Quevedo, Ivan Izquierdo e 
colaboradores vem exercendo a 
complexa tarefa de expor os con-
ceitos mais importantes e atuais 
dessa área tão vasta, além de 
firmá-lo como referência ao seu 

público no Brasil. Desde a primeira edição em 2000, o livro 
ocupa um lugar importante, tanto pela qualidade técnica, 
quanto por reunir vários grupos de pesquisadores da área 
de diferentes centros brasileiros. São abordados, sucin-
tamente, os aspectos de neurociência mais importantes 
em psiquiatria, de modo claro e objetivo, sendo uma boa 
fonte para psiquiatras como para quem esteja iniciando seu 
contato com a área.

A nova edição traz o subtítulo “uma abordagem trans-
lacional”, mostrando a busca dos editores em aproximar o 
conhecimento básico da prática clínica, além da integração 
de novos conhecimentos de diferentes áreas, e da correlação 
desses com a Psiquiatria.

O livro é organizado em três seções: bases biológicas 
do funcionamento do sistema nervoso central, terapias 
biológicas e transtornos psiquiátricos. Estão ausentes duas 
seções que se encontravam na edição anterior – avaliação 
neuropsicológica e novos desenvolvimentos –, dando mais 
espaço para os temas fundamentais.

Na primeira seção são revisados aspectos básicos 
como neuroanatomia, neurofisiologia, assim como aspetos 

relacionados às técnicas nessa área, como modelos animais 
em psiquiatria e neuroimagem.

A segunda parte do livro é a menor e aborda as terapias bio-
lógicas que tem hoje papel bem definido na prática psiquiátri-
ca: psicofarmacologia e eletroconvulsoterapia. A primeira dá 
uma visão geral sobre os principais psicofármacos enquanto 
que a segunda se destaca, principalmente, pela discussão 
dos possíveis mecanismos de ação da eletroconvulsoterapia.

A terceira parte reúne capítulos que traz os principais 
transtornos psiquiátricos, discutindo aspectos de genética, 
neurotransmissão e vias neurais relacionadas aos transtornos 
mentais, estudos de neuroimagem e modelos animais. Um 
ponto forte do livro é a inclusão de transtornos neurop-
siquiátricos, com Doença de Parkinson, Transtornos do Sono 
e Epilepsia. Infelizmente, o capítulo sobre epilepsia, embora 
muito interessante, deixou de abordar especificamente os 
transtornos psiquiátricos associados a epilepsia, mantendo 
uma visão geral, assim como na edição anterior . 

A concisão dos capítulos, de modo geral, ajuda o leitor 
que está procurando uma visão ampla sobre os temas mais 
importantes em psiquiatria biológica, embora, em alguns 
momentos, tem-se a impressão de que certos conceitos 
poderiam ser mais explorados. Há alguma desigualdade na 
consistência entre os capítulos, que é esperada, dado o 
grande número de colaboradores.

É um livro destinado a psiquiatras e outros profissionais da 
saúde mental, agradável de ser lido, que certamente contribuirá 
para melhor entendimento e consequente prática daqueles que 
se dispuserem a embarcar nessa interessante leitura. 
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