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INTRODUÇÃO 

A esquizofrenia é um grave transtorno mental que se caracteriza por sintomas 

psicóticos, como alucinações e delírios, e sintomas negativos, que são o 

enfraquecimento da área afetiva do paciente (CORDEIRO et al,2012). 

Estudos feitos no Brasil apontam 75.000 novos casos por ano de pessoas 

com esquizofrenia, o que representa 50 casos para cada 100.000 habitantes 

(OLIVEIRA et al, 2012).  

Os sintomas que o portador de esquizofrenia apresenta trazem como 

consequência vários abalos, sentidos pelo paciente e sua família. Estes abalos 

acontecem na vida afetiva, social, familiar e financeira, podendo destruir sonhos, 

diminuindo o portador como pessoa, fazendo-o sentir auto piedade por não ser 

compreendido pelos familiares e amigos. (OLIVEIRA et al, 2012). 

A enfermagem passou por modificações, já que antes da reforma psiquiátrica 

o cuidado era de observar os pacientes, vigiá-los e anotar os comportamentos e 

falas para dar subsídio ao trabalho médico (MARQUES et al, 2012). Atualmente, o 

objetivo do cuidado de enfermagem é aumentar as interações positivas da pessoa, 

visando sua inclusão social. (ESPERIDIÃO et al, 2013). 

Porém, muitas vezes, o enfermeiro em saúde mental continua realizando 

práticas tradicionais, administrando medicações e verificando a equipe de 

enfermagem (CORDEIRO et al, 2012). Tendo em vista o impacto da esquizofrenia 

para o paciente e sua família, bem como a importância do cuidado de enfermagem 

nestes casos, o objetivo deste trabalho é verificar e discutir quais os cuidados de 

enfermagem à pessoa com esquizofrenia, bem como suas possíveis falhas e novas 

alternativas.   

 

METODOLOGIA 

Tratou-se de revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi identificar e 

incluir a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão 

e a melhoria da prática clínica, (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 Em decorrência da terminologia em saúde consultada nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) identificaram-se os respectivos descritores: enfermagem 

e esquizofrenia. Assim, para a seleção dos artigos, foram utilizados esses dois 

descritores.  



Foi realizada uma revisão de estudos na literatura cientifica em uma base de 

dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

em uma biblioteca eletrônica: Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram: artigos sobre o trabalho 

do enfermeiro aos pacientes com esquizofrenia publicados nos últimos quatro anos 

(2010 a 2014); estar disponível eletrônica e gratuitamente na íntegra; ser 

classificado como artigo original; estar divulgado em português. Foram excluídos os 

editoriais, cartas ao editor, bem como estudos que não abordassem temática 

relevante ao objetivo da revisão, em outra língua que não o português. 

Na base de dados LILACS foram encontrados 51 artigos. Após aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 13 artigos que respondiam a 

pergunta norteadora da pesquisa: Qual a produção cientifica na área da 

enfermagem sobre o cuidado do profissional ao paciente com esquizofrenia? 

 Na base de dados SCIELO foram encontrados 24 artigos. Novamente, após 

a aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados dez artigos que 

respondiam a pergunta norteadora, porém sete deles já encontrados na base 

LILACS. Assim, utilizaram-se três artigos do SCIELO.  No total, foram analisados 16 

artigos.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1 - Publicações analisadas de acordo com o autor, título, ano, e 

objetivos. 

Autor  Titulo  Ano  

Vedana, K.G.G.; Miasso, A.I. A interação entre pessoas com esquizofrenia e 
familiares interfere na adesão medicamentosa? 

2012 

Giacon, B.C.C.; Galera, S.A.F. Ajustamento familiar após o surgimento da 
esquizofrenia 

2013 

Oliveira, R.M.; Facina, P.C.B.R.; 
Júnior, A.C.S. 

A realidade do viver com esquizofrenia 2012 

Lima, D.U.; Garcia, A.P.R.F.; 
Toledo, V.P. 

Compreendendo a equipe de enfermagem na 
assistência ao paciente esquizofrênico  

2013 

 Muniz, M.P.; Tavares, C.M.M.; 
Souza, A.C.; Pacheco, C.K.R..; 
Figueiredo, L. 

Desvendando o projeto terapêutico de 
enfermagem em saúde mental: um relato de 
experiência 

2014 
 

Tomasi, E.; Fachini, L.A.; Piccini, 
R.X.; Thumé, E.; Silva, R.A.; 

Efetividade dos Centros de Atenção Psicossocial 
no cuidado a portadores de sofrimento psíquico 

2010 
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