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RESUMO 
A esquizofrenia é considerada uma doença mental incapacitante, as causas 
ainda não estão bem elucidadas, entretanto, 1% da população é acometida. Este 
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo 
que teve como objetivo descrever atuação do enfermeiro na assistência de 
enfermagem ao paciente com esquizofrenia. É importante ressaltar que através 
de programas de intervenções psicossociais como trabalho com familiares, 
planejamento do tratamento com medicamentos, atendimentos clínicos 
específicos, grupos de autoajuda, pode-se desencadear uma modificação de 
atitudes e comportamento crítico dos familiares em relação ao paciente e a 
doença.  
 
Palavras-chaves: Enfermagem. Esquizofrenia. Saúde mental. Psiquiatria.  
 
 
ABSTRACT 

Schizophrenia is considered a disabling mental illness, the causes are still not 
well understood, however, 1% of the population is affected. This study is a 
bibliographic review of a descriptive and explanatory character that aimed to 
describe the nurse's role in nursing care for the patient with schizophrenia. It is 
important to emphasize that through programs of psychosocial interventions such 
as work with family members, drug treatment planning, and specific clinical care, 
self-help groups, a change in the critical attitudes and behavior of family members 
regarding the patient and the illness can be triggered. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A esquizofrenia é considerada uma doença mental, um transtorno cerebral 

grave e debilitante. Esta doença suscita impacto não apenas ao portador, mas 

na sociedade e principalmente a família (SILVA; FONSECA, 2016).  

Em 1896 Emil Kraepling apresenta esse transtorno mental denominando-

se como Demência Precoce (TEIXEIRA, 2015). A esquizofrenia é uma síndrome 

psiquiátrica complexa que acomete uma em cada cem pessoas na população 

em geral. Com evolução crônica, compromete a vida do paciente, tornando-o 

frágil diante de situações que lhes estressam, levando-os ao risco de suicídio 

(SHIRAKAWA, 2012).  

As causas da esquizofrenia ainda não estão bem elucidadas, no entanto, 

a prevalência e 1% da população acometida, sendo maior em jovens do sexo 

masculino. A esquizofrenia manifesta de forma diferenciada em cada portador, 

afeta o conteúdo e os processos de pensamento, a percepção, a emoção, o 

comportamento e o funcionamento social (VIDEBECK, 2012). 

Ações referente ao estigma da esquizofrenia e em todas as fases do 

tratamento e da recuperação das pessoas afetadas, o enfermeiro, juntamente 

com os demais membros da equipe, desempenha papel fundamental no 

cuidado. Cuidar de um paciente com transtorno crônico faz com que os 

enfermeiros se sintam limitados na assistência, suscitando sentimentos como 

frustração e impotência (LIMA; GARCIA; TOLEDO, 2013).  

Quando o profissional de enfermagem consegue demonstrar seus 

sentimentos aceitando o paciente como ele é, buscando compreender sua 

realidade, o desenvolvimento do seu trabalhado é qualificado. Portanto, os 

profissionais necessitam reforçar junto aos pacientes os aspectos positivos 

referentes à percepção dos benefícios em aderir ao tratamento (SUCIGAN; 

TOLEDO; GARCIA, 2013)  



O processo em promover o contato entre o doente e os serviços de 

atendimento à saúde, pertence à família. A importância da família no processo 

de saúde doença tem sido alvo de estudos nos últimos anos (TEIXEIRA, 2015). 

Com base no exposto, questiona-se: Como o enfermeiro pode atuar na 

assistência de enfermagem ao paciente com esquizofrenia? 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

2.1. Classificação, Sintomatologia e os tipos de Esquizofrenia  

   A esquizofrenia é o transtorno mental que ocasiona alterações no 

convívio do portador e da sociedade (BORBA et. al., 2011).  

Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento – 

CID10, a esquizofrenia encontra-se no F20, na qual são descritas as diretrizes 

diagnósticas e os subtipos da mesma. Nesse sentindo a esquizofrenia pode ser 

classificada em oito tipos: (1) Esquizofrenia Paranóide, (2) Hebefrênica, (3) 

Catatônica, (4) Indiferenciada, (5) Residual, (6) Simples, (7) Depressão Pós-

Esquizofrênica e (8) Esquizofrenia Específica (ESPINOSA, 2012).  

