
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

PROGRAMA CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS - PPGCSB 

 

 

 

 

 

Nancy Freire Cavalcante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 

INSTRUCIONAL SOBRE ESQUIZOFRENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolina-PE 

2016 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 2 

NANCY FREIRE CAVALCANTE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 

INSTRUCIONAL SOBRE ESQUIZOFRENIA 

 

  
 

 
 
 
 
 

Trabalho apresentado à Universidade 
Federal do Vale do São Francisco – 
UNIVASF, campus Petrolina, como parte da 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
com ênfase na linha de pesquisa Saúde, 
Sociedade e Ambiente.  
 
Orientador: Prof. Dra. Márcia Bento Moreira 
Co-orientador: Prof. Dr. Jackson R. Guedes 
da S. Almeida 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petrolina-PE 

2016 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha 

catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF 

Bibliotecária: Luciana Souza Oliveira CRB5/1731. 

    
Cavalcante, Freire Nancy 

C376p        Processo de construção de material educativo instrucional sobre 
esquizofrenia / Nancy Freire Cavalcante. -- Petrolina, 2016. 

  xix , 134f. : il. ;  29 cm. 
    
  Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas) - 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus, Petrolina, 
PE, 2016. 

       Orientadora: Profa. Dra. Márcia Bento Moreira 

  
      1. Esquizofrenia. 2. Psicologia Educacional.  3. Serviço social. I. 

Título. II. Universidade Federal do Vale do São Francisco 
 

                                   CDD 616.898 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

PROGRAMA CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS - PPGCSB 

 
 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 

Nancy Freire Cavalcante 
 
 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 
INSTRUCIONAL SOBRE ESQUIZOFRENIA 

 
 

Dissertação apresentada como 
requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ciências com 
ênfase na linha de pesquisa: ‘Saúde, 
Sociedade e Ambiente’, pela 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco.  

 
 

 
Aprovada em: ___de _________ de _____.  

 
 

Banca Examinadora 

_______________________ 
Prof. Dra. Márcia Bento Moreira, Univasf 

 
 

_______________________ 
Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro Oliveira, Univasf 

 
_______________________ 

Prof. Dr. Delcides Marques, Univasf 
 
 
 
 
 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 5 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu irmão Adilson Rogério Freire Cavalcante. 

 

 

 

 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 6 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

Agradeço a Deus por estar sempre comigo, por escolher a mim 

para ser a menina dos seus olhos, por me fortalecer nos momentos 

difíceis e nunca me abandonar. 

 

Aos meus filhos, Maria Luiza e Otto, por serem filhos incríveis, por 

fazerem parte da minha vida, por estarem sempre felizes a minha 

espera. Amo vocês! 

 

À minha filha, Maria Luíza por se dedicar a ilustrar o livro sobre 

esquizofrenia e por me confortar nos momentos mais complicados. Por 

ser essa filha que sempre tem palavras sábias que suavizam a minha 

vida. Agradeço infinitamente. 

 

Aos meus pais, Nelson Cavalcante Novaes e Alaíde Maria Freire 

Cavalcante, pelo amor, carinho e dedicação à nossa família. Por me 

ensinarem valores como dignidade, respeito ao próximo e lealdade, pela 

magnífica força e dedicação depositada na recuperação do meu irmão, 

por não abandoná-lo nos momentos ruins, por acreditar na melhora 

dele. Sei que todos os seus esforços para o tratamento do transtorno foi 

pensando no bem estar do meu irmão e de toda a família, mesmo não 

sabendo como lidar com esquizofrenia gostaria que vocês soubessem 

que são excelentes pais, amigos e cuidadores. Obrigada por tudo! 

 

Ao meu marido, Flúvio Novaes, por me incentivar em todas as 

coisas que faço, pelas palavras de conforto nos momentos estressantes, 

por ser um bom pai para os meus filhos, por ser um excelente 

companheiro e por participar desta conquista. Agradeço infinitamente. 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 7 

Aos os meus irmãos: Niedja, Alex e Nyara que como eu, mesmo não 

sabendo ou não entendendo bem sobre esse transtorno, estavam 

sempre dispostos a auxiliar no cuidado e recuperação do meu irmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 8 

AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho só foi possível com a contribuição de muitas 

pessoas, portanto gostaria de expressar a minha gratidão. 

 

A UNIVASF pela oportunidade de estudar nessa excelente 

instituição. 

 

Ao Programa Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas pela 

oportunidade de qualificação profissional. 

 

A Coordenação Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas. 

 

A professora Márcia Bento Moreira, minha orientadora, por confiar 

a mim a sua orientação, por me escolher como única orientanda da 

turma de 2014, isso para mim foi um privilégio, tendo em vista a sua 

competência profissional. Você se tornou a minha orientadora, e ao 

mesmo tempo foi mãe, irmã e amiga. Agradeço por me incentivar a 

encarar o meu grande percalço, me ajudando a delimitar o tema da 

pesquisa, o qual por receio eu passei a minha vida inteira hesitando não 

falar, mas que se tornou o produto final da minha dissertação. Por me 

receber e escutar, por chorar comigo quando íamos debater sobre a 

esquizofrenia, por suportar todo o meu sofrimento e me amparar. Por 

sua imensa compreensão, apoio, dedicação e transmissão de 

conhecimentos. As suas orientações sempre eram precisas e globais, 

pensando a curto, médio e longo prazo, querendo sempre impactar 

pessoas e organizações, um minuto de suas considerações valeram 

muito mais do que horas de debates já assistido e leitura de muitos 

artigos. Sei que sem a sua orientação esse projeto seria impraticável. 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 9 

Saio desse mestrado com valores profissionais e pessoais inestimáveis, 

os quais só foram possíveis com a sua orientação. A você Márcia Bento 

Moreira o meu colossal abrigado! 

 

Ao professor Jackson Guedes, meu coorientador, por ser exemplo 

de profissionalismo e dedicação, pelo apoio e estímulo, pela 

compreensão no ajustamento da minha rotina com as aulas, trabalho e 

gravidez. Agradeço infinitamente por ter dedicado seu tempo à revisão 

do livro. 

 

Ao professor Luis Alberto Valotta que me concedeu a carta de 

recomendação para que eu pudesse fazer parte do programa de Pós-

Graduação Ciências da Saúde e Biológicas. 

 

À professora Xirley Pereira Nunes que também me concedeu a 

carta de recomendação para que eu pudesse fazer parte do programa 

de Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas, pelo apoio, 

paciência e compreensão na adaptação do nascimento do meu filho, 

trabalho e reta final do meu trabalho. Agradeço imensamente. 

 

À técnica da UNIVASF e amiga Paulina Rodrigues, do Programa 

Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas, que foi extremamente 

importante nos meus dias no mestrado, dedicando apoio e amizade, 

sendo um dos melhores ganhos que tive nesse caminhar do mestrado. 

Agradeço infinitamente. 

 

Ao técnico da UNIVASF e meu amigo Roberto César, pelo 

incentivo e apoio. 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 10 

Aos professores do Programa Pós-Graduação Ciências da Saúde 

e Biológicas por todos os ensinamentos. 

 

Ao professor Ricardo Argenton Ramos pelo despertar para a 

computação, que aconteceu durante suas aulas e que pode me 

direcionar para a concretização do sonho que hoje é a minha realidade: 

esta dissertação.  

 

Ao analista de sistemas, Alexandre Ernesto Ferreira, que me fez 

caminhar entre as linhas da engenharia da computação, fazendo com 

que o quebra cabeça de minhas ideias tomassem um corpo que hoje 

tenho a certeza que ajudará não somente a mim e a minha família, mas 

a tantos outros. A você Alexandre, o meu sincero obrigado!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... Você me diz que seus pais não entendem 

Mas você não entende seus pais 

Você culpa seus pais por tudo 

Isso é absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser 

Quando você crescer.” 

Pais e Filhos 

Legião Urbana 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 12 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo construir material educativo instrucional sobre 
esquizofrenia para familiares, pessoas com esquizofrenia e profissionais que atuem 
direta ou indiretamente com o paciente esquizofrênico. Para tanto a presente 
pesquisa foi dividida em três etapas: 1) busca de informações nas bases de dados 
para confecção do material, 2) confecção do material instrucional dividido em 
Website, livro, guias, curso online e 3) disponibilização do material ao público alvo. A 
primeira etapa consistiu na busca de informações sobre esquizofrenia, no Manual 
Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais, na Classificação Internacional de 
Doenças em sua Décima Revisão e em artigos indexados nas bases de dados. Na 
segunda etapa foi desenvolvido o Website com recursos de hipermídia, permitindo 
melhor adequação do individuo ao aprendizado baseado no material de base 
(textos, fotos e vídeos) e/ou criados (fotos e figuras), a confecção do livro com dados 
gerais e específicos sobre esquizofrenia incluindo ilustrações, o guia com 
orientações específicas e o curso online organizado em formato de questionário com 
perguntas e respostas simples, com textos, fotos e vídeos ou fotos e figuras criadas 
pela autora. A terceira etapa consistiu na disponibilização do material produzido à 
população em geral, fato este que foi concretizado na III Feira do Livro do Vale do 
São Francisco, na cidade de Petrolina/Pe e pela entrega dos exemplares do livro no 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UNIVASF – SIASS, 
juntamente com a ação de baixar e instalar o material digital nos computadores do 
SIASS para conhecimento de toda a comunidade acadêmica e externa que 
frequente o ambiente do SIASS na Univasf. Assim pode-se concluir que a 
materialização da temática Esquizofrenia, especificamente, na figura dos materiais 
educacionais instrucionais confeccionados durante minha permanência no mestrado 
permitiu e continua permitindo a socialização das informações a respeito da temática 
Esquizofrenia indo para além do objetivo geral, abrangendo também o cuidado de si 
e não somente o cuidado com o outro. 
 

 
Palavras chaves: esquizofrenia, software, educativo, psicossocial, psicoeducação. 
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ABSTRACT 
 
 

 

The present study aimed to construct instructional educational material about 
schizophrenia for family members, people with schizophrenia, and professionals who 
act directly or indirectly with the schizophrenic patient. In order to do so, the present 
research was divided in three stages: 1) search of information in the databases for 
the preparation of the material, 2) preparation of the instructional material divided into 
Website, book, guides, online course and 3) . The first step consisted of searching for 
information about schizophrenia, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, the International Classification of Diseases in its Tenth Revision and 
articles indexed in the databases. In the second stage the website was developed 
with hypermedia resources, allowing better adaptation of the individual to learning 
based on the basic material (texts, photos and videos) and / or created (photos and 
figures), making the book with general and specific data About schizophrenia 
including illustrations, the guide with specific guidelines and the online course 
organized in a questionnaire format with simple questions and answers with texts, 
photos and videos or pictures and figures created by the author. The third stage 
consisted in making the material produced available to the general population, which 
was done at the 3rd Book Fair of the São Francisco Valley in the city of Petrolina / Pe 
and for the delivery of the copies of the book in the Integrated Subsystem of Health 
Care Of the UNIVASF Server - SIASS, along with the action of downloading and 
installing the digital material on SIASS computers for the knowledge of the entire 
academic and external community that attends the SIASS environment at Univasf. 
Thus, it can be concluded that the materialization of Schizophrenia specifically in the 
figure of instructional educational materials made during my stay in the master's 
degree allowed and continues to allow the socialization of information regarding the 
subject Schizophrenia going beyond the general objective, Of himself and not only 
the care of the other. 
 
 
Keywords: schizophrenia, software, educational, psychosocial, psychoeducation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A esquizofrenia é uma perturbação mental crônica idiopática, caracterizada 

por um conjunto de sintomas que afetam o funcionamento psicológico da pessoa e 

seu contato com a realidade. Ela acarreta em perdas significativas em diversos 

campos como o funcional, familiar e social; fazendo com que a pessoa com 

esquizofrenia perca o discernimento em relação à realidade e precise de tratamento 

específico para poder retomar a sua vida cotidiana, chegando a ser considerada 

uma das patologias psiquiátricas mais debilitantes (BARCH & CEASER, 2012), que 

promove contratempos indesejáveis tanto para o indivíduo quanto para sua família e 

a sociedade; chegando ao ponto de ser considerada como um problema de Saúde 

Pública (APA, 2003).  

Este transtorno incapacita o doente e a família no que diz respeito à 

realização das atividades cotidianas. Levando-se em consideração que o âmbito 

familiar e a sociedade sejam alguns dos locais onde são produzidas as relações 

sociais entre os homens e que pelo intermédio da realização de algumas destas 

atividades cotidianas possa normalmente ocorrer sua inserção na sociedade, a não 

realização delas pode acarretar no isolamento deste indivíduo e/ou de seus 

familiares; principalmente, pelo fato do esquizofrênico ter dificuldades em se 

relacionar, em reproduzir as atividades em geral em decorrência, às vezes, da falta 

de compreensão do contexto em que ele vive (HELLER, 2000).  

