
 

 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ESQUIZOFRENIA E POLÍTICAS PÚBLICASTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ADRIANA APARECIDA ALVESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DAIENY PANHAN THEODÓRIOORIENTADOR(ES): 



PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ESQUIZOFRENIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
 

Adriana Aparecida Alves1
 

Daieny Panhan Theodório2
 

 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Curso Psicologia – campus Vila Mariana 

 
INTRODUÇÃO 
Kraepelin (1896) considerava a esquizofrenia como demência precoce, pois os sintomas 
iniciavam na infância e incluíam: alucinações, perturbações da atenção, fluxo de 
pensamento, esvaziamento afetivo e catatonia. Bleuler (1911) criou o termo 
esquizofrenia (esquizo=quebrado/frenia=pensamento). Descreveu os sintomas da 
esquizofrenia conhecidos como os quatro “As”: associação frouxa de ideias, 
ambivalência, autismo e alterações de afeto (SILVA, 2006). 
Na esquizofrenia há subtipos I e II ou positivo/negativo. Os principais sintomas tipo I 
são: alucinações e delírios e do tipo II são o embotamento afetivo e a pobreza do 
discurso (SILVA, 2006). 
Principais sintomas e características: perda de energia e iniciativa, humor depressivo, 
isolamento, comportamento inadequado, negligência com a aparência e higiene, podem 
permanecer por semanas ou meses. Os aspectos mais característicos da esquizofrenia 
são alucinações e delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação das emoções e 
do afeto, déficits cognitivos e avolição (SILVA, 2006). 
Com a reforma psiquiátrica os pacientes passaram a ser inseridos na sociedade e 
acompanhados nos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Neste sentido, faz-se 
importante a questão das políticas públicas existentes, e quais que viabilizam o 
tratamento e acompanhamento das pessoas esquizofrênicas e sua relação com o Sistema 
Único de Saúde –SUS, pois é o norteador de todas as demais ações e dimensões da 
saúde, sendo necessário uma maior atenção para a patologia (BRIETZKE et al., 2011).  
Por ser uma doença crônica, ela gera baixa qualidade de vida e o seu tratamento está 
associado à medicação de alto custo. Essas pessoas são estigmatizadas, sofrem com o 
isolamento social, dificuldades para encontrar moradia e trabalho, e recebem 
atendimento de saúde de pior qualidade. Essa falta de visibilidade faz com que os 
governos aloquem poucos recursos para a saúde mental. (BRIETZKE et al., 2011).  
É uma doença que afeta a sociedade e verificou-se que não existem políticas públicas 
para atender a essa demanda. Para o atual quadro do serviço de psiquiatria e a 
intervenção precoce na América Latina são necessários investimentos e a maior 
integração do corpo clínico e de pesquisadores de diferentes países para reverter a 
situação. Os países latino-americanos são deficientes nos serviços especializados de 
intervenção a psicoses. A abordagem desse tema em pesquisas na América Latina ainda 
está iniciando (BRIETZKE et al., 2011). 
Para Kohn et al. (2005) os tratamentos de distúrbios mentais ocorridos na América 
Latina são subestimados. Há um número maior de indivíduos não tratados que procuram 
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o atendimento especializado. Das patologias atendidas a esquizofrenia é a que teve 
maior prevalência. 
A família dos portadores de esquizofrenia tem de ser bem instruída, pois é um 
instrumento eficiente para o tratamento. Essa visão tem de ser oferecida por parte das 
instituições e corpo clínico que serve como fornecedor de base de conhecimentos da 
patologia e de seu enfrentamento (GUTIÉRREZ-MALDONADO et al., 2007). 
Há necessidade de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos 
esquizofrênicos e combate ao preconceito e discriminação. 
Com base no exposto acima foram escritos os objetivos. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo geral: desenvolver uma pesquisa por meio de produção científica buscando 
informações pertinentes ao tema relacionando às políticas públicas. 
Objetivos específicos: levantar as seguintes informações nos artigos: diagnóstico e 
tratamento; forma de diagnóstico; prevenção; instrumentos utilizados; medicação; tipo 
de literatura procedente; políticas públicas para auxílio às pessoas com esquizofrenia.  
 