Tabela 1: Classificação e definição dos tipos de esquizofrenia: 

Classificação Definição 
Esquizofrenia Paranóide Presença de delírios ou alucinações auditivas 

proeminentes no contexto de uma relativa 
preservação do funcionamento cognitivo e do afeto, 
ser mais estáveis ao longo do tempo. Os pacientes 
paranoides típicos são tensos, desconfiados, 
reservados e frequentemente 
hostis e agressivos  

Esquizofrenia Catatônica A atividade motora excessiva e aparentemente 
desprovida de sentido e não é influenciada por 
estímulos externos, pode haver extremo negativismo, 
manifestado pela manutenção de uma postura rígida 
contra tentativas de mobilização ou resistência a toda 
e qualquer instrução. Trejeitos faciais proeminentes.  

Esquizofrenia Hebefrênica Alterado principalmente a afetividade do paciente, 
com delírios e alucinações fragmentários, 
comportamento bizarro ou pueril e maneirismo, o 
afeto é superficial com risos imotivados, o 
pensamento é desorganizado e o discurso 
fragmentado. Essa forma se instala usualmente entre 
15 e os 25 anos de idade. Além disso, as perturbações 
do afeto e da volição e os transtornos dos 
pensamentos são usualmente proeminentes.  

Esquizofrenia Indiferenciada  Reservado para aqueles pacientes que não se 
enquadram em nenhum dos subtipos descritos ou 
apresentam sintomas de mais de um dos subtipos, 
sem predominância de nenhum deles.  

Esquizofrenia Residual  Refere-se a uma esquizofrenia que já tem muitos 
anos e com muitas consequências. Presença de 
evidências contínua de perturbação, na ausência de 
um conjunto completo de sintomas ativos ou de 
sintomas suficientes para a classificação como outro 
tipo de esquizofrenia.  

Esquizofrenia Simples  Considerado pouco comum, é de início insidioso, 
porem progressivo, havendo o desenvolvimento de 



excentricidades de conduta, inabilidade para cumprir 
demandas da sociedade e declínio do desempenho.  

Depressão Pós- Esquizofrênica Consiste em um episódio depressivo que pode ser 
prolongado e ocorre ao fim de um surto 
esquizofrênico. Podem estar presentes alguns 
sintomas psicóticos, porém não dominam o quadro.  

Esquizofrenia Específica Utilizada quando não for possível classificar o 
paciente em nenhuma das demais categorias 
anteriormente citadas.  

Fonte: CID 10 (1993, p.90-94). 

 

 De acordo com Tonini et. al., (2014) a tabela 2, aborda as fases evolutivas 

da Esquizofrenia:  

Tabela 2: Fases evolutivas da Esquizofrenia: 
 

Fase Prodrômica: Onde há retraimento social gradual, diminuição de interesses, mudanças na 

aparência e higiene, alterações cognitivas, comportamento bizarro ou excêntrico; 

Fase Ativa: Quando há alterações na forma e conteúdo do pensamento, distorções da percepção, 

prejuízo da volição, inadequação do afeto, alteração do juízo, declínio cognitivo e de funcionamento 
social;  

Fase Residual: Que caracteriza por ausência de sintomas da fase ativa, porém, há evidência de 

perturbação, como por exemplo, a existência de crenças bizarras, experiências perceptuais incomuns, 
afeto inadequado.  

  Fonte: Tonini et. al., (2014).  

 

Fonseca e Galera (2012) descrevem os sintomas da esquizofrenia como 

positivos e negativos. Os sintomas positivos tendem a refletir um excesso ou 

distorção das funções normais, enquanto os sintomas negativos refletem uma 

diminuição ou perda de funções normais, muitos clientes apresentam uma 

mistura dos dois tipos de sintomas. 

 

Figura 1: O cérebro na esquizofrenia: 



 

Fonte: Infomédica Wiki, 2015. 