Diante dos diversos tratamentos para o manejo da esquizofrenia, encontra-se 

a psicoeducação. O termo psicoeducação foi usado pela primeira vez na literatura 

médica nas décadas de setenta e oitenta e se refere a uma variedade de técnicas 

educacionais que visam prever de forma sistemática conhecimento para os 

pacientes e suas famílias com o objetivo de prevenir recaídas, melhorar a adesão 

aos medicamentos e reduzir os sintomas do transtorno (FRESÁN et al, 2001). Para o 

melhor entendimento dos sintomas, tipologia, tratamento e suas complicações, o 

conhecimento do transtorno se faz necessário. O paciente, o familiar e os 

profissionais de saúde devem ser orientados e incluídos no processo de tratamento 

da esquizofrenia. O tratamento medicamentoso sozinho e em longo prazo requer 

outras formas de tratamento para auxiliar o indivíduo a retornar as suas atividades 

cotidianas.  
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A indicação da psicoeducação na esquizofrenia tem como elementos 

fundamentais o funcionamento da relação com a família e avaliação das suas 

necessidades e competências, informações relevantes sobre o transtorno e o seu 

tratamento, treino da capacidade de comunicação, treino da técnica de resolução de 

problemas incluindo a abordagem  de  problemas  específicos  como  a medicação,  

prevenção  de  recaídas,  ocupação,  gestão das situações de crise e apoio familiar 

continuado (MCFARLANE et al, 1995). 

O método psicoeducacional engloba um leque de abordagens que tem o 

intuito de nortear o paciente e a família sobre o transtorno mental, as novas formas 

de conduzir o seu dia a dia e como diminuir o estresse das relações interpessoais 

(SANTANA, 2011). O recurso de suportes tecnológicos no processo de 

ensino/aprendizagem assume, atualmente, a colocação importante como uma 

ferramenta de apoio, proporcionando um novo paradigma no que toca à exposição 

interativa de conteúdos educativos. Os meios tecnológicos, neste contexto, 

desempenham funções de recursos didáticos que fornecem informações, permitindo 

interações e comunicações síncronas e assíncronas, dinamizando práticas 

pedagógicas, permitindo as mais diversas estratégias de ensino/aprendizagem, 

facultando ao aprendiz a possibilidade de executar tarefas segundo seu ritmo e 

preferências, proporcionando, desta forma, a construção do conhecimento (ZEGO, 

2014).  

Nessa conjuntura, pretende-se contribuir com o acompanhamento e 

tratamento oferecido aos pacientes com esquizofrenia, familiares, profissionais de 

saúde, como também a outros profissionais que necessitam de informações sobre a 

esquizofrenia nos diversos meios, por meio da construção de material educacional 

instrucional sobre esquizofrenia. Todo o material recebeu a característica 

instrucional pela importância dessa particularidade que envolve a explicação de 

dados para uso especial. 

O estudo empírico foi realizado partindo das seguintes hipóteses e finalidade 

de estudo: Quais são as dúvidas sobre a esquizofrenia, entre pacientes e familiares? 

Que informações sobre a esquizofrenia seriam importantes para o melhor 

desenvolvimento do paciente no tratamento? 

Essas questões foram objetadas e fundamentadas por meio das pesquisas 

realizadas na busca em bases de dados, no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

transtornos Mentais, em sua Quinta Revisão – DSM-5, na Classificação Internacional 
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de Doenças, em sua Décima Revisão - CID-10 e em artigos indexados nas bases de 

dados Periódicos Capes e SciELO, no período de 1995 a 2015, nos idiomas 

português, inglês ou espanhol, por informações básicas e avançadas sob a matéria 

esquizofrenia. As variáveis consideradas foram descritas e relacionadas como 

sintomatologia, internamento, falta de informação em esquizofrenia, funcionamento 

social, comorbidades e a capacidade do paciente e familiar em lidar com o 

transtorno. 

A presente dissertação está apresentada em capítulos da seguinte forma: 

1.Introdução. 2. Revisão Bibliográfica. 3. Objetivos.  4. Materiais e métodos. 5. 

Resultados e Discussão. 6. Conclusão. Referências. Normatização. Apêndices. 

Anexos.  

O Capítulo 1 – Introduz a temática esquizofrenia. 

O Capítulo 2 – A revisão bibliográfica contemplou as informações obtidas nos 

manuais utilizados em todo o mundo e que são referências em doenças mentais, o 

DSM-5 e CID-10 e em artigos, com informações acerca da etiologia da 

esquizofrenia, dos sintomas, tipos, tratamentos farmacológicos e psicossocial 

disponíveis, desempenho da pessoa com esquizofrenia e as complicações que 

envolvem o transtorno, a gestão ambiental e quais os seus direitos relativos às 

pessoas com doenças mentais.  

O Capítulo 3 – Insere os objetivos que foram desenvolvidos a partir das 

hipóteses consideradas já mencionadas e informa sobre o material que foi 

disponibilizado no Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da 

UNIVASF - SIASS para uso de toda a comunidade acadêmica da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, com atenção especial aos  

servidores e alunos, considerando a carência em se tratando da esquizofrenia. 

O Capítulo 4 – Identifica a metodologia utilizada para a busca de dados e para 

a confecção do Website, curso, livro e dos guias. 

O Capítulo 5 – Exemplifica como todos os materiais foram produzidos e expõe 

a discussão sobre o a confecção de todo o material. 

O Capítulo 6 – Expõe as considerações finais e sugestões da autora do 

estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde das dez principais condições de 

saúde, físicas e mentais, que provocam incapacidade, cinco são relacionadas a 

transtornos mentais, destacando: depressão, alcoolismo, transtorno afetivo bipolar, 

esquizofrenia e distúrbio obsessivo compulsivo. A esquizofrenia fica em terceiro 

lugar quando se fala em anos de incapacidade de vida em indivíduos de ambos os 

sexos, com idades entre 15 e 44 anos. Na pesquisa realizada por Silva e Josef 

(2003), verificaram que esses transtornos estiveram presentes na amostra sendo 

prevalentes os diagnósticos classificados no grupo da Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos, transtornos delirantes e nos grupos de transtornos de humor, dados 

que remetem à amostra de diversos trabalhos na área (BESSA; WAIDMAN, 2013). 

 A esquizofrenia é um transtorno severo, com sintomas que, muitas vezes, 

limitam a atividade laboral e social. E nesse contexto, desencadeia também a 

discriminação e exclusão. Há um custo elevado com tratamento e um custo indireto 

por causa das incapacidades geradas pelo transtorno, como desemprego, que 

acomete 65% das pessoas com esquizofrenia (FALKAI et al, 2006a). 

Alguns estudos apontam que a esquizofrenia tem um desenvolvimento menos 

brusco nos países em desenvolvimento (KULHARA; WIG 1978, THARA; EATON 

1996). Em um dos estudos, a proporção de pacientes que acusaram remissão total 

após dois anos foi de 63% nos países em desenvolvimento contra 37% nos países 

desenvolvidos (JABLENSKY et al, 1992). Apoio familiar e menos exigências ao 

paciente indicam essa melhora. A Reforma Psiquiátrica no Brasil trouxe avanços 

quanto ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. Essa reforma iniciou-se 

no final da década de 70 com a participação de profissionais de saúde e familiares 

de pessoas com transtornos mentais com intuito de denunciar e mudar a realidade 

das instituições de internamento, os manicômios, propondo outros dispositivos de 

atendimento a essas pessoas. Os novos tratamentos psiquiátricos requerem a 

inserção do indivíduo no seu contexto social. Os problemas relacionados a essa 

inserção ocorrem muitas vezes por falta de informação adequada quanto ao 

transtorno, em como lidar ou até orientar este tipo de paciente; além disso, a prática 

de assistência psiquiátrica/saúde mental está assentada em uma concepção 

pedagógica tradicional transmissista e demanda de mudanças nesse paradigma 

(BRAGA, 2006). Abordagens psicoterapêuticas individuais ou grupais são 
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coadjuvantes do tratamento farmacológico e podem ser empregadas de forma fácil, 

tanto em pacientes ambulatoriais quanto em internados (FALKAI et al, 2006a). A 

prevenção desse transtorno também pode ser trabalhada se informações adequadas 

sobre o surgimento da doença e os sintomas forem difundidos por todas as áreas de 

saúde e humanas. 

 

2.1. Estados Prodrômicos 

A vida é feita de fases, divididas em períodos, os quais podem ser 

denominados fáceis e difíceis dependendo de como são interpretado pelo indivíduo. 

As situações que geram estresse na vida do individuo são consideradas como crise 

(CARVALHO; COSTA, 2008). Segundo DiTomasso e Kovnat (1995) a crise 

corresponde a uma experiência de estresse em que o individuo não consegue 

superá-la, mesmo com todas as ações expostas ao indivíduo para tentar superar 

essa experiência. Podemos dizer que as crises são eventos que fogem ao controle 

do indivíduo (CARVALHO; COSTA, 2008). 

Na esquizofrenia, as crises são consideradas na fase aguda do transtorno, 

com delírios e alucinações, na primeira crise ou em situações em que esses 

sintomas aumentam, ocorrendo habitualmente nas recaídas (LEFF et al, 1985). 

Antes da crise se revelar há um período em que o indivíduo se mantém 

diferente do habitual, esse período é conhecido como pródromo. De acordo com 

McGorry e Edwards (2002), os pródromos fazem parte do período de transtorno não 

psicótico do indivíduo, procedente a crise. Esses pródromos aos serem 

reconhecidos precocemente podem promover a suspensão do desenvolvimento da 

psicose ou facilitar o tratamento após seu surgimento. O pródromo, em sua etiologia 

é sinal de mal-estar ou sintoma precursor de uma doença. Esses sinais ou sintomas 

são observados como perda de interesse, evitação da companhia dos outros, 

ausência do trabalho, irritação, atividades sociais prejudicadas, hipersensibilidade, 

aparência pessoal e higiene conflitante, ansiedade generalizadas e graus leves de 

depressão (OMS, 1993). São sintomas que não fazem parte de nenhuma 

designação de doença, mas também não são identificados em pessoas saudáveis 

(OMS, 1993). Os pródromos têm duração de 2 a 5 anos (BEISER et al,1993; 

HAFNER et al, 2003). 

Um estudo realizado por Carvalho e Costa (2008), sugere que eventos 

ocorridos antes da crise psicótica dão início ao pródromo, são eventos traumáticos 
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em que o indivíduo tenha vivenciado momentos de traição, morte, prisão, agressão, 

perigo de assalto e adoecimento. São situações em que se espera do indivíduo uma 

reação natural na continuidade da vida e o mesmo não conseguem alcançar.  

Nem todas as situações em que são identificados pródromos evoluem para 

uma crise psicótica. No entanto, a maior parte das ocorrências de pródromos em 

psicose evolui para uma esquizofrenia (EDWARDS et al, 1998). 

 

2.2. Definição da esquizofrenia 

O psiquiatra alemão, Emil Kraepelin (1856-1926), adotou o termo “dementia 

praecox” ou “demência precoce” =  psicose precoce e deterioração cognitiva para 

nomear o que seria a esquizofrenia. Mais tarde, Eugen Bleuler (1857-1939) veio a 

criar o termo “esquizofrenia” (do grego clássico σχίζειν schizein = dividir y φρήν 

phrēn = mente), substituindo o termo demência precoce na literatura. A  

nomenclatura Esquizofrenia foi título da sua obra Dementia praecox oder Gruppe der 

Schizofrenien divulgada em 1911. “A cisão das funções psíquicas em que o 

indivíduo encontra-se dividido em seu conjunto” foi a definição da esquizofrenia para 

Beuler (1911). Nessa classificação, ficou estabelecido que os sintomas principais da 

esquizofrenia fossem os distúrbios afetivos, perda associativa, autismo e 

ambivalência. Essa definição veio contrapor a definição dada antes a esse tipo de 

transtorno, a “demência precoce” por Émil Kraepelin (1856 - 1826). 

A Organização Mundial da Saúde - OMS define a saúde como estado 

completo de bem estar físico, social e mental, afastando a ideia de simplesmente 

ausência de doença ou enfermidade (OPAS/OMS, 2001). A saúde mental, a saúde 

física e a social compõem linhas de vida estreitamente complexos e profundamente 

interdependentes (OPAS/OMS, 2001). À medida que cresce a concepção desse 

relacionamento, torna-se cada vez mais evidente que a saúde mental é 

indispensável para o bem estar dos indivíduos, sociedade e países (OPAS/OMS, 

2001). A maioria dos transtornos mentais é influenciada por três fatores: biológicos, 

psicológicos e sociais (OPAS/OMS, 2001). Esses transtornos afetam pessoas de 

todas as idades, de todos os sexos, em todos os países. Afetam pessoas e 

comunidades e tem um custo elevado para a sociedade (OPAS/OMS, 2001). 

 A esquizofrenia pode ser definida como um grupo de doenças cuja etiologia é 

desconhecida, com sintomas mentais característicos que levam à fragmentação da 

personalidade (MOTA, 2002). Tem uma evolução que pode levar a cronicidade.  
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A Esquizofrenia tem como características distorções básicas do pensamento 

e da percepção e por emoções impróprias. É um transtorno grave que tem princípio 

no fim da adolescência ou no início da idade adulta (OPAS/OMS, 2001). Há uma 

grande distinção entre o sexo feminino e masculino quando se trata da esquizofrenia 

(AAP, 2014). A idade mais evidente do começo da primeira ocorrência psicótica é 

entre o início e a metade da faixa dos 20 anos para o sexo masculino e fim dos 20 

anos para o sexo feminino (AAP, 2014). A incidência é bem inferior no sexo 

feminino, ocorre mais tardiamente nesse sexo, tendo um segundo aparecimento na 

meia idade (AAP, 2014). Nas mulheres os sintomas de afeto são mais evidentes, 

ocorrem mais sintomas psicóticos, havendo mais tarde uma piora desses sintomas 

(AAP, 2014). Há indicações que sintomas negativos e desorganizados são vistos 

com pouca ou quase nenhuma frequência no sexo feminino (AAP, 2014). As 

relações sociais são bem mais preservadas no sexo feminino (AAP, 2014). 

A Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

em seu relatório sobre a saúde no mundo de 2001 revela que há pelo menos 24 

milhões de pessoas com esquizofrenia no mundo. A prevalência da esquizofrenia é 

de 0,3 a 0,7%, havendo relatos de diferenças por etnia/raça entre países de 

procedência geográficos para imigrantes e filhos de imigrantes (AAP, 2014). É mais 

comum entre homens (com 12 milhões de afetados) do que em mulheres (com 9 

milhões); já as mulheres recebem melhor prognóstico devido a sua melhor 

disposição quanto os sintomas negativos (AAP, 2014). Em 2001, a Organização 

Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS, 2001) 

apresentaram um relatório que expôs a saúde do mundo, esse relatório apontou que 

a aproximadamente 12% da população apresentava algum transtorno mental e que, 

em 2020, previa-se a elevação desse número para 15% da população. A 

esquizofrenia, segundo o relatório, acomete de 1% a 1,5% da população mundial 

(OPAS/OMS, 2001).  

Pessoas com esquizofrenia têm mais chance de morrer do que a população 

em geral, devido à sobrecarga da doença e suas complicações como, por exemplo, 

as doenças cardiovasculares, doenças físicas, metabólicas e infecciosas que podem 

estar associadas ou se desenvolverem durante o período de tratamento da doença 

(AAP, 2014).  
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A CID-10  (Organização Mundial de Saúde [OMS], 1993) faz indicação da 

esquizofrenia com base no tempo de duração dos sintomas, em que seria 

necessário analisar o aparecimento, desenvolvimento e diminuição ou ocultação 

antes de diagnosticá-la. A esquizofrenia faz parte de um grupo de transtornos 

denominados “esquizofrenia, transtornos esquizotípico e delirante” sendo a mais 

comum e importante desse grupo (OMS, 1993). Suas características são distorções 

do pensamento, percepção e afeto inadequado (OMS, 1993). A consciência e a 

capacidade intelectual são basicamente mantidas, ainda que certos déficits 

cognitivos possam aparecer durante o andamento do tempo (OMS, 1993). Para a 

CID-10 (OMS, 1993) a duração da esquizofrenia acompanha um mês com sintomas 

psicóticos evidentes como delírios e alucinações e até seis meses. A percepção é 

perturbada, algumas cores e sons podem parecer excessivamente vívidos (OMS, 

1993). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais, em sua Quinta 

Revisão - DSM-5 (AAP, 2014) estabelece um conjunto de transtornos denominado 

espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e nele inclui esquizofrenia, 

ou transtornos psicóticos e transtorno (da personalidade) esquizotípica. Esses 

transtornos são definidos por irregularidades em pelo menos um ou mais dos cinco 

comandos a seguir: delírios, alucinações, pensamentos e discurso desorganizado, 

comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo 

catatonia) e sintomas negativos (AAP, 2014). O DSM-5 (AAP, 2014) requer que pelo 

menos dois dos sintomas positivos acima listados sejam evidentes para o 

diagnóstico e engloba os danos ocorridos em uma ou mais áreas do funcionamento 

do indivíduo. São sintomas disfuncionais que atingem a cognição, o comportamento 

e a emoção, mesmo não sendo esses sintomas patológicos do transtorno (AAP, 

2014). Envolve, prejudicando várias áreas da vida do indivíduo como profissional e 

social. A percepção fica alterada, as cores e sons podem ser vistos e escutados com 

maior intensidade, podem parecer transformados em intensidade e aspectos 

irrelevantes dos eventos comuns (AAP, 2014). 

 

2.3 Tipos de Esquizofrenia 

 

A CID-10 (OMS, 1993) é a Classificação Internacional Sobre Doenças 

Mentais em sua décima revisão, utilizada em todo o mundo. Essa classificação faz a 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 30 

descrição clínica e informa os critérios diagnósticos dos transtornos mentais.O bloco 

geral da esquizofrenia corresponde a esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 

delirantes e tem  início na classificação por  F.20 seguindo até o F.29. 

 Quadro 1. - Subtipos da esquizofrenia 

 

F20.0 Esquizofrenia paranoide 

F20.1 Esquizofrenia hebefrênica 

F20.2 Esquizofrenia catatônica 

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 

F20.4 Depressão pós-esquizofrenia 

F20.5 Esquizofrenia residual 

F20.6 Esquizofrenia simples 

F20.8 Outra esquizofrenia 

F20.9 Esquizofrenia, não especificada. 

 

Fonte: CID-10 (OMS, 1993). 

 

 Segundo a CID-10 (OMS, 1993), a esquizofrenia paranoide é considerada a 

mais comum no mundo. Sua característica maior ocorre nos sintomas positivos 

como delírios paranoides, alucinações com peculiaridade auditivas e distorção da 

percepção. O afeto, a vontade, o discurso e sintomas catatônicos são alterados e 

evidentes (OMS,1993). Os sintomas mais comuns da esquizofrenia paranoide são 

delírios de perseguição, referência, ascendência importante, missão especial, 

mudanças corporais ou ciúmes, vozes alucinatórias que ameaçam o paciente ou lhe 

dão ordens ou alucinações auditivas sem conteúdo verbal, tais como assobios, 

zunidos ou risos, alucinações olfativas ou gustativas, de sensações sexuais ou 

outras corporais; alucinações visuais podem ocorrer, mas não são dominantes 

(OMS, 1993). O afeto, comparado às outras variedades é menos embotado, mas há 

perturbações de humor como irritabilidade, raiva repentina, receio e suspeita. O 

curso pode ter remissões parciais ou completas ou crônicas (OMS, 1993). 

A esquizofrenia hebefrênica é caracterizada por mudanças afetivas 

evidentes, há poucos delírios e alucinações, embora haja comportamento insensato 

e inesperado (OMS, 1993). Tem comportamento sem determinação, com isso há um 

abandono dos objetivos, preocupação com religião, filosofia e outros temas 
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abstratos podem influenciar na dificuldade do individuo de seguir o curso do 

pensamento (OMS, 1993). Tem início entre 15 e 25 anos e normalmente tem um 

prognóstico pior por causas dos sintomas negativos (OMS, 1993). O diagnóstico 

confiável depende de observação de um período de 2 a 3 meses (OMS, 1993). 

A esquizofrenia catatônica é assinalada como perturbações psicomotoras 

proeminentes e se alternam em extremos como excesso de movimentação de um 

órgão do corpo ou obediência automática e negativismo (OMS, 1993). Há poucos 

registros dessa variedade em países industrializados, embora seja comum em 

outras localidades (OMS, 1993). São sintomas característicos estupor (diminuição 

dos movimentos) ou mutismo, excitação (atividade motora sem sentido), postura 

inadequada (bizarras), negativismo (oposição a sugestão ou conselho), rigidez, 

flexibilidade cérea (manutenção de membros e corpos extremamente impostas), 

obediência automática e perseveração de palavras e frases (OMS, 1993). 

Esquizofrenia indiferenciada satisfaz os critérios dos sintomas da 

esquizofrenia, mas não se encaixa em nenhum dos subtipos: catatônico, paranoide, 

e hebefrênico, ou pode apresentar aspectos de mais de uma dessas variedades sem 

ter nenhuma predominância em particular de uma delas. Não condiz com os 

subtipos residuais ou depressão pós-esquizofrenia (OMS, 1993). 

Depressão pós-esquizofrenia ocorre quando há uma progressão clara dos 

estágios iniciais com sintomas positivos para um estágio mais duradouro com 

sintomas negativos, com episódios depressivos proeminentes e angustiantes, muitas 

vezes prolongados, alguns sintomas esquizofrênicos ainda devem estar presentes, 

mas não são dominantes (OMS, 1993). 

Esquizofrenia residual tem um estágio crônico no desenvolvimento da 

esquizofrenia, com um ou mais episódios psicóticos, avançando para um estágio 

mais tardio com sintomas negativos de longa duração, mas reversíveis (OMS, 1993). 

Sintomas negativos proeminentes: retardo motor, afeto embotado, passividade e 

falta de iniciativa; evidências no passado de pelo menos um episódio psicótico bem 

definido; período de um ano com sintomas positivos mínimos (OMS, 1993). 

Esquizofrenia simples é considerada incomum para a CID-10 (OMS, 1993), 

ocorre um desenvolvimento insidioso, mas progressivo de conduta estranha, onde o 

individuo se encontra incapaz de atender as exigências impostas a ele e 

consequentemente o mesmo tem um desempenho decadente (OMS, 1993). Delírios 
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e alucinações são pouco evidentes (OMS, 1993). O indivíduo apresenta uma 

conduta vagante, inativo e sem objetivos devido o retraimento social (OMS, 1993). 

A CID-10 (OMS, 1993) categoriza a outra esquizofrenia na qual estão 

incluídas a esquizofrenia cenestopática e transtorno esquizofreniforme. A primeira é 

caracterizada por distorções da imagem corporal (BALDAÇARA et al, 2005). A 

segunda mantém todos os sintomas comuns da esquizofrenia, mas difere na 

duração total da doença, incluindo fase padrômica, ativa e residual que pode ser de 

pelo menos um mês e inferior a seis meses (AAP, 2014). 

  A esquizofrenia não especificada é uma categoria não-específica, não tem 

características próprias, é utilizado quando não é possível classificar aos outros 

subtipos (OMS, 1993).  

  O DSM-5 (AAP, 2014) excluiu a categoria da esquizofrenia em subtipos: 

paranóide, desorganizada, catatônica indiferenciada e residual por acreditar na 

instabilidade do diagnóstico, sendo limitado, de baixa qualidade e pouca 

legitimidade. Em vez disso, é incluída uma abordagem multidimensional para 

classificar a gravidade dos sintomas centrais (AAP, 2014). 

 

2.4. Fatores de risco  

A etiologia da esquizofrenia é desconhecida, mas alguns fatores são 

indicativos do aparecimento do transtorno (AAP, 2014). Esses fatores devem ser 

aliados a uma predisposição genética em desenvolver a esquizofrenia. A 

Organização Mundial da Saúde (2001) aponta vários fatores que contribuem para o 

surgimento, evolução e a prevalência dos transtornos mentais. Os fatores que 

podem ser considerados são: sociais e econômicos, fatores demográficos como 

sexo e idade, ameaças graves tais como conflitos e desastres, a presença de 

doença física grave e o ambiente familiar. O DSM-5 (AAP, 2014) relaciona fatores 

ambientais, genéticos e psicológicos no aparecimento da esquizofrenia. Nessa 

relação, os fatores ambientais mencionados são: a estação do ano de nascimento, 

crianças que são provenientes de pequenos grupos étnicos e as que nascem em 

ambientes urbanos. Quanto aos fatores genéticos, o DSM-5 (AAP, 2014) indica 

intensa correlação desses fatores na manifestação do transtorno. Algumas 

complicações ocorridas na gestação e no nascimento, como a hipóxia (baixa 

concentração de oxigênio nos tecidos orgânicos), idade avançada dos pais, estão 

agregadas a um maior risco de desenvolvimento da esquizofrenia (AAP, 2014). 
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Ademais, adversidades no pré-natal como estresse, infecções, desnutrição, diabetes 

materno são citadas no DSM-5 (AAP, 2014) com o surgimento da esquizofrenia. 

Outros fatores são citados com indicativo de ressalva no diagnóstico como os fatores 

sociais e econômicos, principalmente quando o médico e o paciente não são da 

mesma cultura (AAP, 2014). 

Vulnerabilidade, estresse e superação são também apontados para o 

surgimento do transtorno (NUECHTERLEIN; DAWSON, 1984). O indivíduo estando 

vulnerável poderá resultar no desenvolvimento dos sintomas psicóticos, quando 

estressores ambientais forem postos ao mesmo tempo e ele não tenha meios de 

superar. Vulnerabilidade, estresse e superação são bem aceitos como padrão de 

surgimento da esquizofrenia, aliado a outros fatores com predisposição genética, 

fatores físicos, ambientais e psicológicos (FALKAI et al, 2006a). 

  

2.5. Critérios diagnósticos 

 Não existem exames físicos e complementares que indiquem um diagnóstico 

correto da esquizofrenia, os critérios utilizados no diagnóstico são baseados no tipo 

de duração dos sintomas positivos e negativos (OMS, 1993; AAP, 2014). Os 

sintomas positivos, de maneira abrangente, podem ser definidos como excesso ou 

disfunção das funções normais do indivíduo e incluem delírios e ideação delirante, 

alucinações, distúrbios das associações, sintomas catatônicos, agitação, vivências 

de influência externa e desconfiança (OPAS/OMS, 2001). Os sintomas negativos 

refletem a perda ou a diminuição das funções normais, referem-se ao estreitamento 

e à redução das expressões emocionais, com diminuição da produtividade do 

pensamento e da fala, retraimento social e diminuição dos comportamentos 

direcionados a metas (OPAS/OMS, 2001).  

Nas classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde os 

estados de saúde (transtornos, lesões etc.) são alocados, principalmente, na 

Classificação Internacional de Doenças em sua Décima Revisão - CID-10, que 

fornece uma estrutura de base etiológica.  

