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RESUMO 

 

A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica crônica, com prejuízo sócio-funcional. É 

importante que a enfermagem acompanhe a evolução do paciente frente ao 

tratamento proposto e sua reinserção social. Foi realizada uma pesquisa de revisão 

bibliográfica descritiva com o objetivo de identificar a assistência de enfermagem 

utilizada atualmente com paciente esquizofrênico e propor assistência de 

enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, 

causando grande sofrimento para o doente e sua família. Apesar da baixa 

incidência, acumula-se ao longo dos anos, um número considerável de pessoas 

portadoras desse transtorno, com diferentes graus de comprometimento e de 

necessidades. 

A incidência da esquizofrenia é mais acentuada na faixa etária de 20-29 anos tanto 

para homens quanto para mulheres (MARI; LEITÃO, 2000). 

Giacon e Galera (2006) relatam que a doença pode se manifestar em indivíduos 

com predisposição quando estimulados por fatores biopsicossociais. 

A assistência de enfermagem deve ser feita de modo singular, lembrando que o 

paciente portador de esquizofrenia é um ser humano que apresenta alterações 

emocionais e comportamentais (FARIA; CHICARELLI, 2009). 

Dentro deste contexto, este trabalho justifica-se pela necessidade de conhecer a 

assistência de enfermagem prestada a este paciente. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar a assistência de enfermagem utilizada atualmente com paciente 

esquizofrênico. 

 Propor assistência de enfermagem, mediante a pesquisa bibliográfica 

realizada. 

 



METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica descritiva, onde foram utilizados 

artigos publicados em revistas eletrônicas como a SCIELO (Scientifc Eletronic 

Library online- Brasil) e BDENF (Banco de dados enfermagem), indexadas no 

período de 2007 à 2012.  Foram utilizados os seguintes descritores: Assistência de 

enfermagem; Esquizofrenia; Cuidados de Enfermagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A esquizofrenia clinicamente costuma considerar cinco subtipos principais da 

doença: paranoide, desorganizada, catatônica, indiferenciada e residual, a que se 

associa o tipo simples (SOARES, 2012). 

A hipótese para o desenvolvimento da esquizofrenia tem uma estreita relação, 

segundo Kaplan (1997), com a sazonalidade do nascimento. Para Neto et al (2007), 

as complicações obstétricas têm sido reportadas com certa frequência nos relatórios 

médicos em até 20% dos casos envolvendo pacientes esquizofrênicos, bem como 

fatores  biológicos. 

O enfermeiro tem o papel fundamental na identificação e avaliação das 

necessidades específicas de cada paciente portador de esquizofrenia. As ações por 

consequência são aplicadas de acordo com cada tipo de paciente e família, 

investindo no tratamento adequado e reinserção social do esquizofrênico (FARIA et 

al, 2009). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os estudos analisados, em sua maioria, são artigos originais, de reflexão e revisão 

sobre o assunto. Poucos artigos são atuais, fato considerado relevante e muito 

expressivo para o desenvolvimento desta pesquisa. Neste contexto, a pesquisa foi 

direcionada a um intervalo de tempo de publicação maior. Entende-se, assim, que a 

abordagem sobre o tema está sendo ampliada e direcionada para obtenção das 

respostas do objetivo da pesquisa. 

O empenho nos estudos sobre o curso clínico da esquizofrenia, o aprimoramento 

nas técnicas psicoterapêuticas, a introdução de novos medicamentos antipsicóticos, 



vem mudando a visão da pessoa afetada pela doença. O conjunto dessas ações 

pode alterar o curso clínico da doença, com aumento das chances terapêuticas, 

podendo evitar a cronificação institucional com a implementação das estratégias 

reabilitadoras e a reinserção social do paciente (MONTEIRO; LOUZÃ, 2007). 

Para Faria e Chicarelli (2009), a avaliação e a assistência ao paciente esquizofrênico 

devem ser realizadas por uma equipe multiprofissional, e o enfermeiro deve estar 

atualizado sobre o tratamento da esquizofrenia, que deve abranger aspectos 

psicossociais, psicobiológicos, integrando paciente e família. 

A assistência de enfermagem ao paciente esquizofrênico é fundamental e 

específica, visa atender às necessidades humanas básicas, facilitar a comunicação 

e a participação social do paciente e de seus familiares (CASTRO; FUREGATTO, 

2008). 
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