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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS PACIENTES ESQUIZOF RÊNICOS E 

SUA FAMÍLIA  

 

1. RESUMO 

Objetivo:  Identificar as ações de enfermagem capazes de trazer benefícios 

aos pacientes esquizofrênicos e suas famílias. Método:  Trata-se de uma revisão 

integrativa, no qual realizou o levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs, 

Scielo e Banco de Teses no período de 2004 a 2014. A amostra final foi constituída 

por cinco artigos. Resultados preliminares:  Foram encontrados 4 artigos e 1 

dissertação publicados entre os anos 2004 e 2013. A partir da leitura dos artigos foi 

possível identificar a categorias da atuação do enfermeiro frente ao paciente 

esquizofrênico e sua família: orientação sobre a doença; orientação à família sobre o 

cuidar do paciente esquizofrênico; e, inclusão da família nos cuidado com o paciente 

esquizofrênico. Considerações finais:  A atuação do enfermeiro propiciará uma 

relação família-enfermagem-indivíduo a fim de auxiliar na inserção social e adesão 

ao tratamento.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A esquizofrenia é um dos grandes problemas de saúde pública, pois exige um 

grande investimento. Trata-se de um transtorno mental de evolução crônica, que 

afeta os pensamentos e percepções, onde os indivíduos podem apresentar afeto 

embotado ou inapropriado, embora mantenha a capacidade intelectual e percepção, 

com possibilidade de ocorrer alguma perda cognitiva com o passar do tempo 

(ZANETTI, 2006). 

O paciente vivencia períodos de crises e remissões, que causam muitos 

danos ao doente e família. O início da apresentação da esquizofrenia pode ser 

agudo ou insidioso, cada qual possuindo características e sintomas próprios. Na 

manifestação aguda, os sintomas surgem de maneira abrupta, causando 

deterioração do paciente se não tratado. Na manifestação insidiosa, os sintomas 

surgem de maneira mais amena, apresentando poucos sintomas psicomotores, mas 

grandes desvios emocionais e intelectuais (GIACON; GALERA, 2006). 

As ações de enfermagem na psiquiatria visam melhorar a condição da 

qualidade de vida do paciente e de sua família, contribuir no controle do surto da 
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doença, ajudar na integração social, facilitar a adesão ao tratamento e a adaptação 

do paciente e sua família a essa condição. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar as ações de enfermagem capazes de trazer benefícios aos 

pacientes esquizofrênicos e suas famílias. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se a revisão integrativa e a questão norteadora foi: “Quais são as ações de 

enfermagem para prover cuidado ao paciente esquizofrênico e sua família?”. Para o 

levantamento dos artigos e teses na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Para a busca dos textos utilizaram-se as palavras-chaves: 

enfermagem, esquizofrenia. Foram incluídos textos publicados em português, 

disponíveis nas referidas bases nos últimos dez anos, de 2004 a 2014, sendo 

selecionadas cinco publicações, os quais foram analisados criticamente. 

Para a análise dos estudos selecionados realizou-se a síntese dos dados de 

forma descritiva, possibilitando observar, descrever e classificar os dados, com o 

intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi desenvolvido um formulário de coleta de dados que permitiu a obtenção de 

informações de identificação do texto – título, nome do periódico onde o estudo foi 

publicado, ano de publicação, objetivos do estudo, delineamento de pesquisa, 

principais conclusões e temática abordada. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos está sendo 

descritas, com intuito de possibilitar ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão 

integrativa elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem 

Psiquiátrica, fornecendo subsídios ao enfermeiro no planejamento de sua 

assistência.  
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Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram encontrados 4 artigos e 1 dissertação publicados entre os anos 2004 e 

2013. A partir da leitura dos artigos foi possível identificar a categorias da atuação do 

enfermeiro frente ao paciente esquizofrênico e sua família: orientação sobre a 

doença; orientação à família sobre o cuidar do paciente esquizofrênico; e, inclusão 

da família nos cuidado com o paciente esquizofrênico. 

A enfermeira poderá atuar com o paciente esquizofrênico por meio do 

encorajamento da percepção de seus potenciais e pontos positivos, no 

reconhecimento de suas expectativas irreais, promoção de sua autonomia e 

independência.  

Além do indivíduo, o enfermeiro deve orientar sua família quanto às causas, 

sintomas e tratamento da esquizofrenia. A família constitui o alicerce mais firme da 

ordem social representando a base do sistema social e é fundamental pra controle 

de seus membros. O ambiente familiar pertence ao doente e seus familiares, é um 

local onde são preservados seus valores que devem ser observados e respeitados. 

O enfermeiro procura conhecer a história da família, seus vínculos dentro e fora do 

lar para poder apontar os recursos e pontos de conflito. Ao conhecer a família 

podemos avaliar seus pontos fortes e fracos, suas dificuldades bem como 

conhecimento da doença existente.  

A atuação do enfermeiro à família e pacientes auxiliará na integração social, 

facilitará a adesão ao tratamento e a adaptação do paciente e sua família a essa 

condição, além de propiciar uma relação família-enfermagem.  
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