Como critério diagnóstico existe o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

transtornos Mentais em sua Quinta Revisão – DSM-5, que é a classificação padrão 

de transtornos mentais e critérios associados utilizados por profissionais de saúde 

mental focado na aplicação clínica, formulado pela Associação Americana de 

Psiquiatria.  
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Quadro. 2 Critérios diagnósticos da esquizofrenia 

A CID-10 (OMS, 1993) define como critérios gerais para diagnóstico de 

esquizofrenia pelo menos um dos sintomas e sinais das síndromes listados abaixo 

no item (1) ou pelo menos dois dos sintomas e sinais listados no item (2) devem 

estar presentes durante a maior parte do tempo de um episódio de transtorno 

psicótica, durando pelo menos um mês (ou pelo menos algum tempo durante 

grande parte do dia). 

(1) Pelo menos um dos seguintes: 

a) Eco de pensamento, inserção ou bloqueio de pensamento ou irradiação de 

pensamento.  

b) Delírios de controle, influência ou passividade, claramente relacionados a 

movimentos do corpo ou membros ou pensamentos, ações ou sensações 

específicas; percepção delirante.  

c) Vozes alucinatórias fazendo um comentário contínuo sobre o 

comportamento do paciente ou discutindo entre si ou outros tipos de vozes 

alucinatórias vindas de alguma parte do corpo. 

d) Delírios persistentes de outros tipos, culturalmente inapropriados e 

completamente impossíveis, tais como identidade religiosa ou política, 

poderes e habilidades sobre-humanas (p. ex., ser capaz de controlar o 

tempo ou entrar em comunicação com seres alienígenas). 

(2) Ou pelo menos dois dos seguintes:  

e) Alucinações persistentes em qualquer modalidade, que ocorram 

cotidianamente durante pelo menos um mês, quando acompanhadas por 

delírios (que podem ser fugazes ou meio formados) sem conteúdo afetivo 

claro ou quando acompanhadas por ideias supervalorizadas persistentes. 

f) Neologismos, quebras ou interpolação no curso do pensamento, resultando 

em incoerência ou fala irrelevante.  

g) Comportamento catatônico, tal como excitação, postura inadequada ou 

flexibilidade cércea, negativismo, mutismo e estupor.  

h) Sintomas "negativos" como apatia marcante, escassez de fala e 

embotamento ou incongruência de respostas emocionais (deve estar claro 

que estas não são devidas a depressão ou medicação neuroléptica). 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 35 

O DSM-5 (AAP, 2014) utiliza como critério para diagnóstico da esquizofrenia 

os seguintes sintomas: 

A. Dois ou mais dos sintomas seguintes, presente por um espaço significativo 

de tempo durante um período de um mês (ou menos, caso tratado com êxito). Pelo 

menos um deles deve ser (1), (2) ou (3):  

(1) Delírios. 

(2) Alucinações. 

(3) Discurso desorganizado. 

(4) Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico 

(5) Sintomas negativos, ou seja, expressão emocional diminuída ou avolia. 

B. Perca expressiva no trabalho, relações interpessoais e autocuidado: 

durante um espaço significativo de tempo, desde o início do distúrbio, uma ou mais 

áreas principais de funcionamento como trabalho, relações interpessoais ou 

autocuidado encontram-se significativamente abaixo do nível atingido antes do 

início (ou quando o início ocorre na infância ou na adolescência, fracasso em atingir 

o nível esperado de desempenho interpessoal, acadêmico ou ocupacional). 

C. Duração: sinais contínuos do distúrbio persistem no mínimo durante seis 

meses. Este período de seis meses deve incluir pelo menos um mês com os 

sintomas que satisfazem o critério ‘A’ (ou seja, sintomas da fase ativa) e podem 

incluir períodos prodrômicos e/ou residuais. Durante esses períodos prodrômicos 

e/ou residuais, os sinais do distúrbio podem ser manifestados por sintomas 

negativos ou por dois ou mais sintomas listados no critério ‘A’ presentes em uma 

forma atenuada (p.ex., experiência perceptível incomum). 

D. Exclui: transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou transtorno 

bipolar, quando não ocorrerem episódios depressivos maiores ou maníacos 

juntamente com os sintomas da fase ativa, ou se os episódios de humor ocorreram 

durante os sintomas da fase ativa, a duração foi breve em relação aos períodos 

ativo e residual da doença.  

E. Exclui: uso de substâncias, a perturbação pode ser atribuída aos efeitos 

fisiológicos de uma substância (drogas ou outras substancias) ou a outra condição 

médica. 

F. Exclui: distúrbio autístico ou distúrbio global de desenvolvimento, havendo 

história de transtorno do espectro autista ou de um transtorno da comunicação 
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iniciado na infância, o diagnóstico suplementar de esquizofrenia deve de conferido 

se delírios e alucinações são proeminentes, além dos demais sintomas exigidos na 

esquizofrenia, estão também presentes por pelo menos um mês ou menos se 

tratados com êxito (AAP, 2014).  

Fonte: CID-10 (OMS, 1993) e DSM-V (AAP, 2014). 

 

Além das cinco áreas de comando dos sintomas identificados no DSM-5, a 

avaliação da cognição, depressão e mania devem ser consideradas no diagnóstico 

de esquizofrenia (AAP, 2014). 

A esquizofrenia é uma doença heterogênica, nela há variações substanciais 

dos sintomas e características. O diagnóstico requer um conjunto de sintomas 

associados a um péssimo funcionamento social e profissional (AAP, 2014). 

Cada sintoma tem suas especificidades, o DSM-5 (AAP, 2014) requer pelo 

menos um ou mais dos sintomas positivos, já a CID-10 (OMS, 1993) requer dois ou 

mais desses sintomas para o diagnóstico da esquizofrenia. Os sintomas conhecidos 

como positivos são: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 

grosseiramente desorganizado ou catatônico.  

 

Delírios  

Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências 

conflitantes (AAP, 2014). Incluem uma variedade de temas. No diagnóstico, esses 

delírios devem ser considerados bizarros, quando forem incompreensíveis para 

outros indivíduos de uma mesma cultura, que não venha de experiências comuns 

(AAP, 2014).  

Quadro. 3 Alguns exemplos de delírios. 

Delírios.  

Persecutórios: O indivíduo acredita que será prejudicado, por outra pessoa 

ou grupos de pessoas. Esses são os mais comuns. 

Referência: O indivíduo acredita que gestos, comentários estímulos 

ambientais são direcionados a sua pessoa. Também são comuns. 

Grandeza: A pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza, fama. 

Erotomaníacos: O indivíduo pensa que outra pessoa está apaixonada por 

ele.  

Niilistas: A pessoa acredita que ocorrerá uma grande catástrofe. 
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Somáticos: A pessoa tem preocupação excessiva com a saúde e à função 

dos órgãos.  

 

Fonte: DSM-5 (AAP, 2014). 

Alucinação  

 As alucinações são experiências que o indivíduo vive, semelhantes à 

percepção que sentimos das coisas, só que para eles, a percepção ocorre sem 

estímulos externos (AAP, 2014). 

São vívidas e claras, com intensidade e impacto das percepções normais. 

Sem controle voluntário. São os sintomas que mais apavoram os indivíduos com 

esquizofrenia, alguns tratamentos sugerem que com a informação adequada do 

transtorno e o reconhecimento de que essas alucinações não são reais os pacientes 

conseguem deixar de ouvi-las em todo ou em parte (AAP, 2014). 

As alucinações fazem parte dos sintomas positivos da esquizofrenia e podem 

ocorrer de diversas formas sensoriais como: auditivas, visuais, olfativas, gustativa, 

sinestésicas e táteis (AAP, 2014). 

 

Quadro. 4 Tipos de alucinações.   

Alucinações 

Alucinações auditivas: elas podem ser a partir de sons simples (ruído, 

suspiro) para vozes (AAP, 2014). Vozes podem ser agradáveis ou desagradáveis 

para a pessoa, dar ordens, insultar, discutir suas ações em voz alta (AAP, 2014). 

São entendidas como diferentes do próprio pensamento do paciente (AAP, 2014). 

Devem ocorrer no contexto sensório sem alterações, ocorrendo ao anoitecer 

(hipnagógicas) ou ao acordar (hipnopômpicas) são ponderadas como pertencentes 

ao domínio das experiências normais (AAP, 2014). Em algumas situações culturais, 

alucinações podem ser consideradas normais vindas de experiências religiosas 

(AAP, 2014). 

Alucinações visuais: a pessoa vê formas ou pessoas que não estão 

realmente presentes. 

Alucinações táteis: formigamento, queimação, sensações elétricas. 

Alucinações olfativas e gustativas: a pessoa percebe os odores que não 

existem, e estes são muitas vezes desagradável, como borracha queimada ou peixe 

em decomposição. Pode perceber também um gosto estranho na comida ou 
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relacioná-la com veneno. 

Alucinações sinestésicas: sentimentos de mudança corporal, estranhas 

sensações do corpo, sensação de pressão ou danos a qualquer parte dele. 

Fonte: DSM-5 (AAP, 2014) 

Desorganização do pensamento ou de discurso 

A pessoa com o sintoma de discurso desorganizado pode sair de uma 

conversa para outra sem motivo aparente, as respostas podem estar relacionadas 

às perguntas ou não, e às vezes é incompreensível o que se ouve. Podem ocorrer 

esses sintomas durante o pródromo (AAP, 2014). 

O comportamento motor amplamente desorganizado  

Esse sintoma pode aparecer de duas maneiras: comportamento motor 

grosseiramente desorganizado ou anormal e comportamento catatônico (AAP, 

2014). O comportamento grosseiramente desorganizado ou anormal manifesta-se de 

várias formas, às vezes o indivíduo apresenta um comportamento tolo ou de criança 

que segue até a agitação imprevisível, esse comportamento indica uma dificuldade 

na realização de tarefas cotidianas (AAP, 2014). No comportamento catatônico 

ocorre uma redução ou aumento acentuado nas atividades cotidianas, como: 

resistência a instrução (negativismo), postura rígida, inadequada, falta total de 

respostas motoras e verbais, causa motora excessiva sem causa evidente, 

movimentos repetitivos, olhar fixo, caretas, eco da fala (AAP, 2014). Por causa 

desses comportamentos o indivíduo tem dificuldades em realizar atividades diárias, 

como manter a higiene e preparar sua própria alimentação (AAP, 2014). 

 Os sintomas negativos  

Os sintomas negativos são manifestados da seguinte maneira: expressão 

emocional diminuída, avolia, alogia, anedonia, e falta de sociabilidade (AAP, 2014). 

A expressão emocional diminuída se apresenta com a redução emocional das 

expressões do rosto, da fala, do contato visual, movimentos das mãos, da cabeça e 

da face, os quais normalmente dão emoção ao discurso (AAP, 2014). A avolia exibe 

a redução da vontade das atividades motivadas. A pessoa fica sentada por muito 

tempo e perde interesse nas atividades sociais e profissionais (AAP, 2014). A alogia 

exibe a diminuição da fala (AAP, 2014). A anedonia ocorre com a redução da 

capacidade de ter prazer resultante de estímulos positivos, ou diminuição da 

lembrança do prazer vivido anteriormente (AAP, 2014). A falta de sociabilidade 

envolve a falta de interesse em relações sociais (AAP, 2014). A expressão 
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emocional diminuída e avolia são sintomas proeminentes na esquizofrenia (AAP, 

2014). 

 

2.6. Tratamento 

A Organização Pan-Americana Da Saúde/Organização Mundial Da Saúde 

(OPAS/OMS, 2001) classificam as intervenções para o cuidado dos transtornos 

mentais e comportamentais em três grandes categorias: prevenção, tratamento e 

reabilitação. Estas categorias fazem parte dos conceitos de prevenção primária, 

secundária e terciária (LEAVELL; CLARK 1965). A prevenção trata-se de medidas 

utilizadas a certa doença ou grupo de doenças para interromper suas causas antes 

que estas envolvam o indivíduo (OPAS/OMS, 2001). O tratamento refere-se às 

medidas tomadas para descontinuar um processo patológico já iniciado, a fim de 

evitar maiores complicações, limitar a incapacidade e evitar a morte (OPAS/OMS, 

2001). A reabilitação são medidas orientadas para indivíduos incapacitados, 

reparando a sua situação anterior ou elevando ao máximo o uso das suas 

capacidades remanescentes (OPAS/OMS, 2001).  

De acordo com a Organização Pan-Americana Da Saúde/Organização 

Mundial Da Saúde (OPAS/OMS, 2001), ainda há uma dificuldade em detectar a 

esquizofrenia. A detecção seria importante para a intervenção precoce e diminuiria a 

evolução crônica e incapacitante da esquizofrenia. A Organização Pan-Americana 

Da Saúde/Organização Mundial Da Saúde (OPAS/OMS, 2001) faz a indicação de 

três componentes para o tratamento da esquizofrenia: o primeiro dá prioridade aos 

medicamentos para aliviar os sintomas e impedir a recidiva; o segundo faz a 

recomendação de que a educação e as intervenções psicossociais ajudam os 

pacientes e seus familiares a entender a doença e suas complicações, bem como a 

evitar recorrências; e o terceiro, a reabilitação auxilia os pacientes a se reintegrarem 

na comunidade e a recuperar o funcionamento educacional e ocupacional.  