MÉTODO 
A pesquisa tem como base a produção científica. 
Material: foram utilizados artigos das bases de dados: Scielo, Lilacs e Medline de 2003 
a 2013. 
Procedimento: foi utilizada a base de dados BVS- Biblioteca Virtual de Saúde e por 
meio dessa o acesso as outras: Scielo, Lilacs e Medline. Foram utilizados os descritores: 
esquizofrenia e políticas públicas, mas não houve resultados. Em um segundo momento 
foi realizada uma nova busca utilizando as palavras-chave separadamente: esquizofrenia 
e políticas públicas, os artigos encontrados, sobre esquizofrenia no Scielo foram: 654; 
no Lilacs: 1754 e no Medline: 79811 e referente a políticas públicas, no Scielo: 395; no 
Lilacs: 4239; e no Medline: 183. Os artigos encontrados sobre políticas públicas, não 
traziam em seu conteúdo o tema esquizofrenia, sendo então excluídos dessa pesquisa.  
Foi realizado o refinamento nas buscas utilizando o descritor esquizofrenia, foram 
solicitados apenas artigos nacionais, de 2003 a 2013. Na base de dados Scielo existem 
293 artigos, na Medline 169, e na Lilacs 72 artigos. 
Após essa seleção esses artigos foram lidos e incluídos na tabulação apenas as pesquisas 
que utilizaram participantes, sendo excluídos todos os artigos de pesquisa bibliográfica. 
Na terceira etapa da pesquisa foram tabulados e analisados os dados selecionados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados foram descritos a partir de cada variável investigada. 
Não foram encontrados artigos relacionando a esquizofrenia e políticas públicas, os 
textos encontrados sobre políticas públicas não continham o descritor: esquizofrenia e 
foram excluídos. Foram tabulados os textos com os critérios de inclusão: pesquisas 
sobre esquizofrenia com participantes, nacionais de 2003 a 2013. 
A variável tratamento em sua maioria é realizada por médicos. Na base Lilacs (n=11) 
em 7 artigos o tratamento é realizado por médicos e 18,18% (n=2) realizados por 
assistentes sociais; na base Medline há um total de 16 artigos (100%) descrevendo 
tratamento médico; na base Scielo há 70 artigos que descrevem formas de tratamento, 
88,57% com tratamento médico e 10% (n=7) com tratamento psicológico. 
Na base Scielo há 95,83% artigos com diagnósticos realizados por médicos e 4,16% por 
psicólogos. Nas bases Medline e Lilacs 100% dos artigos relatam diagnósticos médicos. 
Quanto a prevenção 0,98% dos artigos da base Scielo se referem a esse tema (n=1). 