 

2.2. Dificuldades da assistência de enfermagem no tratamento ao 

paciente esquizofrênico  

Os enfermeiros apresentam dificuldades em cuidar do paciente 

esquizofrênico devido à complexidade do transtorno por ele apresentado, quanto 

ao comportamento agressivo, apresenta delírios e alucinações, principalmente 

no que se refere à comunicação e relações interpessoais (CASTRO; 

FUREGATO, 2013).  

Na prática, observa-se que os enfermeiros psiquiátricos, encontram 

dificuldades em realizar os cuidados de enfermagem aos esquizofrênicos, devido 

às características da doença mental. É importante que a enfermagem através do 

cuidado nas 24 horas conscientize de que o portador desta patologia é um ser 

humano singular que apresenta alterações emocionais e comportamentais. 

Assim, poderá ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, aceitando suas limitações 

(CARVALHO, 2015). 

A falta de supervisão constante e direta da chefia imediata proporciona 

intensa desproteção no trabalhador de enfermagem, gerando sentimento de 



solidão, pois muitas vezes, assumem determinadas decisões sem possuírem 

autonomia suficiente para tal (ALMEIDA et. al., 2010). 

Na dinâmica dessas relações os reflexos da reforma psiquiátrica sobre 

o cuidado do doente mental na família revelam dificuldades de ordem emocional, 

social, econômica e materiais, conforme expressaram cuidadoras que referem 

sobre o comportamento agressivo e violento, as consequências desse 

comportamento na convivência familiar, os momentos de maior pico das tensões 

surgem nas chamadas crises dos doentes mentais, sejam com manifestações 

de tentativa de suicídio ou não (TEIXEIRA, 2015).  

Levando em conta que o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou 

ilícitas, é frequente entre os portadores de esquizofrenia, a associação dessas 

duas comorbidades e os efeitos negativos que uma apresenta sobre a outra, 

habitualmente são negligenciados pela equipe que oferece assistência para esse 

indivíduo. O paciente, muitas vezes, recebe tratamento para aquela patologia 

mais evidente, o que priva de ser tratado de maneira integral e efetiva (GIRALDI; 

CAMPOLIM, 2014). 

Apesar de haver lacunas a preencher, é notória a elaboração de políticas 

públicas significativas que incentivem novas práticas pautadas em paradigmas 

focados na Reforma Psiquiátrica, na qualidade de vida e na reabilitação 

psicossocial. Com isso, os profissionais que atuam no campo da saúde mental 

têm buscado modificar suas ações mediante troca de vivências, de saberes e de 

práticas, tentando inserir nas discussões os usuários de serviços, seus familiares 

e pessoas da comunidade (FONSECA; GALERA, 2012). 

A psicoterapia tem se mostrado um importante recurso terapêutico, 

associado ao tratamento farmacológico, na recuperação e na reabilitação do 

indivíduo esquizofrênico. Por meio de abordagens educativas, interpessoais ou 

dinâmicas, visa se recuperar o indivíduo no nível psíquico, interpessoal e social 

(FARIA, 2016). E com o avanço farmacológico, contribuiu efetivamente no 

controle dos sintomas psicóticos e, com isso, ocasionou um melhor desfecho 

clínico (CARVALHO, 2015). 

 

2.3. O papel do enfermeiro na conscientização da esquizofrenia 

pelos familiares, viabilizando as necessidades do paciente 

 



A abordagem terapêutica na esquizofrenia tem advindo por diversas 

mudanças, o trabalho de profissionais de saúde mental, atuando em equipe, 

favorece uma visão ampla (VIDEBECK, 2012).  

A partir das décadas de 80 e 90, muitos trabalhadores na área de saúde 

mental têm-se comprometido com a "desconstrução" dos aparatos manicomiais 

e a construção de estruturas assistenciais e formas de lidar com a demência. No 

enfoque da mudança de paradigma, está evidente a necessidade da modificação 

de postura do enfermeiro para uma abordagem holística, considerando a 

individualidade do ser humano, o contexto de saúde e doença em que ele está 

inserido, o relacionamento interpessoal, permeando a coparticipação no 

processo da reabilitação e a promoção do autocuidado como forma de 

responsabilizar o sujeito pela sua saúde (CORDEIRO et. al., 2012). 

