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1.RESUMO 

Este estudo visa investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, estratégias de 

cuidados com portadores de esquizofrenia para orientação de cuidadores e 

familiares. Os resultados podem fornecer subsídios para diminuir os conflitos 

paciente/cuidador e proporcionar cuidado mais satisfatório e harmonioso. 

2. INTRODUÇÃO 

A esquizofrenia é uma patologia que acomete em torno de 1% da população 

e desperta grande interesse na psiquiatria. É uma desordem cerebral crônica, grave 

e incapacitante (LOUZÃ; ELKIS, 2007).  

Para Louzã; Shirakawa (1993), os sintomas da esquizofrenia vêm sendo 

agrupados em sintomas: positivos (delírios, alucinações, desorganização do 

pensamento), negativos (diminuição da vontade e da afetividade, o empobrecimento 

do pensamento e o isolamento social.  

Segundo Barroso; Bandeira; Nascimento, (2007) a perturbação envolve as 

funções mais básicas que dão à pessoa normal um senso de individualidade, 

unicidade e de direção de si mesmo. 

Em minha experiência pessoal, verifiquei que muitos profissionais da área de 

saúde não apresentam uma abordagem de cuidados satisfatória e humanizada. 

Neste sentido, este estudo pretende fornecer subsídios para que os profissionais 

que assistem portadores de esquizofrenia reflitam sobre a importância da 

abordagem humanizada a seus cuidadores e familiares. 

3. OBJETIVO 

        Descrever uma abordagem de enfermagem humanizada do cuidador familiar de 

portadores de esquizofrenia. 

4. METODOLOGIA 

O estudo consiste em um trabalho descritivo de pesquisa bibliográfica, 

utilizando artigos de revistas científicas publicadas no período de 2005 a 2016. 

O material bibliográfico foi investigado nas bases de dados Scielo e Lilacs, 

utilizando as palavras chave. Cuidador familiar; Abordagem Humanizada; 

Sobrecarga cuidador portador de esquizofrenia. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A prática em enfermagem psiquiátrica se baseia em ações que visam 

melhorar a condição da qualidade de vida do paciente e de sua família. (GIACON; 

GALERA, 2005 Galera (2002).  



A assistência de enfermagem acompanha a saúde geral do paciente e de 

sua família e os efeitos colaterais da medicação. No campo psicossocial, se envolve 

em diversas atividades, como visita domiciliar, coordenação de grupos de pacientes 

em oficinas e outros temas o que ajuda o paciente e a sua família a conviver com a 

sociedade (CASTRO; FUREGATO, 2008). 

É papel do enfermeiro, ouvir a família do esquizofrênico, onde sua realidade 

e sofrimento precisam ser compreendidas e acolhida, pois muitas vezes a vida de 

seus familiares vai se tornando insustentável, difícil e desgastante, o que ressalta a 

importância de serem orientadas e apoiadas (COLVERO; ROLIM , 2004). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Estimular fortalecimento dos laços familiares - A enfermagem psiquiátrica 

está fundamentada no relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente, através do 

qual se observa os aspectos biopsicossociais do ser humano. No aspecto biológico, 

a assistência de enfermagem acompanha a saúde geral do paciente e de sua família 

e os efeitos colaterais da medicação. (CASTRO; FUREGATO, 2008). 

6.2 Proporcionar acolhimento aos familiares cuidadores - Souza Filho et al. 

(2010), concluíram que Intervenções psicossociais deveriam ser implementadas 

pelos equipamentos de saúde mental com a finalidade de oferecer acolhimento, ao 

cuidador a contatar seus sentimentos, para que descubra novas possibilidades de 

existir e lidar com suas questões. As quais possam contribuir para a redução do 

sofrimento do cuidador, melhorando sua qualidade de vida. 

6.3 Promover suporte de informações - As ações de enfermagem apresentadas 

na obra de Giacon; Galera (2005) Criar e implementar planos para melhorar as 

condições de saúde do paciente e de sua família;  do tratamento e sobre os recursos 

disponíveis;  Promover e manejar, dentro da saúde mental os efeitos da doença 

através do ensino e da pesquisa, proporcionando adequado aconselhamento à 

família e ao paciente. 

6.4 Orientar os cuidadores familiares no atendimento ao paciente - Segundo 

Barroso; Bandeira; Nascimento, (2007), a sobrecarga dos familiares cuidadores de 

pessoas com transtorno mental é caracterizada pela obrigatoriedade de atender às 

necessidades básicas delas, acompanhá-las frequentemente aos serviços de saúde, 

administrar sua medicação, coordenar suas atividades diárias. Outro aspecto 

relevante segundo Borba; Schwartz; Kantorski (2008), a presença do portador de 

esquizofrenia no ambiente familiar provoca mudanças nas rotinas, hábitos e 



costumes da família. Com o impacto do diagnóstico, é necessário uma adaptação a 

essa nova situação, o estigma social, a dependência e as implicações da 

cronicidade do quadro clínico podem produzir sobrecarga, conflitos, sentimentos de 

incredulidade, perda do controle e medo, visto que a família vivencia uma situação 

de desgaste.  
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