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Resumo 

Introdução: A esquizofrenia é um transtorno mental que muitas vezes aparece 

numa fase da vida, em que os afetados apresentam dificuldade de superar grandes 

mudanças como na puberdade e na vida adulta.  Objetivo: Relatar o processo 

contínuo de atendimento a uma cliente portadora de esquizofrenia. Método: Trata-se 

de um estudo de caso vivenciado sobre uma paciente portadora de transtorno mental 

inserida em um serviço em atenção psicossocial. Desenvolvimento: Inserida em 

serviço de saúde mental, em fevereiro, de 2009, apresentando desorganização, 

agressividade, tendo a prática de acúmulo de objetos diversos, autocuidado 

prejudicado, no primeiro momento, o contato direto foi praticamente impossível, não 

tínhamos acesso, devido a um comportamento persecutório, por não conhecer os 

profissionais. Aos poucos ela foi se permitindo, e a aproximação aconteceu, o vínculo 

foi construído dia a dia. Conclusão: Através do processo de cuidado, a paciente teve 

boa aderência ao serviço, adquirindo autonomia, construção de vínculo e o índice de 

internações diminuíram significativamente.  

Introdução 

A esquizofrenia é um transtorno mental que muitas vezes aparece numa fase 

da vida, em que os afetados apresentam dificuldade de superar grandes mudanças 

como na puberdade e na vida adulta. Entretanto os indivíduos que usam drogas 

regularmente e com predisposição para sofrerem dessa enfermidade têm maior 

hipótese em desenvolver essa patologia (VITÓRIA, ONMEDA, 2012). 

Prejuízos cognitivos são alterações primárias da esquizofrenia assim como 

também sua evolução para a deterioração cognitiva e da personalidade. Esse sintoma 

está associado a déficits relacionados à disfunção do lobo frontal. As alterações 

cognitivas na esquizofrenia são evidentes durante todo o curso evolutivo da doença, 

inclusive no seu período prodrômico. (RAZZOUK; SHIRAKAW,2011) 

Dentre as formas de desenvolvimentos podemos dividi-las em graves ou 

moderado,  sendo as alterações de comunicação observadas nos transtornos mentais 

na prática clínica apresentam traços estáveis como discurso desorganizado e redução 

da produção verbal presentes no estágio moderado. Já no transtorno mental grave 

caracteriza-se por um conjunto de disfunções cognitivas e emocionais, incluindo a 



percepção, o pensamento, a comunicação, o comportamento, o afeto e a vontade. 

(VITÓRIA, 2016). 

A partir de 2003, inicia o processo de desinstitucionalização com a criação de 

alguns mecanismos para a redução de leitos psiquiátricos no país e a expansão de 

serviços substitutivos. (BRASIL, 2012). 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracteriza como Serviço 

Comunitário aberto do Sistema Único de Saúde, sendo referência para tratamento de 

pessoas em sofrimento psíquico. Sua finalidade principal é a construção da 

autonomia e reinserção social dos usuários por meio de trabalho, lazer, exercício dos 

direitos e deveres civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, sendo 

assim substitutivos das internações psiquiátricas. (GRAÇAS, 2012).  

Realizam atendimento a pessoas com transtornos mentais severos e 

persistentes, trabalhando sob a lógica da territorialidade. Estes serviços são 

regulamentados pela portaria ministerial GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Os 

CAPS trabalham com equipe multiprofissional e as atividades desenvolvidas neste 

espaço são bastante diversificadas, oferecendo atendimentos em grupos e 

individuais, oficinas terapêuticas e de criação, atividades físicas, lúdicas, arte terapia, 

além da medicação. Nesta forma de serviço, a família é considerada como parte 

fundamental do tratamento, tendo atendimento específico (grupal ou individual) e livre 

acesso ao serviço, sempre que se fizer necessário. (MIELKE, 2009).  

 Tal cuidado é realizado por equipe multiprofissional com prática interdisciplinar 

que inclui médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 

musicoterapeutas, assistentes sociais entre outros profissionais. Os CAPS devem 

promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam 

educação, assistência social, saúde, trabalho, esporte, justiça, habitação, cultura e 

lazer, sempre de acordo com projetos Terapêuticos Singulares. Cada tipo de CAPS 

tem sua própria característica quanto à quantidade de profissionais, podendo ampliar 

as equipes de acordo com a abrangência do território sob sua responsabilidade e a 

expansão de suas ações. (BRASIL, 2013). 