As funções do enfermeiro estão focadas na promoção da saúde mental, 

na prevenção da enfermidade mental, na ajuda ao doente a enfrentar as 

pressões da enfermidade mental e na capacidade de assistir ao paciente, à 

família e à comunidade, ajudando-os a encontrar o verdadeiro sentido da 

enfermidade mental. Ao reavaliar a prática de enfermagem, deve-se em uma 

perspectiva humanista, criativa, reflexiva e imaginativa, considerando como 

categoria central da profissão o cuidar compreendido como processo dinâmico, 

mutável e inovador (OLIVEIRA; FUREGATO, 2012).  

Conhecer o contexto em que a família está inserida permite desenvolver 

uma assistência que reconheça as possibilidades e necessidades de cada 

membro e habilitá-los para o enfrentamento e a adaptação de vida em face do 

transtorno (FARIA, 2016). 

Ofertar um tratamento de caráter multidisciplinar, incluindo a assistência 

médica, psicoterapia e cuidados de enfermagem, pode ser uma forma de 

minimizar as possíveis consequências negativas e promover um tratamento 

centrado no paciente. Nesse sentido, a enfermagem possibilita um elo entre o 

paciente, outros profissionais e as instituições de saúde. Além disso, são esses 

cuidadores que estão presentes no contato diário com esses indivíduos, 

compartilhando as dificuldades, sintomas, queixas, comportamentos com os 

demais profissionais da equipe de saúde (SOUZA; GUSMÃO, 2017). 

No geral os problemas familiares e econômicos, geralmente, levam as 

pessoas a buscarem os serviços de saúde com queixas variadas e imprecisas 



como nervosismo, preocupação, tristeza, cansaço, dores em vários locais do 

corpo, medo, ansiedade, desânimo, entre outros. Essas queixas revelam sinais 

de uma crise extensa e complexa que perpassa os aspectos sociais, culturais e 

espirituais dos indivíduos e que fornece um retrato aproximado do modo de 

pensar, sentir e adoecer na maioria da população brasileira (BORBA et. al., 

2011).  

O tratamento de portadores de esquizofrenia é longo. O cuidado e 

atenção que o profissional de saúde, precisa dispensar, resulta não só na 

redução do sofrimento do paciente como na manutenção de sua vida. Seus 

registros são imprescindíveis para este tipo de assistência (BRASIL, 2009). É de 

suma importância os profissionais de saúde, em especial à enfermagem, buscar 

estratégias que proporcionem uma melhora na qualidade de vida e promoção de 

saúde no núcleo familiar do portador de esquizofrenia (WAIDMAN et. al., 2012).  

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo Geral: 

 Descrever atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem ao 

paciente com esquizofrenia. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar a esquizofrenia; 

 Evidenciar a sintomatologia da doença; 

 Apresentar as dificuldades da assistência de enfermagem no tratamento 

ao paciente esquizofrênico; 

 Destacar o papel do enfermeiro na conscientização a família no apoio ao 

paciente com esquizofrenia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

sobre a atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem ao paciente com 

esquizofrenia. Os dados foram coletados de artigos científicos, Monografias e 

Teses disponíveis nas bases de dados científicas online, BVS, LILACS e 

SCIELO (MARCONI; LAKATOS, 2011).  

 Para a busca da literatura científica, delimitou-se como palavras-chave: 

Esquizofrenia, assistência de enfermagem, enfermagem psiquiátrica, saúde 

mental e relações família e esquizofrenia. Após a identificação da literatura 

disponível, a fim de selecionar os artigos para leitura, delimitou-se como critérios 

de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2008 até 2018, disponíveis 

integralmente na integra, e em português. Desta forma, a tabela 3, apresenta o 

quantitativo dos textos encontrados por critério de inclusão nas diferentes bases 

de dados.  