Os exames, instrumentos e testes mais utilizados na base Scielo foram: exames 
laboratoriais com 16,83% (n=17), seguido por exames de neuroimagem com 10,89%, 
Miniexame do estado mental (MEEM) 4,95% e Escala breve se avaliação psiquiátrica 
3,96%. Os testes psicológicos utilizados foram: Teste das Pirâmides Coloridas de 
Pfister, Teste R1, Testes das matrizes progressivas, Teste de Apercepção Temática – 
TAT, todos com 0,99% cada (n=1). Na base Medline em 20% das pesquisas 
encontradas foram utilizados exames laboratoriais, seguidos por exames de 
neuroimagem e Miniexame do estado mental ambas com 15%. Os testes TAVIS-2R e 
Teste Cognitivo Cambridge (CAMDEX), com 5,0% cada (n=1). Na base Lilacs 33,33% 
utilizaram exames laboratoriais, Escala breve de avaliação psiquiátrica, Escala de 
qualidade de vida e ECDE- Escala Calgary de depressão para esquizofrenia com 
16,66% cada.  
Quanto ao uso de testes psicológicos, há autores que os consideram infalíveis, há outros 
que desacreditam e há ainda outros que tem uma atitude lógica, utilizam como uma 
ferramenta eficaz que deve ser considerada de forma cautelosa, associando-a a outras 
fontes. Como qualquer outro instrumento de medida, possuem imprecisões (SOUZA 
FILHO, BELO e GOUVEIA, 2006).  
As medicações utilizadas nas pesquisas da Scielo foram: clozapina e haloperidol com 
13,93% cada seguidos por olanzapina com 9,84%. Na Medline as drogas mais utilizadas 
foram: clozapina com 15,38%, risperidona com 12,82% e haloperidol com 10,26%. Na 
Lilacs foram utilizadas as medicações: haloperidol, clozapina, quetiapina, risperidona e 
olanzapina todos com 16,67% cada.  
Os conceitos atuais do manejo da esquizofrenia incluem medidas psicossociais e 
reabilitativas. Mesmo que a farmacoterapia seja necessária para o tratamento, esta deve 
ser acompanhada de procedimentos e tratamentos multiprofissionais. Faltam 
profissionais não médicos pesquisarem mais sobre o tema. 
O uso de antipsicóticos serve para tratar o quadro agudo da doença e evitar recaídas no 
tratamento de manutenção. É necessário o acompanhamento do estado de saúde da 
pessoa por meio de exames laboratoriais, principalmente na troca da medicação, de uma 
droga de primeira geração (APG) para uma de segunda geração (ASG). Os ASG 
representam um avanço no tratamento da esquizofrenia nos últimos anos, comparando 
aos de APG, os ASG têm a vantagem de causar menos efeitos colaterais e têm maior 
efeito nos sintomas negativos da esquizofrenia. Alguns dos ASG: Clozapina, 
Olanzapina, Risperidona e Quetiapina (ELKIS, et al, 2008). 
Quanto ao tipo de literatura na base Scielo 68,87% são artigos; 9,43% são advindas de 
pesquisas desenvolvidas no strictu senso e 6,60% relatórios de pesquisa, 5,66% são 
relatos de caso e artigos de revisão também com a mesma porcentagem. Na Medline 
64,71% são artigos e 29,41% artigos de revisão, dissertação/tese com 2,94% (n=1). Na 
Lilacs 69,23% são artigos, seguidos por dissertação/tese com 30,77% (n=4). 
Seria de se esperar que houvesse maior número de publicações acadêmicas, para iniciar 
jovens cientistas no meio científico e publicar ao invés de deixar pesquisas importantes 
para a sociedade presas em bibliotecas e muitas vezes financiadas por órgãos 
fomentadores.  
Poblaciòn e Noronha (2002) analisaram a produção científica de literatura branca e 
cinzenta, obtiveram 40,2% das pesquisas advindas de strictu senso de professores que 
consideram como de menor reconhecimento nos processos de avaliação acadêmica, 
geralmente as obras são desprezadas pelos autores por ocasião da elaboração dos 
currículos ou registro da produção científica. Contrariamente, à exigência para publicar, 
uma vez que o progresso na carreira dentro das universidades depende da avaliação da 
produção científica docente. 



 
CONCLUSÃO 
O presente estudo buscou traçar um perfil de políticas públicas voltado para a 
assistência às pessoas com esquizofrenia, porém não foi encontrado. Faltam ações 
afirmativas e assistência a essas pessoas. 
Seguindo a ordem dos objetivos, o tratamento, acompanhamento e diagnóstico de 
esquizofrenia em sua maioria é realizado por médicos. Faltam pesquisas sobre 
tratamento e acompanhamento realizados por profissionais não médicos. 
Os instrumentos, testes, exames e escalas utilizados nas pesquisas são os exames 
laboratoriais e de neuroimagem, ferramentas de uso médico. Há poucas pesquisas 
desenvolvidas por psicólogos utilizando testes e escalas. 
As drogas pesquisadas são basicamente as mesmas nas 3 bases: haloperidol, olanzapina, 
risperidona e clozapina. 
Quanto a literatura, em sua maioria as pesquisas foram desenvolvidas e publicadas em 
forma de artigo e artigo de revisão. Faltam publicações de pesquisas desenvolvidas no 
strictu senso e nas universidades, como pesquisas acadêmicas.  
Estudos bibliométricos como este são relevantes na medida em que permitem uma 
visualização do andamento de um dado ramo do saber, porém há outras variáveis 
importantes a serem pesquisadas, como: autoria, instituição dos autores, a família, o 
trabalho, a inclusão dessas pessoas em sociedade. 
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