Períodos de crises resultam de um desequilíbrio pode revelar que a pessoa 

não está preparada ou não possui estratégias de enfrentamento saudáveis para lidar 



com determinados acontecimentos da vida. A crise pode aparecer após uma situação 

imprevisível, e deve ser compreendida como forma de adequação e reação pessoal. 

No início da crise psicótica, é comum observar mudanças no comportamento que, em 

geral, caracteriza- -se pela percepção de medo, resultando no afastamento social. O 

medo, desacompanhado de outros sintomas psicóticos, pode ser considerado 

prodrômico, porém quando aumenta e se vincula a um pensamento fantasioso 

(delírio) ou uma alucinação, configura-se como sintoma grave da psicose 

(FERIGATO; BALLARIN, 2007). 

Uma crise psicótica é antecedida por sinais e sintomas que se apresentam 

como alterações do comportamento, sendo o familiar fundamental na observação 

destas alterações, pois numa crise, a perda do equilíbrio sóciofuncional é uma das 

primeiras características que aparecem e alertam para o surgimento de um transtorno 

mental. (FERIGATO; BALLARIN, 2007). 

As ações de enfermagem, em saúde mental devem começar já na entrevista, 

perguntando, ouvindo com atenção, não somente a queixa do paciente, mas sua 

história de vida, sua cultura, seu processo de adoecimento, seus problemas 

emocionais e sofrimentos. É preciso conversar com o paciente, orientá-lo, pois muitas 

vezes essas ações são mais eficazes do que iniciar outra via terapêutica nesse 

indivíduo. Além disso, conversar e orientar sua família também são ações relevantes. 

Quanto mais confiança o paciente sentir do profissional mais ele se manifestara de 

forma sincera e verbalizará as suas dúvidas e angustias. (CAIXETA; MORENO, 

2008). 

Objetivo 

Relatar o processo contínuo de atendimento a uma cliente portadora de 

esquizofrenia. 

Método 

Trata-se de um relato de caso retrospectivo desenvolvido em uma unidade de 

saúde mental (CAPS), com um paciente de 39 anos do sexo feminino, portador de 

esquizofrenia na região sul de São Paulo , desde 2009.  

Os dados foram correlacionados com estudos obtidos através das bases de dados 



LILACS , SCIELO e MEDLINE, através do buscador Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS). 

A fim de manter a particularidade do relato da visão dos acadêmicos em 

relação a simulação como estratégia de ensino – aprendizagem, foram utilizados no 

corpo do texto  trecho da fala da participante sem identificação da mesma. 

Desenvolvimento/Relato de caso 

Inserida em serviço de saúde mental, em fevereiro, de 2009, apresentando 

desorganização, agressividade, tendo a prática de acúmulo de objetos diversos, 

autocuidado prejudicado, no primeiro momento, o contato direto foi praticamente 

impossível, não tínhamos acesso, devido a um comportamento persecutório, por não 

conhecer os profissionais. Aos poucos ela foi se permitindo, e a aproximação 

aconteceu, o vínculo foi construído dia a dia. 

Possuindo um histórico familiar de mãe prostituta, portadora de transtorno 

mental, nascida de parto normal, apresentou dificuldades de andar, e falar, não 

estudou, foi abandonada pela mãe na Cracolândia. Ao se ver perdida veio morar com 

o pai, hoje  seu único cuidador. 

Concebeu duas gestações, uma proveniente de um abuso, e outra consensual 

que evoluiu para um aborto, devido à um período de crises intensas, onde a cliente 

dava murros contra sua barriga. 

 Paciente segue com quadro delirante, desorganizada, acúmulo de coisas, 

prejuízo de autocuidado e um conflito familiar importante, dependente do pai para 

acompanhar em todos os lugares. 