 Tabela 3: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios de 

inclusão no estudo: 



Base de Dados Termos Resultados Estudos 
Selecionados 

BVS “Esquizofrenia” 

“Enfermagem” 

28 02 

LILACS “Cuidados de 
enfermagem” 

“Saúde Mental” 

36 03 

SCIELO “Relação família 
e esquizofrenia” 

“Enfermagem 
psiquiátrica” 

48 04 

  

 Após a identificação dos 112 textos, foi realizada a leitura dos resumos 

para selecionar os artigos que discutiam sobre atuação do enfermeiro na 

assistência de enfermagem ao paciente com esquizofrenia. Destes, foram excluídos 

textos repetidos, estudos publicados anos anteriores a pesquisa, estudos que 

não comtemplem a temática proposta, material incompleto e referências 

duplicadas. Foram selecionados 09 artigos, que tratavam sobre a temática 

estudada, conforme apresentado no quadro 1.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 

Seq Autor/Ano Periódico Título do Estudo Objetivo do Estudo Tipo de Estudo 

01 ALMEIDA, et. 
al., 2010 
 

Revista de 
Psiquiatria do 
Rio Grande do 

Sul 

A sobrecarga de cuidadores de 
pacientes com esquizofrenia. 

Avaliar os fatores de 
sobrecarga em cuidadores 
de pacientes 
esquizofrênicos. 

Estudo 
Fenomenológico   

02 LIMA, D. U. 
GARCIA, A. 
P. R. F. 
TOLEDO, V. 
P. 
2013  

Rev Rene Compreendendo a equipe de 
enfermagem na assistência ao 

paciente esquizofrênico. 

Compreender a percepção 
da equipe de enfermagem 
na assistência ao paciente 
esquizofrênico.  

Estudo exploratório 
descritivo 

03 LOPES, W. 
P. 
BURIOLA, A. 
2015 

Revista 
Colloquium 

Vitae 

Esquizofrenia: conceito, 
epidemiologia e papel da 

enfermagem na adesão ao 
tratamento. 

Realizar um levantamento de 
textos nacionais que 
descreva o conceito a 
epidemiologia e o papel da 
enfermagem na adesão ao 
tratamento da esquizofrenia. 

Revisão Integrativa   

04 Tonini et. al., 
2014 

Revista 
Unioeste 

Inserção de pacientes com 
esquizofrenia no meio familiar. 

Identificar que estratégias de 
inserção familiar são 
utilizadas com indivíduos 
com esquizofrênica em seu 
meio familiar.  

Pesquisa descritiva 
com abordagem 
qualitativa.   
 

05 OLIVEIRA, R. 
M. 

Rev Bras 
Enferm 

A Realidade do viver com 
esquizofrenia. 

Entender a realidade do viver 
com esquizofrenia, bem 
como suas implicações para 

pesquisa de campo 
de natureza 
exploratória, com 



FACINALL, 
P. C. B. R. 
JÚNIOR, A. 
C. S.  
 2012 

o acometido por ela, a partir 
do relato de quem a vivência.  

abordagem 
qualitativa.  

06 MOTA, G. S. 
SILVA, M. J. 
LOPES, A. P.  
2017 

Revista 
Ciências 

Biológicas e de 
Saúde Unit. 

Esquizofrenia e terapia 
cognitivo-comportamental: um 
estudo de revisão narrativa. 

Apresentar as contribuições 
da Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC) de 
Aaron Beck no tratamento da 
esquizofrenia. 

Revisão de literatura 
narrativa.  

07 FARIA, R. C. 
S.  
2016 

Monografia Atuação do enfermeiro na 
assistência ao paciente 

esquizofrênico 

Identificar através da revisão 
literária a atuação do 
Enfermeiro na Assistência ao 
paciente Esquizofrênico 

Revisão Integrativa da 
literatura.  

08 Garcia et. al., 

2017 
Rev Bras 
Enferm 

Processo de enfermagem na 
saúde mental: revisão 
integrativa da literatura 

identificar evidências da 
literatura sobre a aplicação 
do processo de enfermagem 
no cuidado desenvolvido pelo 
enfermeiro na saúde menta 

Revisão integrativa da 
literatura.  
 
 
 

09 Martins et. 
al., 2018 

Revista de 
Iniciação 
Científica 
Libertas 

Percepção do enfermeiro na 
atenção primária sobre as 

pessoas com esquizofrenia. 