Para o tratamento farmacológico são usados dois tipos de medicamentos: os 

antipsicóticos de primeira geração ou típicos (APG) e os de segunda geração ou 

atípicos (ASG).  Os medicamentos de primeira geração foram introduzidos há mais 

de 50 anos e são utilizados em todo o mundo, são eficazes e têm um custo menor, 

apesar de induzirem vários efeitos colaterais como  a discernia tardia, parkinsonismo  

e acatisia(OPAS/OMS, 2001). Os de segunda geração são melhores quando se trata 

de efeitos colaterais, mas o custo ainda é elevado (OPAS/OMS, 2001).  
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O tratamento inicial tem uma duração média de 3 a 6 meses já o tratamento 

para a manutenção prossegue por pelo menos um ano após o primeiro episódio da 

doença, por 2–5 anos após o segundo episódio e por períodos mais longos em 

pacientes com episódios múltiplos (OPAS/OMS, 2001). Para o tratamento ser eficaz 

é importante o apoio da família. Alguns estudos mostraram que a combinação de 

medicação regular, educação e apoio familiar podem reduzir as recidivas de 50% 

para menos de 10% (LEFF et al, 2000). A reabilitação psicossocial das pessoas com 

esquizofrenia abrange diversas medidas que vão da melhoria da competência social 

e das redes de apoio à ajuda familiar (OPAS/OMS, 2001). 

De acordo Falkai et al (2006a) para o tratamento biológico da esquizofrenia 

uma avaliação global, incluindo saúde física e mental do individuo deve ser 

considerada no primeiro episódio psicótico. O envolvimento da família é fundamental 

no tratamento desde o início. O tratamento da esquizofrenia é dividido em fases de 

acordo com a severidade da doença (FALKAI et al, 2006a). A fase aguda, que dura 

de algumas semanas a poucos meses é definida pelo primeiro episódio psicótico e 

tem como finalidade diminuir os sintomas positivos, educar a família e o paciente 

quanto ao transtorno, prevenir danos e controlar o comportamento anormal (FALKAI 

et al, 2006a). Nessa fase o paciente deve receber informações sobre a natureza e o 

manejo terapêutico da doença (FALKAI et al, 2006a). A segunda fase ou fase de 

estabilização, que dura de 3 a 6 meses, consiste na observação do paciente e em 

sua melhora; se ele responde ao tratamento recomenda-se a manutenção por seis 

meses. Nesse período o tratamento prioriza a reabilitação do paciente em seu meio 

(FALKAI et al, 2006a).A terceira fase ou fase de manutenção tem duração de meses 

a anos trata basicamente das recaídas e busca de qualidade de vida do paciente 

com esquizofrenia (FALKAI et al, 2006a).  

O tratamento para esquizofrenia consiste em um trabalho conjunto em que 

devem participar o paciente, a família e uma equipe multidisciplinar da saúde. A 

equipe multidisciplinar da saúde é composta por psiquiatra, psicólogo, assistente 

social, terapeuta ocupacional e enfermeiro (BRASIL, 2002). Esse tratamento se 

inicia com a medicação ao mesmo tempo da terapia psicossocial; sendo um o 

complemento do outro (FALKAI et al, 2006a). Todos os que participam da vida do 

paciente devem ter consciência dos fatores biológicos, interpessoais, culturais e 

sociais que influenciam no tratamento (FALKAI et al, 2006a).  
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No Brasil, a equipe básica multidisciplinar da saúde segundo a portaria nº 

336/2002 do Ministério da Saúde é composta por um médico psiquiatra que é 

responsável por indicar a medicação que deverá ser utilizada, podendo fazer ajustes 

nessa medicação de acordo com a melhora ou piora do paciente; o enfermeiro que 

aplica a medicação, quando necessário, e faz o atendimento do paciente e explica 

como devem ser utilizados os medicamentos; três profissionais de nível superior 

entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo que faz o acompanhamento do 

paciente quanto às dúvidas sobre o transtorno e o auxilia a entender essa nova fase 

de vida; assistente social que informa o paciente sobre os seus direitos e benefícios 

disponíveis para que o mesmo possa realizar o tratamento de maneira adequada; o 

terapeuta ocupacional que inicia e desenvolve atividades laborais para que o 

indivíduo possa voltar a atuar no mercado de trabalho; pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico.   

 

2.6.1 Farmacológico 

 Os Antipsicóticos têm sido à base do tratamento da esquizofrenia nos últimos 

50 anos (FALKAI et al, 2006a). Essa medicação conhecida também como 

neurelépticos, são um grupo heterogêneo de drogas psicoativas geralmente 

utilizadas na fase aguda do tratamento, na manutenção e na prevenção de recidiva 

na esquizofrenia (FALKAI et al, 2006a). São conhecidos como antipsicóticos 

convencionais ou de primeira geração (APG) ou os antipsicóticos atípicos ou de 

segunda geração (ASG). A esquizofrenia é um transtorno mental que altera o 

funcionamento do cérebro; quando utilizada a medicação adequada os sintomas 

reduzem gradativamente no início do tratamento. Para o auxílio ao transtorno são 

indicados os seguintes medicamentos: 

Quadro. 5 Medicação proposta para o tratamento da esquizofrenia 

Medicação proposta para o tratamento da esquizofrenia  

Antipsicóticos – Reduz os sintomas positivos como: delírio e alucinação. 

Antiparkinsoniano - corrige os sintomas colaterais extrapiramidais, que são 

transtornos do movimento, ocorrem ao ingerir as medicações antipsicóticas, 

principalmente quando se utiliza o haloperidol. Alguns desses transtornos 

observados são: rigidez muscular, instabilidade postural, incapacidade de se manter 

imóvel e incapacidade de iniciar os movimentos. Esses sintomas muitas vezes são 
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confundidos com os sintomas da esquizofrenia.  

Antidepressivos – utilizados quando os sintomas depressivos trazem muito prejuízo 

ao paciente. 

Os estabilizadores do humor - prescritos para ajustar alguns efeitos colaterais das 

medicações antipsicóticas. 

Os ansiolíticos e hipnóticos – prescritos para graduar os sintomas de ansiedade, 

comuns na esquizofrenia. 

Fonte: Falkai et al. (2006a).  

Para o tratamento da esquizofrenia são indicados primeiramente os 

antipsicóticos, sejam estes de primeira geração (APG) ou típicos ou os antipsicóticos 

de segunda geração (ASG) ou atípicos. 

  Os dois tipos têm a eficácia comprovada sendo que os de primeira geração 

reduzem os sintomas positivos, mas não têm muito efeito nos sintomas negativos; os 

de segunda geração atuam sobre os sintomas positivos e também nos sintomas 

negativos. A diferença está nos efeitos colaterais, que nos medicamentos de 

segunda geração são menores do que nos de primeira geração (FALKAI et al, 

2006a).  

Os medicamentos de segunda geração também mostraram maior eficácia nos 

distúrbios cognitivos e nos sintomas depressivos. Eles diminuem a intensidade das 

alucinações e delírios, reduzem a perturbação e previnem recaídas (FALKAI et al, 

2006a). 

Os APGs podem ser classificados como de alta e baixa potência e são 

conhecidos pelo alto risco da promoção de efeitos colaterais: antipiramidais, risco 

moderado de sedação, baixo risco de hipotensão ortostática e taquicardia (FALKAI 

et al, 2006a). Os APGs de baixa potência são associados a um menor risco de 

efeitos extrapiramidais, mas com um maior risco de sedação, hipotensão ortostática 

e taquicardia (FALKAI et al, 2006a). Embora a eficácia dessas medicações seja 

positiva em se tratando de sintomas positivos, há uma abrangência limitada dessa 

medicação nos sintomas negativos, incluindo a cognição que fica prejudicada com 

esse medicamento, levando o individuo a uma baixa qualidade de vida (FALKAI et 

al, 2006a). Os APGs mais utilizados são: clopromazina, trifluoperazina, haloperidol e 

levomepropazina. Todas essas medicações também estão disponíveis de forma oral 

e injetável. 
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Os ASGs foram desenvolvidos de acordo com as lacunas encontradas nos 

APGs, dentre eles, os efeitos extrapiramidais e queixas de disforia o que 

comprometem a aderência ao tratamento (FALKAI et al, 2006a). Essa medicação 

demonstra maior eficácia no tratamento dos sintomas negativos, distúrbios 

cognitivos e sintomas depressivos, os quais não eram observados no tratamento 

com APGs (FALKAI et al, 2006a). Os ASGs mais utilizados são: amilsuprida, 

aririprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona e ziprazidona. Todas essas 

medicações estão disponíveis de forma oral e injetável. A clozapina é considerada 

uma das medicações psicóticas de maior eficácia no tratamento da esquizofrenia 

refratária (FALKAI et al, 2006b). A esquizofrenia refratária é atribuída ao paciente 

que não responde ao tratamento, ou seja, quando ela se torna resistente ao 

tratamento (FALKAI et al, 2006b). Estima-se que cerca de 10% a 30% dos pacientes 

têm pouca ou nenhuma resposta ao tratamento e essa resistência pode estar 

vinculada a várias internações hospitalares (FALKAI et al, 2006). 

 O diagnóstico de esquizofrenia refratária deve ser feito quando o paciente 

não responde a duas tentativas de tratamento adequado, com dois antipsicóticos, 

sendo um de cada vez e um deles atípicos, pelo período de 6 a 8 semanas e ainda 

tem sintomas psicóticos e de humor, risco de suicídio, comportamento agressivo 

incontrolável, sintomas negativos moderados a grave e prejuízo cognitivos 

moderados a graves, como também, a incapacidade do indivíduo de retornar ao 

melhor nível de funcionamento anterior ao transtorno (BRESSAN; ELKIS, 2015). 

Nesses casos o medicamento que melhor tem atendido a esses pacientes é a 

clozapina (FALKAI et al, 2006a).  

De acordo com estudos, o uso de ASGs como primeira opção de tratamento é 

indicado (exceto clozapina) e sugerido para o tratamento de pessoas com 

esquizofrenia diagnosticada recentemente, principalmente quanto a melhor 

tolerabilidade de sintomas e efeitos colaterais (FALKAI et al, 2006b). 

A não aderência ao tratamento antipsicóticos é uma das causas que mais 

contribuem para as recaídas e o uso de substâncias, a ocorrência de eventos 

estressantes também foi indicado nos estudos (FALKAI et al, 2006b). 

Os efeitos colaterais após o uso da medicação são observados nas duas 

gerações de atipsicóticos. Alguns resultam de efeitos receptor-mediados no sistema 

nervoso central (efeitos colaterais extrapiramidais, hiperprolactinemia e sedação), ou 

fora do sistema nervoso central como a constipação e hipotensão. Outros efeitos são 
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de fisiopatologia não esclarecida como o ganho de peso e a hiperglicemia (FALKAI 

et al,2006a). 

 Os efeitos colaterais neurológicos são: efeitos colaterais extrapiramidais, que 

podem ser classificados em agudos (sinais e sintomas que ocorre nos primeiros dias 

ou semanas de administração da medicação antipsicótica) e crônicos, são doses 

independentes que podem ser reversíveis com a redução da dose ou 

descontinuadas (FALKAI et al, 2006a). A distonia aguda é a contração muscular que 

pode resultar em dor. Ocorre com a ingestão de medicamentos de primeira geração 

de alta potência e em homens jovens (FALKAI et al, 2006b). O parkinsonismo 

causado por antipsicóticos são sintomas iguais à doença de Parkinson, seus efeitos 

iniciais são lentidão dos movimentos, rigidez muscular, postura paralisada. Afeta de 

10% a 80% dos pacientes que são tratados com APGs de alta potência (BOLLINI et 

al,1994). A acatisia é a incapacidade de ficar parado sentado ou em pé 

apresentando uma sensação subjetiva da ansiedade. Ocorre em 20% a 25% dos 

indivíduos tratados os medicamentos de primeira geração (BRAUDE et al,1983). As 

reações distônicas agudas têm um início abrupto com espasmos musculares 

assustadoras na cabeça e no pescoço, ocorre com a ingestão de medicamentos de 

primeira geração (FALKAI et al, 2006b). A discinesia tardia incluem movimentos da 

língua, face e mandíbula, bem como os movimentos de mastigação involuntários dos 

membros. Os pacientes tratados com APGs de alta potência 20% têm discinesia 

tardia, podendo persistir após a descontinuação do tratamento. A taxa é mais alta 

em idosos com 50% dos casos (FENTON, 2000; GLAZER, 2000; JESTE 2000). 

A obesidade e o sobrepeso acontecem com mais frequência em indivíduos 

com esquizofrenia do que na população em geral (MARDER et al, 2004). 

Combinados com outros fatores de risco como tabagismo, a falta de atividade física 

e diabetes tem aumentado o risco de morbidade e mortalidade cardiovasculares 

nesses indivíduos e ocorre com a ingestão de medicamentos de primeira e segunda 

geração (FALKAI et al, 2006b). A elevação da prolactina, hormônio que afeta a 

menstruação e o desejo sexual, foram observados que o uso de ASGs, com a 

diminuição da dose esse efeito pode podem retornar ao normal em poucos dias 

(MARDER et al, 2004). Outros efeitos colaterais encontrados na literatura são 

constipação, retenção urinária, boca seca, turvamento visual, inquietação, 

ansiedade, aumento da salivação, e fotossensibilidade (FALKAI et al, 2006a). 
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2.6.2 Psicossocial 

A intervenção psicossocial em pacientes com esquizofrenia é importante no 

tratamento; independente da fase em que o indivíduo se encontra no transtorno. Os 

objetivos principais dessas intervenções são a redução ou prevenção dos sintomas 

da esquizofrenia, redução da vulnerabilidade do indivíduo, alívio das influências 

adversas dos fatores estressores, a promoção e a melhora das capacidades de 

comunicação e enfrentamento da doença e consequentemente, a melhora na 

qualidade de vida do indivíduo doente e de toda a família (SCAZUFCA, 2000; 

FALKAI et al, 2006b).  