Participando de grupos terapêuticos, sempre respeitando suas limitações e o 

seu desejo de estar naquele espaço. Em momentos de lucidez, conseguia expressar 

o quanto foi difícil sua vida, suas dificuldades e, principalmente a falta do filho que lhe 

foi tirado pelo Conselho Tutelar. 

Em visita domiciliar, foi constatado um estado de miséria importante, uma casa 

sem quintal, feita de madeiras sobrepostas, em uma viela, que leva o nome do pai da 

paciente, acúmulo de várias coisas iguais e quebradas, com um amontoado de 

televisões e rádios que não funcionam, falta de higiene importante, sem ventilação, 



vários animais, como gatos presos em gaiolas e um galo. Família tem a prática de 

pedir mantimentos, e sempre estão portando diversas sacolas com diversas coisas.  

A partir da visita, fica mais claro o quanto o serviço tem necessidade de 

proporcionar melhor qualidade de vida. 

Em um dos atendimentos individuais, paciente apresenta interesse em saber o 

quanto tem de dinheiro, e que, tem o desejo de ter suas próprias coisas. Combinado 

com o pai em trazer uma quantia, e usar o dinheiro para algumas prioridades 

escolhidos pela cliente: creme de cabelo, shampoo, sabonete, escova, creme dental, 

pente, chocolate e Danone. 

Pensando na dificuldade de autocuidado, de interação, neste momento a 

paciente apresentava com quadro um pouco mais de organização, frequentava igreja, 

e começa a ter autonomia de voltar para casa sozinha e ficar em posse das suas 

compras. 

Nesse período de autonomia, durante o retorno para casa, a paciente se perde, 

e após alguns dias é encontrada internada em um pronto socorro no centro da cidade. 

Sem documentação, analfabeta, a única forma que consegue se identificar, é dizendo 

o nome do lugar que faz tratamento, tendo o CAPS como sua referência  e os nomes 

dos profissionais que realizam o cuidado, que já tem um vínculo importante. O serviço 

faz contato com o pai que sempre se mostra disponível ao cuidado. 

Durante outra crise, paciente chora pedindo ajuda pois “estão roubando sua 

alma", o pai relata que paciente ateou fogo, dentro de casa, e que se jogou na frente 

de um ônibus em movimento. 

Por fazer uso incorreto dos medicamentos, as crises são recorrentes, muitas 

vezes com a necessidade de contenção física e mecânica e acaba ficando de três a 

quatro meses internada, em um hospital psiquiátrico para controle de crise psicótica. 

Os sintomas são sempre muito parecidos, persecutória, autocuidado 

prejudicado, murros contra sua barriga, e gritos estridentes de cunho religioso, além 

de acumular sacolas, a paciente coloca roupas por dentro da calça, com um 

pensamento de proteger sua região genital devido abuso sofrido durante sua infância. 



 Há momentos em que, a paciente se apresenta um pouco mais organizada consegue 

participar de festas mensais que acontecem no serviço para comemorar os 

aniversariantes do mês. Quando está bem, consegue aproveitar ao máximo interage 

como os demais usuários, dança, canta, é um dia completamente diferente da 

realidade em que vive. 

Isso mostra ao longo do tempo, que mesmo com o quadro de uma doença que 

compromete cognitivamente, em momentos maiores dificuldades, consegue 

reconhecer os profissionais pelo nome, diminuindo o impulso agressivo. Durante uma 

crise de surto psicótico, a cliente afastou uma funcionária que tem um grande vínculo 

para não a agredir. 

Hoje a paciente, encontra-se internada, e uma nova tentativa, está sendo 

pensada para obter melhora no quadro psicótico, serão realizado 20 sessões de 

Eletroconvulsoterapia (ECT), na expectativa de melhora do quadro. 

Considerações finais  

Com este estudo foi possível perceber que esta mudança de paradigma vem 

ocorrendo aos poucos, mantendo como horizonte o objetivo social. Os profissionais 

do serviço em estudo entendem o cuidado em saúde mental como uma ação 

abrangente, que vai além do cuidado específico. 

         O foco deve ser a promoção de ações terapêuticas voltadas para identificar e 

auxiliar a recuperação do paciente em sofrimento psíquico, visando a reabilitação de 

suas capacidades físicas e mentais, respeitando o seu desejo e sua cidadania. 
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