Conhecer a percepção de 
enfermeiros das Unidades de 
Saúde da Família do 
município de São Sebastião 
do Paraíso – 
MG sobre a atenção ao 
paciente esquizofrênico e 
verificar como é realizada a 
assistência pelo 
enfermeiro 

Estudo com 
abordagem descritiva, 
qualitativa.  

 

 

 

Mota; Silva e Lopes (2017) em seu estudo aborda que transtornos mentais 

graves, como a esquizofrenia, são registrados na literatura como doenças 

crônicas altamente incapacitantes, associadas a risco de suicídio, probabilidade 

de desenvolver comorbidades clínicas e a baixa expectativa de vida. A 

esquizofrenia é um transtorno de origem múltipla, cuja sintomatologia engloba 

disfunções cognitivas, emocionais e comportamentais que afetam a vida social 

e ocupacional do sujeito acometido, causando também sobrecarga familiar. 

O paciente com esquizofrenia necessita mobilizar recursos psicossociais 

para lidar e se adaptar aos prejuízos ocasionados pelo transtorno, motivo pelo 

qual o tratamento deve envolver a combinação de medicamentos, apoio 

psicossocial e cuidados familiares. O apoio psicossocial é realizado por 

terapêuticas como a Terapia Cognitivo Comportamental, a Terapia Familiar, a 

Terapia Grupal e o Treino de Habilidades Sociais (MOTA; SILVA; LOPES, 2017).  

Segundo Martins et. al., (2018) dentre os problemas relacionados à 

psiquiatria atualmente a esquizofrenia é o maior transtorno desta área por se 

tratar de uma síndrome clínica complexa, considerada pela literatura como um 



dos mais graves transtornos psiquiátricos. Os transtornos mentais podem 

ocorrer em algum momento da vida, em pelo menos 20% da população mundial. 

 Os cuidados com a saúde mental no Brasil, no sistema público passaram 

por uma reforma que iniciou há quase 20 anos e que visa evitar internações em 

hospitais psiquiátricos, possibilitando alternativas de diagnóstico e tratamento 

diferenciado e com equipes multidisciplinares (MARTINS et. al., 2018).  

Atualmente existem oito tipos de esquizofrenia: paranoide, hebefrênica, 

catatônica, indiferenciada, residual, simples, depressão pós-esquizofrenia e 

esquizofrenia específica. Martins et. al., (2018) explana que alguns fatores 

podem ser considerados de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia 

como: uso de drogas; tabagismo; genética; fatores ambientais externos e 

doenças autoimunes.  

Faria (2016) ressalta que os sintomas costumam iniciar-se entre os 20 e 

30 anos de idade, pode-se dizer que o aparecimento da doença antes dos 10 

anos é raro. Em relação ao sexo, nas mulheres, a idade do aparecimento está 

entre 25 e 30 anos e nos homens de 15 e 25 anos de idade. Dentre os sintomas 

mais comuns, cita-se delírios e alucinações. Outros sintomas são: a fala 

desorganizada, com pouco ou sem nexo, habilidade motora desorganizada, falta 

de emoções, contato visual e expressões faciais diminuídos, e esses modos 

dificultam o indivíduo a executar tarefas diárias, pois este comportamento inclui 

resistência a instruções e postura inadequada.  

Almeida et. al., (2010) relata que alterações referentes ao modo em 

visualizar os transtornos mentais e o tratamento oferecido aos portadores e 

família, com influência da reforma psiquiátrica, solicita uma demanda de 

profissionais de enfermagem com prática fundamentada na cidadania, na 

humanização e de conduta ética. Nos últimos anos, a saúde mental tem consiste 

em assunto de discussão influenciado pelo movimento de Reforma Psiquiátrica, 

o qual tem a finalidade de redefinir e reorganizar a atenção à saúde mental no 

país. O objetivo principal oferece ênfase a desospitalização e a reinserção social, 

a substituição por serviços e atividade de cunho sanitário, promocional, 

preventivo e com ligação com a sociedade.  