As intervenções psicossociais são importantes no tratamento em longo prazo 

e tem como objetivos o aconselhamento e a psicoterapia de apoio, as abordagens 

psicoeducativas e as intervenções familiares, além da terapia cognitivo 

comportamental (TCC) na fase aguda do tratamento (FALKAI et al, 2006b). As 

intervenções psicossociais devem considerar os fatores biológicos envolvidos na 

esquizofrenia e devem ter como objetivo capacitar o paciente a enfrentar a doença e 

suas consequências como a aceitação de recaídas, autocontrole e enfrentamento 

dos problemas (FALKAI et al, 2006b). 

As intervenções psicossociais com familiares e indivíduos com esquizofrenia 

acresceram a partir de indicativos de que quando se tem um familiar com 

esquizofrenia a sobrecarga emocional é aumentada em diversas áreas da vida 

(SCAZUFCA, 2000). Estudos mostraram que o clima hostil, crítico e de alto 

envolvimento emocional pode trazer prejuízos ao curso da doença (KUIPERS; LEFF; 

LAM, 1996). Essas intervenções são baseadas em evidências sobre a etiologia da 

esquizofrenia e sobre a função da família em relação ao início e desenvolvimento do 

transtorno ( KUIPERS; LEFF; LAM, 1996). Estudos apontam uma nova direção na 

reabilitação psicossocial de pessoas com esquizofrenia, a partir dos anos 90 esse 

tratamento está dando ênfase no progresso do paciente quanto ao seu 

reconhecimento como pessoa com transtornos mental o que pode auxiliar na sua 

recuperação mais ou menos completa (FARKAS, 2007). 

O tratamento para a esquizofrenia é feito por uma equipe multidisciplinar, 

sendo o tratamento psicossocial indispensável para melhorar os sintomas da 

esquizofrenia e para a reinserção do paciente na sociedade. Entre as indicações de 

tratamento psicossocial estão à psicoterapia, terapia ocupacional, psicoeducação, 

orientação familiar, reabilitação psicossocial e ocupacional; hospitalização, 
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acompanhante terapêutico e grupos de autoajuda (SHIRAKAWA, 2000; FALKAI et 

al, 2006a). 

 A psicoterapia tem por finalidade aliviar os sintomas, prevenir reincididas e 

impedir a hospitalização, pode ser realizada individualmente ou em grupo 

(SHIRAKAWA, 2000).   

A terapia ocupacional é centrada nas atividades e esta deve ser encarada 

como recreação, sua finalidade é recuperar a capacidade de voltar a fazer algo e 

combater a falta de vontade (SHIRAKAWA, 2000). É indicada para indivíduos 

isolados, e sem vontade de realizar atividades. Trata-se da ação de propor a 

iniciação de uma atividade com objetivo de terminá-la (SHIRAKAWA, 2000).  

A psicoeducação auxilia no conhecimento do transtorno e no manejo do 

mesmo em situações futuras, ela tem um efeito positivo na melhora do paciente, em 

muitas diretrizes a abordagem psicoeducacional é recomendada devendo fazer 

parte do programa de tratamento da esquizofrenia e doenças relacionadas 

(PEKKALA; MERINDER, 2004).  

A orientação familiar é imprescindível, a família é peça fundamental no 

tratamento e precisa ser orientada quanto ao transtorno para poder auxiliar o 

indivíduo na sua vida cotidiana. Estudos demonstram que as recaídas são 

frequentes quando o ambiente familiar é estressante (SHIRAKAWA, 2000).  

A reabilitação psicossocial e ocupacional é indicada quando o paciente se 

encontra estável e disposto para o convívio social (SHIRAKAWA, 2000). O indivíduo 

deve ser inserido em um programa de reabilitação para vida social como realizar 

tarefas diárias, reabilitação ocupação de acordo com a sua atual condição 

(SHIRAKAWA, 2000).  

A hospitalização é aconselhada nos momentos de crise, quando o indivíduo 

não consegue conviver com a sua família e a comunidade (SHIRAKAWA, 2000). 

Sendo necessária, a internação deverá ser de curto prazo, em algumas ocorrências, 

30 dias são suficientes (SHIRAKAWA, 2000; FALKAI et al, 2006a). 

 O acompanhante terapêutico é o profissional de saúde mental que auxilia o 

paciente a recuperar aptidões esquecidas acompanhando-o em seu dia a dia. Sua 

finalidade é inserir o paciente nas situações cotidianas (SHIRAKAWA, 2000). 

Os grupos de autoajuda auxiliam os pacientes e seus familiares na troca de 

experiências, apoio e alternativas para lidar com o transtorno (SHIRAKAWA, 2000). 
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A esquizofrenia por ser um transtorno crônico precisa de tratamento 

adequado e em longo prazo. O Relatório Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 2001) faz 

recomendações gerais de ações em saúde mental em todo o mundo, entre essas 

recomendações estão adequar o tratamento em cuidados primários, oferecer 

medicamentos psicotrópicos, adequar cuidados na comunidade, ensinar o público, 

abranger a comunidade, família e doente; organizar os recursos humanos, monitorar 

a saúde mental na comunidade. Essas recomendações fazem parte de um plano de 

ação para os países para atenuar os sintomas das perturbações mentais, diminuir a 

mortalidade com o suicídio, a incapacidade funcional e social do paciente dando a 

eles mais autonomia para lidar com a doença.  Essas ações dão direcionamento 

para os tratamentos usuais em saúde mental em todo o mundo, utilizando atos 

essenciais para desenvolver a saúde mental. 

 A Organização Mundial da Saúde avaliou a saúde mental no Brasil em 2007, 

e revelou que país avançou com a inclusão de alguns dispositivos como os Centros 

de Atenção Psicossocial - CAPS e o Programa de Volta para Casa; houve um 

aumento significativo dos profissionais em saúde mental, a diminuição dos cuidados 

prisionais e a redução dos leitos psiquiátricos em todo o país, aumento dos gastos 

com saúde mental para 97%, sendo maior que as despesas com hospitais 

psiquiátricos que somaram 51% dos recursos. Essa avaliação apontou também as 

falhas que ainda ocorrem no sistema de saúde mental como a política e quadro 

legislativo que devem ser melhorados, o financiamento, o acesso a medicamentos 

psicotrópicos essenciais é disponibilizado pelo Sistema único de Saúde – SUS, mas 

a sua distribuição é inadequada, vigilância dos direitos humanos dos pacientes, 

serviços de saúde mental, sistemas de informação de saúde mental, saúde mental 

na atenção primária à saúde, recursos humanos em saúde mental, educação pública 

e ligação com outros setores. 

O Ministério da Saúde, em seu relatório Saúde Mental em Dados Oito de 

2012, informa a alteração da lógica do funcionamento do SUS no país, 

estabelecendo a Rede de Atenção à Saúde e priorizando a rede de atenção 

psicossocial com a publicação da portaria GM nº 3088 de 2011, instituindo a Rede 

de Atenção Psicossocial – RAPS para pessoas em decorrente de transtorno mental 

na área do SUS. Por se tratar de uma rede prioritária, esse status proporcionou um 

maior investimento e a criação de novas formas de serviços. Os dados mostram um 

aumento de criação de CAPS, onde em 1998 foram criados 148 CAPS e até 2011 
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foram criados 1742 Centros de Atenção Psicossocial. Considerando que cada CAPS 

atenda a 100.000 habitantes a cobertura nacional em saúde mental chegou a 72% 

em todo o Brasil. 

Os serviços de Residências Terapêuticas instituído pela portaria nº 3090 de 

2011, são pontos de atenção estratégicos no processo de desinstitucionalização e 

reabilitação psicossocial de pessoas longamente internadas em Hospitais 

Psiquiátricos e Hospitais Psiquiátricos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – 

HCTP, até 2011 foram implantados 625 módulos atendendo um total de 3470 

indivíduos. 

O Programa de Volta para Casa – PVC, instituído pela Lei Federal nº 10.708 

de 2003 integra a rede de Atenção Psicossocial na ação da desinstitucionalização. 

Essa lei instituiu o auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, 

acompanhamento e integração social, fora de unidade hospitalar, de pacientes 

acometidos de transtornos mentais, internados em hospitais ou unidades 

psiquiátricas. Em 2012 o programa alcançou quase 4 mil beneficiários, o fechamento 

de alguns hospitais psiquiátricos, em especial os localizados em Pernambuco, Rio 

de Janeiro e São Paulo contribuíram para essa desinstitucionalização (BRASIL, 

2007). 

Há também ações de iniciativas de geração de trabalho e renda vindos da 

parceria do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Economia 

Solidaria/SENAES, do Ministério do Trabalho e Emprego para inclusão de pessoas 

com transtorno mentais no mercado de trabalho. O programa de Inclusão Social pelo 

Trabalho faz parte da reabilitação psicossocial em Rede de Atenção Psicossocial – 

RAPS (BRASIL, 2007). 

O Consultório na Rua faz parte da atenção básica de saúde e tem como 

objetivo promover o acesso e a vinculação das pessoas em situação de rua com 

dificuldades para continuar o tratamento (BRASIL, 2007). 

Esses dados do Ministério da Saúde sobre a rede de atenção em saúde 

mental no Brasil mostram um pouco do avanço mostrado no relatório dado pela 

Organização Mundial da Saúde em 2007, embora outros aspectos como serviços de 

saúde mental, recursos humanos em saúde mental, educação pública, programas de 

intervenção e prevenção em saúde mental entre outros deverão ser melhorados. Os 

dispositivos disponíveis no Brasil para o tratamento de transtornos mentais são os 

CAPS que oferecem atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico 
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e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 

direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Esse é o 

mecanismo de maior apoio às pessoas com transtornos mentais após a Reforma 

Psiquiatra no Brasil (BRASIL, 2007). As Residências Terapêuticas Saúde Mental são 

unidades de moradia alternativa que asseguram aos indivíduos que não tem suporte 

da família ou social. Essas unidades dão apoio a um grupo de no máximo oito 

pessoas. Tem acompanhamento do CAPS ou equipes de saúde da família com 

ênfase em saúde mental (BRASIL, 2011).  

O Programa de Volta para Casa foi criado pelo Ministério da Saúde e constitui 

um incentivo às pessoas com transtornos mentais que passaram muito tempo 

internadas em hospitais psiquiátricos (dois anos ou mais). Esse programa institui um 

auxilio-reabilitação psicossocial para assistência, reabilitação e inserção social fora 

das unidades hospitalar (BRASIL, 2003). 

Os Centros de Convivência e Cultura oferecem espaços de sociabilidade, 

produção artística, geração de renda, sustentação das diferenças e intervenção na 

cidade, incluindo todas as faixas etárias, usuários de serviços de saúde mental e, 

ainda, aqueles que vivem em diferentes situações de risco e vulnerabilidade 

psicossocial (BRASIL, 2007). 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) dão suporte à rede básica de 

saúde, servem como porta de entrada de atendimento e garantem a articulação 

entre os dispositivos de saúde da família e saúde mental nos municípios, dando 

acesso as pessoas com transtornos mentais aos serviços de saúde (BRASIL, 2007).  

Os Hospitais-dia são dispositivos do Sistema Único de Saúde - SUS que 

garantem atendimento as pessoas com transtorno mental em meio aberto (BRASIL, 

2007). 

 

2.7. Desempenho da pessoa com esquizofrenia 

2.7.1. Reconhecimento de complicações: álcool e drogas 

A situação psiquiátrica comórbida mais comum na esquizofrenia está 

associada ao uso e abuso de drogas (FALKAI et al, 2006a). Estudos demonstram 

que o abuso de drogas ocorre em 15% a 71% dos pacientes com esquizofrenia 

(SOYKA et al., 1993; KOVASZNAY et al., 1997; BERSANI et al., 2002). O abuso de 

drogas não alcoólicas ao longo da vida representa 16% na população em geral, o 

abuso de maconha foi relatado em 60% dos pacientes do sexo masculino com 
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esquizofrenia, com idade inferior a 36 anos (DUKE et al, 2001). Esses períodos de 

uso de sustâncias psicoativas têm sido associados a períodos de longa duração em 

internamento psiquiátrico, incluindo alta taxa de recaídas, não aderência ao 

tratamento, desemprego, violência, suicídio, infecção pelo vírus HIV e 

encarceramento (MUESER et al, 1990). A maconha é a droga ilícita mais utilizada 

pelos pacientes com esquizofrenia, sendo discutida como um dos fatores para o 

desenvolvimento da esquizofrenia (BERSANI et al., 2002). Estudos mostram que o 

álcool é a substancia psicoativa lícita mais utilizada por esquizofrênicos, em seguida 

vem o tabaco (SILVEIRA et al, 2014). A maconha ficou  em segundo lugar nesse 

estudo (SILVEIRA, et al., 2014). O uso de maconha prevalece entre o sexo 

masculino enquanto no sexo feminino o uso de álcool é mais comum (SILVEIRA, et 

al, 2014). Algumas causas são determinantes para o uso de álcool por pacientes 

com esquizofrenia: a busca por integração social, por distração, lazer, auto 

tratamento dos sintomas depressivos e psicóticos (Neto, A.G.A.A. et al ,2007; 

SILVEIRA, et al, 2014). O uso do álcool pode gerar nesses pacientes: insônia, 

ansiedade, agitação e consequentemente o aumento do uso de medicação prescrita 

(SILVEIRA et al, 2014). O uso de maconha está associada a um prognóstico ruim na 

esquizofrenia (SILVEIRA et al, 2014). Duas hipóteses explicam o uso da maconha 

em paciente com esquizofrenia: primeira hipótese fala sobre a automedicação, que é 

quando o paciente usa a maconha para aliviar alguns sintomas como ansiedade, 

depressão ou efeitos adversos de antipsicóticos. A segunda hipótese fala sobre 

vulnerabilidade, ela considera que a maconha como fator de risco para esquizofrenia 

(NETO, A.G.A.A. et al ,2007). Estudos corroboram que a maconha aumenta em até 

três vezes o risco de se ter esquizofrenia (SEMPLE et al, 2005). 

 

2.7.2. Raiva e agressão 

 Indivíduos com esquizofrenia desenvolvem comportamento agitado, 

agressivo ou violento por causa dos sintomas positivos como a alucinação e delírios 

persecutórios (FALKAI et al, 2006a). A agressão espontânea e aleatória é incomum 

(AAP, 2014). A agressão ocorre mais em indivíduos do sexo masculino quando são 

mais jovens (AAP, 2014). A equipe clínica, incluindo o médico, deve fornecer meios 

de atendimento que favoreça a um clima amistoso nos casos de indivíduos violentos 

(OSSER; SIGADEL, 2001). O controle emergencial de uma crise violenta deve ser 

feita de sedação e em último caso, reclusão e isolamento. Alguns fatores são 
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descritos como preditores da raiva e agressão como o atendimento demorado em 

instituições de saúde e falta de privacidade (FALKAI et al, 2006b). 

 Estudos revelam que o comportamento agressivo ocorre com mais 

frequência em pacientes com esquizofrenia do que em quaisquer outros pacientes 

psiquiátricos (ANGERMEYER, 2000). Alguns dos motivos são: envolvimento anterior 

em crimes, prisões, abuso de drogas, baixo nível educacional, re-hospitalização e 

não estar casado (AAP, 2004). Abordagem comportamental de estabelecimento de 

limites e de escuta convincente tem comprovado melhora no tratamento desse 

comportamento. Alguns estudos apontam que o uso de clozapina é eficaz no 

controle do comportamento agressivo (CHENGAPPA et al, 2002). A presença de 

comportamento violento na esquizofrenia pode ter ligação com os sintomas 

psicóticos e uso e abuso de substancias psicoativas (TEIXEIRA et al, 2007). 

 

2.7.3. Rejeição a medicação 

Uma das causas de recaída na esquizofrenia é a falta de adesão ao 

medicamento. Estima-se que 50% dos pacientes esquizofrênicos não aderem ao 

tratamento (SILVA et al, 2012). A OMS (2001) define que a adesão quanto à 

medicação é realizada quando o indivíduo segue dietas e muda os hábitos de vida  

de acordo com o conselho do profissional de saúde. Estudos apontam que os 

fatores que contribuem para a adesão ao tratamento de pacientes do esquizofrênico 

são conferidos ao médico, ao paciente, ao tratamento em si e ao ambiente (SILVA et 

al, 2012). A relação médico com paciente, a falta de entendimento deste paciente 

sobre o tratamento, os eventos antagônicos do tratamento, o apoio social recebido 

pelo indivíduo, além de aspectos psicológicos, físicos, socioeconômicos e até 

mesmo religiosos (SILVA et al, 2012). Estudos indicam que pacientes 

esquizofrênicos apresentaram cerca de 65% de adesão ao tratamento psiquiátrico, 

estando a não adesão associada a raça negra, uso de substâncias ilícitas, 

comorbidades clínicas, situação de rua e depressão (KREYENBUHL et al, 2010). De 

acordo com Turkington et al. (2009), os pacientes que usavam substâncias ilícitas 

tiveram menor proporção de adesão ao tratamento (41,7%) do que os que nunca 

usaram drogas (73,5%) ou dos que já usaram, mas interromperam seu uso (80%). A 

proporção de pacientes esquizofrênicos com adesão ao tratamento proposto foi de 

72,4%, estando a não adesão associada à idade jovem, desemprego, estado civil 

solteiro, alterações da memória e do afeto. O tratamento exclusivamente 
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farmacológico foi associado ao não abandono do tratamento (RIBEIRO et al, 2008). 

As taxas da adesão ao tratamento entre os pacientes com esquizofrenia modificaram 

bastante entre os estudos, mas prevaleceram os fatores, tais como: a falta de 

insight, comorbidade com uso de substâncias psicoativas, falta de apoio social, 

presença de efeitos colaterais da medicação, comportamento violento, situação de 

rua, tentativa de suicídio, entre outros (SILVA et al, 2012). 

 

2.7.4. Rejeição a alimentos 

Indivíduos com esquizofrenia podem ter falta de interesse em se alimentar ou 

recusar a comida oferecida. Algumas pessoas com esquizofrenia rejeitam a ingestão 

de alimentos por diversos motivos, dentre eles: medo de serem envenenados ou 

estão deprimidos. Algumas pessoas não falam sobre o motivo que os fazem rejeitar 

tais alimentos (AAP, 2014). 

 

2.7.5. Hábitos de sono 

A insônia é uma queixa frequentemente citada pelos doentes e familiares na 

esquizofrenia. A dificuldade em iniciar, manter, ou alcançar um sono reparador 

encontra-se relacionada com a gravidade da psicopatologia e tem sido referenciada 

como um sintoma inicial da doença (STAEDT et al, 2010; TANDON et al,1992).O 

sono muitas vezes é inquieto e agitado e comumente há pesadelos (BENSON, 

2006). Normalmente ocorrer a insônia ou perturbação do sono antes de uma recaída 

(STAEDT et al, 2010). A insuficiência de um sono apropriado tem um impacto 

negativo na qualidade de vida destes indivíduos, o que contribui para a gravidade 

dos déficits cognitivos, dificultando uma adequada reabilitação socioprofissional e 

agravando o prognóstico da doença (AFONSO et al, 2011). 

 

2.7.6. Suicídio 

 O suicídio é umas das causas de morte em indivíduos com esquizofrenia, 

cerca de 5% a 6% dos indivíduos morrem por meio de suicídio (AAP, 2014). De 

acordo com o DSM-5 (AAP, 2014), 20% tentam o suicídio em uma ocasião na vida, 

sendo 2 a 5 vezes maior que a incidência de tentativa de suicídio em geral (SIRIS, 

2001). O risco de suicídio é elevado para ambos os sexos, mas há um risco maior 

para homens jovem e com histórico de uso de substâncias comórbidas (AAP, 2014). 

O suicídio ocorre muitas vezes por comandos das vozes alucinatórias. Alguns 
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fatores preditivos de risco de suicídio são: a depressão, uso abusivo de drogas, 

desesperança e desemprego após episódio psicótico e alta hospitalar (AAP, 2014). 

Variedades demográficas são associadas ao suicídio como: sexo masculino, início 

do curso da doença, idade jovem, famílias com condições sociais elevadas; ser 

muito inteligente, ter grandes expectativas, não ser casado, carecer de apoio social 

(FALKAI et al, 2006b).  

 

2.7.7. Comorbidade 

A maioria dos pacientes com esquizofrenia tem transtorno por uso de tabaco 

e fuma com regularidade (AAP, 2014). Comorbidade com transtorno relacionado 

com uso de substâncias psicoativas são comuns na esquizofrenia (AAP, 

2014).Transtorno obssessivo-compulsivo e transtorno de pânico é elevado na 

esquizofrenia comparando com a população em geral (AAP, 2014). A expectativa de 

vida é diminuída por causas das complicações médicas associadas a esquizofrenia. 

Ganho de peso, doença cardiovascular e diabetes são comuns nesse transtorno e o 

baixo envolvimento em ações que promovam saúde pode piorar o prognóstico na 

esquizofrenia (AAP, 2014). O suicídio também é indicado como comorbidade na 

esquizofrenia, cerca de 10% de pacientes com esquizofrenia tentam o suicídio no 

primeiro episódio da doença. Depressão e ansiedade podem ocorrer em todas as 

fases da esquizofrenia. O comportamento agressivo pode ocorrer com mais 

frequência em pessoas com esquizofrenia do que em pessoas com outras doenças 

psiquiátricas (ARGEMEYER, 2000). Muitas vezes os próprios familiares são alvo 

dessa violência (ARGEMEYER, 2000). 

 

2.7.8. Perdas funcionais 

Esse transtorno está associado a um baixo rendimento escolar, profissional e 

social.  As consequências funcionais na esquizofrenia são evidentes. A maioria dos 

pacientes tem dificuldades em se manter no emprego devido os sintomas da 

esquizofrenia como a avolia e alucinações, mesmo quando as capacidades 

cognitivas do indivíduo não são prejudicadas (AAP, 2014). Verificou-se que a maior 

parte dos pacientes com esquizofrenia tem empregos inferiores aos dos seus pais, 

outros não se casam ou não constituem família, o contato social é restrito, em 

particular, acontece com o sexo masculino (AAP, 2014). Em todo o mundo, o 

distúrbio diminui em até 10 anos o tempo de vida do indivíduo e mesmo com o 
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tratamento, alguns sintomas como falta de interesse e de iniciativa no trabalho causa 

uma baixa qualidade de vida para o indivíduo (OPAS/OMS, 2001). A esquizofrenia 

também acarreta um custo econômico elevado para a sociedade devido ao seu grau 

incapacitante. Segundo a OPAS/OMS (2001) para ambos os sexos e idade, as 

principais causas de anos de vida ajustados por incapacidade (AVAI, os AVAI 

referentes a uma doença são a soma dos anos de vida perdidos em virtude de 

mortalidade prematura (AVP) na população e os anos perdidos em virtude de 

incapacidade - API pela incidência de enfermidades na população) no mundo tem a 

esquizofrenia concorrendo em sétimo lugar e para ambos os sexos e idade entre 15 

e 44 anos o transtorno fica em terceiro lugar em anos vividos com incapacidade 

(OPAS/OMS, 2001). A taxa de desemprego entre indivíduos com esquizofrenia é 

superior a 65%, após o segundo episódio psicótico, cooperando para o alto-custo 

indireto do transtorno (GUEST; COOKSON, 1999). O curso da esquizofrenia parece 

favorável em 20% das pessoas, e um numero pequeno de indivíduos é mencionado 

como tendo uma completa recuperação (AAP, 2014). 

 

2.7.9. Reconhecimento de emoções 

Para podermos interagir com o mundo a nossa volta temos que ter algumas 

habilidades sociais, o reconhecimento de emoções é uma das habilidades que nos 

integra a outras pessoas em vários ambientes e situações cotidianas. Para conviver 

com outros indivíduos temos que reconhecer os sinais que eles emitem, através da 

fala e de gestos.    

De acordo com alguns estudos, as pessoas com esquizofrenia têm certa 

dificuldade em reconhecer as emoções e perceber as ações de outras pessoas, 

esse reconhecimento e interação são considerados mediador das relações sociais 

básicas e podem prejudicar o funcionamento social do individuo (MARQUES, 2006). 

Algumas metodologias empregam fotografias de expressões faciais para auxiliar o 

tratamento com reconhecimento de expressões emocionais (EKMAN; FRIESEN, 

1978). Estudos apontam que ao nascer, o indivíduo é capaz de reconhecer apenas 

seis expressões faciais de emoção: raiva, medo, tristeza, nojo, alegria e surpresa 

(EKMAN; FRIESEN, 1978). As outras emoções e suas expressões faciais são 

adquiridas através da aprendizagem e da interação com o meio (DATCU; 

ROTHKRANTZ, 2007). A emoção de mais fácil percepção é a alegria, isso se dá 

pela demonstração do sorriso (OCHS; NIEWIADOMSKI; PELACHAUD, 2010). A 
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tristeza se traduz pela diminuição de estímulos externos, é considerada uma emoção 

negativa, o indivíduo pode queixar de peso nos ombros, nas costas, dor e aperto na 

garganta (MAYBERG, 1997). A raiva é reconhecida quando necessariamente nos 

colocamos a diminuir o comportamento alheio (SOUTO, 2013). Considerado 

importante, o nojo pode fazer o indivíduo não fazer uso de substâncias que possam 

trazer danos a sua saúde (PANKSEPP, 2007). A surpresa é uma emoção positiva 

que, no caso de uma situação desagradável, é substituída pela emoção e medo. 

Dentre as emoções básicas é a que tem menor tempo de duração, ocorre em alguns 

segundos (SOUTO, 2013). O medo é considerado como uma das emoções mais 

adaptativas e relevantes para a sobrevivência do indivíduo (SOUTO, 2013). 

Na esquizofrenia são comuns as alterações no reconhecimento emocional, na 

percepção e conhecimento social (SOUTO, 2013). Estas limitam a discriminação das 

emoções dos outros, a representação das suas próprias emoções e pensamentos, 

assim como, a capacidade de se colocar no lugar do outro (SOUTO, 2013). As 

emoções como medo e raiva são mais difíceis de serem percebidas pelos 

esquizofrênicos. O isolamento social, atitudes agressivas são consequências da não 

concretização do reconhecimento de emoções.  