De acordo com estudo de Lima; Garcia e Toledo (2013) os profissionais 

de enfermagem, com frequência, encontram dificuldades em implementar os 

cuidados de enfermagem aos esquizofrênicos, devido as características desse 



transtorno, pois manifestações como alucinações, delírios, autoagressão e 

agitação psicomotora provocam ansiedade nestes profissionais, dificultando o 

estabelecimento da comunicação interpessoal e a concretização da relação de 

ajuda.  

Em relação ao medo, os profissionais de saúde relatam que está 

diretamente ligado ao estigma do paciente esquizofrênico ser agressivo e 

violento, o que dificulta a assistência e faz com que os profissionais sofram 

quando um paciente apresenta comportamentos agressivos, o que contribui, 

muitas vezes, ao afastamento destes profissionais. Diante dessa situação, tentar 

compreender as razões para o comportamento agressivo e ter empatia com o 

sofrimento são fatores considerados importantes para lidar com o paciente 

(LIMA; GARCIA; TOLEDO, 2013).  

Vale ressaltar que muitos profissionais de saúde já sofreram algum tipo 

de agressão e violência ao entrarem em contato com pacientes esquizofrênicos, 

o que leva a se defenderem com o controle, por meio de contenções físicas, 

medicações sedativas e isolamento do paciente, condutas que vão contra os 

ideais da reforma psiquiátrica. Considerando que a manifestação da 

agressividade é um sintoma e que um sintoma é uma necessidade de cuidado, 

essa manifestação exigirá da enfermagem uma atitude, uma interação, um 

cuidado visando acolher esse paciente (LOPES; BURIOLA, 2015).  

Tonini et. al., (2014) aborda que nas últimas décadas originam a hipótese 

de que a doença pode estar relacionada ao desenvolvimento do sistema cerebral 

durante a vida intrauterina e a eventos que podem ter acontecido de forma 

precoce logo após o nascimento, os quais de alguma forma interferiram no 

desenvolvimento no sistema neural do indivíduo. A carência de nutrientes para 

o feto, a redução do suprimento de oxigênio, ferro, iodo, glicose poderiam estar 

relacionados aos prejuízos causados ao sistema nervoso.  

Por ser uma condição crônica, a esquizofrenia precisa de tratamento por 

tempo indeterminado e constante o uso de medicamentos antipsicóticos, a 

esquizofrenia não tem cura, contudo, essas drogas podem amenizar os sintomas 

e ajudar o paciente na adaptação e no bem-estar pessoal (LOPES; BURIOLA, 

2015).  

Faria (2016) elucida que devido à falta de entendimento por parte dos 

familiares e até mesmo devido às dificuldades acarretadas pelos delírios 



presentes na esquizofrenia, à adesão ao tratamento nem sempre é realizada da 

melhor maneira possível fazendo com que a doença evolua e se torne cada vez 

mais difícil obter um resultado satisfatório.  

Diante desse motivo o enfermeiro tem papel fundamental na análise 

biopsicossocial do portador da doença e da família que o mesmo está inserido, 

podendo ele intervir através de visitas familiares, acompanhamento familiar dos 

pacientes que estão internados nas suas enfermarias de preferência em 

momentos separados primeiro com a família e depois com o paciente 

aproveitando esse tempo para explicar um pouco mais sobre a doença como 

também da importância em conduzir o tratamento medicamentoso e terapêutico 

de forma correta.  

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu descrever sobre atuação do enfermeiro na 

assistência de enfermagem ao paciente com esquizofrenia.  A análise dos artigos 

possibilitou identificar que a esquizofrenia é uma doença que tem sido estudada 

a mais de século e que a mesma passou pelo conceito de demência precoce 

devido ao fato da maioria dos pacientes portadores serem jovens, conclui-se 

também que dados epidemiológicos revelam que a maioria dos sintomas da 

doença inicia entre os 20 aos 30 anos podendo variar entre homens e mulheres.  

O presente estudo apresenta contribuição satisfatória para o enfermeiro, 

que ele possa atuar de forma direta na evolução do quadro clínico do paciente 

na reabilitação e na convivência familiar.  

É evidente que essa é uma área que necessita de novos estudos para 

contribuir com a comunidade científica e para os demais profissionais, visando 

melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, além de 

acrescentar conhecimento científico ao nosso desenvolvimento teórico. 
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