 

2.8. Gestão Ambiental 

  De acordo com a OMS, rara é a família poupada de um encontro com 

doenças mentais. Diante disso, o cuidado e o entendimento sobre doenças mentais 

devem ser universais.  O homem é um membro ativo e reativo de grupos sociais, ele 

não é um ser isolado (GASPARI, 2002). A família é importante na rede social do 

usuário, o que pode evitar o isolamento e a solidão (SALLES; BARROS, 2011). A 

família passou a ser co-responsável pelo tratamento após a Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, o que envolve uma gama maior de conhecimento e prática no cuidado desses 

pacientes pelos familiares (KANTORSKI et al, 2012). A pessoa acometida por 

transtorno mental normalmente é excluída de sua rede social. As pessoas próximas 

a ela acabam se afastando por não conhecer a doença ou por não entender o novo 

comportamento do indivíduo. A família fica sujeita também ao isolamento, o contato 

com outras pessoas diminui e ocorre uma redução da vontade de participar de 

eventos sociais (COLVERO, 2002); mas mesmo com toda a mudança de rotina 

dessas famílias, alguns membros se colocam a disposição do paciente, dando 

prioridade aos cuidados do mesmo (SALLES; BARROS, 2011; MORENO, 2001). 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 56 

 A mudança no hábito da família com um doente mental é bem significativa, 

os cuidados são redobrados como o auxílio na adesão ao tratamento, ajuda com 

limpeza pessoal, cuidado com uso de substâncias psicoativas, reconhecimento do 

uso dessas substâncias, insônia e agressividade. Esses familiares que se põe a 

cuidar do indivíduo com transtorno mental precisa de informações sobre o transtorno 

que possam aliviar o sofrimento do cuidado diário desses indivíduos.  

 A comunicação na esquizofrenia fica prejudicada por causa dos sintomas do 

transtorno, muitos indivíduos com essa doença não conseguem expressar o que 

sentem ou quando expressam não é compreendido pelos familiares. De acordo com 

a adaptação de Brito (2007) da Terapia Familiar Comportamental – Manual de Ian 

Falloon et al. (1996) para melhorar a comunicação entre pacientes com 

esquizofrenia e as pessoas do seu convívio pode-se recorrer as técnicas de 

comunicação que são distribuídas em quatro áreas:  

 

Quadro. 6 Técnicas básicas de Comunicação. 

Adaptação da Terapia Familiar Comportamental – Manual de Ian Falloon et al.  

(1996) realizada por Brito (2007). 

1 – Expressar sentimentos agradáveis/ elogiar comportamentos desejáveis:  

•Olhe a pessoa diretamente 

•Diga-lhe exatamente o que ela fez que lhe agradou 

•Diga-lhe como se sentiu em resultado do comportamento que lhe agradou 

2 – Fazer um pedido de forma “positiva”  

•Olhe a pessoa diretamente  

•Diga-lhe exatamente o que gostava que ela fizesse  

•Diga-lhe como isso o(a) faria sentir  

3 – Expressar sentimentos desagradáveis:  

•Olhe a pessoa diretamente 

•Diga-lhe exatamente o que ela fez que lhe desagradou 

•Diga-lhe como sentiu 

•Encontrem uma forma de evitar que a situação se repita, ou de fazer com que o 

problema se resolva. 

4 - Escutar de forma “ativa”  

•Olhe para a pessoa que está a falar ou a apresentar um problema  

•Preste atenção ao que ela está a dizer  
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•Mostre-lhe (com gestos de cabeça ou como monossílabos) que está a acompanhar 

o que a pessoa está a dizer  

•Faça perguntas concretas para procurar compreender melhor o que está a ser dito  

•Verifique se compreendeu corretamente, resumindo o que ouviu e perguntando à 

pessoa que falou se era essa, de fato, a sua mensagem. 

Fonte: Brito (2007) 

A confiança e autoestima, a independência, o autocuidado, os hábitos de 

sono são prejudicados na esquizofrenia e com isso podem ocorrer recaídas e a 

descontinuação do uso correto do medicamento. Segunda a adaptação de Brito 

(2007) da Terapia Familiar Comportamental – Manual de Ian Falloon et al. (1996), 

pode-se recorrer a técnicas de resolução de problemas para auxiliar o paciente com 

esquizofrenia a ter mais qualidade de vida.  

 

Quadro. 7 Técnicas de resolução de problemas 

Adaptação da Terapia Familiar Comportamental – Manual de Ian Falloon et al. 

(1996) realizada por Brito (2007). 

Fase 1 - Identificar o problema ou objetivo que se pretende atingir  

•Falar acerca do problema e identificá-lo objetivamente;  

•Escuta ativa para perceber o problema:  

 Delimitar o problema – operacionalizar;  

 Ouvir todos os pontos de vista  

 A pessoa visada deve concordar com a formulação do problema  

Fase 2 – Enumerar as várias soluções  

•Anotar todas as soluções possíveis e dadas pelo grupo  

Fase 3 – Discutir as várias soluções  

•Discutir todas as soluções com o grupo e pessoa(s) envolvidas  

Fase 4 – Escolher a melhor solução possível  

•A pessoa em causa é que vai escolher a solução possível ou Adequada  

Fase 5 – Planear a concretização  

•Quem executa?  

•Quando?  

•Quais os recursos necessários?  

•Quem supervisiona/verifica ou ajuda no problema? 

Fase 6– Rever os resultados e avaliação  
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•Avaliar o problema, objetivo e a efetividade da solução adotada.  

•Identificar as possíveis falhas 

Fonte: Brito (2007) 

Os familiares muitas vezes não sabem como lidar com a esquizofrenia outros 

não entendem o transtorno. Em um estudo realizado por Fonseca e Galera (2012), 

sobre a experiência de conviver com um familiar com esquizofrenia indica que 

maiores informações no início da doença ajudariam no entendimento da família 

sobre o transtorno. 

Vários são os estudos que mostram o desconhecimento do transtorno 

esquizofrênico, no que se referem as suas causas, suas consequências, e em 

especial, no que se refere às reações dos pacientes no convívio com a família 

(PEKKALA; MERINDER, 2004). O esquizofrênico também não tem ideia do que 

acontece, não entende e não reconhece os sintomas, não sabe diferenciá-los dos 

efeitos colaterais do uso da medicação. Não são informados sobre o tipo de 

medicação utilizada. Em uma pesquisa qualitativa descritiva foi aplicado um 

questionário a 48 pacientes diagnosticados com esquizofrenia e transtornos 

esquizotípicos, onde 56% da amostra não souberam dizer qual era o seu diagnóstico 

e 25% deles não souberam dizer o nome do medicamento que estavam utilizando 

no tratamento (FALKAI et al, 2006b). 

A psicoeducação pode ser considerada um dos fatores de diminuição de 

recaídas na esquizofrenia quando feita em conjunto com o tratamento padrão. A 

falta de conhecimento leva a baixa adesão ao tratamento. A psicoeducação auxilia 

no tratamento do indivíduo com esquizofrenia e sua família a lidar com o transtorno e 

a ter maior conscientização da sua condição. As informações devem conscientizar 

os pacientes e familiares sobre o transtorno e tratamento, gerando a compreensão 

do transtorno, incentivando ao autocuidado, aceitação do mesmo e melhorando a 

qualidade de vida. (PEKKALA; MERINDER, 2004)  

Estudos demonstram que a falta de conhecimento por parte da família sobre o 

transtorno induz esses familiares ao comportamento de proteção demasiada ou a 

crítica excessiva sobre a esquizofrenia e o comportamento do paciente o que pode 

comprometer o tratamento levando a recaídas de sintomas (FALKAI et al,2006b). 

 Com as mudanças ocorridas na assistência psiquiátrica nos últimos anos, a 

demanda por mais estudos e adaptações para os profissionais e serviços de saúde 

têm crescido. Com internações psiquiátricas criteriosas e períodos mais curtos de 
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institucionalização, pacientes e familiares se tornaram cada vez mais provedores de 

cuidados em saúde mental. 

A família pode ser vista como um sistema no qual existem subsistemas, 

dependendo de seu tamanho e definições de papéis de cada um dos membros. A 

estrutura de uma família é constituída por normas de interação que se estabelece 

entre seus membros, que organiza as relações dentro do sistema de forma dinâmica 

e recíproca. A presença de enfermidade incide sobre o grupo familiar; na maioria das 

vezes é a família que se responsabiliza pelos cuidados dos portadores de transtorno 

mental (CARDOSO; GALERA, 2008).  

Ajudar os familiares na interação e na gestão da vida cotidiana dos pacientes 

alivia o peso dos encargos, facilita o processo de estabelecimento de uma 

cooperação, diminuem os fatores estressantes ativadores de situações de crise 

estimulam a criação de possibilidades participativas, melhorando a qualidade de vida 

de todas as pessoas envolvidas (OSINAGA, 2004).  

As famílias que cuidam de pessoas com transtornos mentais notam as 

mudanças ocorridas no seu cotidiano desde o primeiro contato com o transtorno, a 

qual provoca com a sua chegada, por exemplo, alterações na rotina do sono, 

prejuízos ao trabalho e à situação financeira, a necessidade de cuidar do familiar 

(quanto à administração dos medicamentos e higiene corporal) e sobrecarga física e 

psicológica. Além disso, a família terá que conviver com situações como sentir medo 

e a angústia pela possibilidade de crise. Estas modificações causam sofrimento à 

família, principalmente no período adaptativo, devido à falta de preparo e orientação 

quanto ao transtorno mental e à assistência em saúde ao esquizofrênico (MELMAN, 

2008). 

Em decorrência da necessidade de se adaptar às novas condições familiares, 

com alterações no modo de viver, os familiares revelam que a necessidade de 

conhecer a patologia (diagnóstico, causa, tratamento), aprender sobre a maneira 

correta de abordagem ao familiar em diversas situações e principalmente durante 

episódios de crise é imprescindível; mas a falta de orientação está apresentada 

como uma realidade cotidiana difícil de ser enfrentada, principalmente no manejo da 

família em relação aos cuidados (MELMAN, 2008). 

De acordo com Melman (2008), os familiares nem sempre são orientados 

sobre os aspectos da esquizofrenia em si e nem em relação a seu tratamento; o que 

leva a entender que, muitas vezes, os profissionais da rede de saúde desconhecem 
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esse tipo de transtorno mental e o modo de lidar com ele. Com isso, torna-se difícil a 

família servir de coparticipante no processo de cuidado, já que, para a pessoa com 

transtorno mental permanecer mais tempo no domicílio, é preciso conhecimento, 

comprometimento e envolvimento da família em todos os âmbitos do tratamento e 

para isso é de suma importância o conhecimento geral da esquizofrenia. 

 

2.9. Direitos e previdência social 

A saúde mental no Brasil passou por muitas modificações desde a Reforma 

Psiquiátrica. O modelo de atuação e tratamento centrado na hospitalização foi 

transferido para o modelo de atenção diversificada com base no atendimento 

comunitário (BRASIL, 2004). A Declaração de Caracas (OPAS/OMS, 1990) instituiu 

o modelo de atenção à saúde mental voltado para o tratamento alternativo e 

comunitário. Os direitos garantidos as pessoas com algum transtorno mental são 

disposto na Constituição Federal do Brasil de 1988 e demais leis federais e 

estaduais. Utilizamos como referências nesse trabalho leis federais e portaria do 

Ministério da Saúde que abrange esse assunto no país.  

A lei de nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de cooperativas sociais, visando à integração social dos cidadãos. 

Essas Cooperativas Sociais devem inserir as pessoas em desvantagem no mercado 

econômico, por meio do trabalho. As pessoas dependentes de acompanhamento 

psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos são beneficiados 

com esta lei. 

Sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental temos a lei de nº 

10.216, de 06 de abril de 2001. Esta lei regulamenta a internação voluntária e 

involuntária e o cuidado especial às pessoas com transtornos mentais. Nesta lei, os 

direitos das pessoas com transtornos mentais devem ser assegurados sem qualquer 

forma de discriminação.  

O auxílio-reabilitação é estabelecido para pacientes acometidos de 

transtornos mentais egressos de internações para assistência, acompanhamento e 

integração social, fora de unidade hospitalar é assegurado pela lei de nº 10.708, de 

31 de julho de 2003. O auxílio é parte integrante do programa de ressocialização de 

pacientes denominado "De Volta Para Casa". O benefício consiste em pagamento 
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mensal de auxílio pecuniário a esses pacientes por um ano, podendo ser prorrogado 

por mais um ano. 

A Portaria nº 94 MS/GM, de 14 de janeiro de 2014, em seus artigos 1º e 2º 

trata sobre o atendimento à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei. 

Dando a estas pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei o direito a 

serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas. 

A Previdência Social é um dos direitos sociais elencados na Constituição 

Federal de 1988. Ela faz parte do tripé da seguridade social: previdência social, 

assistência social e saúde; sendo o acesso garantido aos contribuintes e filiados 

obrigatórios.  

Alguns benefícios previdenciários são disponibilizados para aqueles que 

estão impossibilitados para o trabalho, como o auxílio doença e a aposentadoria por 

invalidez. O auxílio doença é um benefício estabelecido para segurados da 

previdência social acometidos por doença ou acidente que o torne incapaz para o 

trabalho temporariamente. 

  Recebem o benefício de auxílio doença aquele que contribui com a 

previdência social como autônomo facultativo ou tem carteira de trabalho registrada, 

possuindo a qualidade de previdenciário, comprovando, por meio de laudo médico, 

doença que o incapacite para o trabalho, ter doze contribuições com a previdência 

social, e sendo empregado com carteira assinada estar afastado das atividades há 

pelo menos 15 dias (corridos ou intercalados). O benefício é cessado quando o 

segurado está apto ao trabalho.  

A aposentadoria por invalidez é conferida ao segurado quando há 

incapacidade permanente para o trabalho, e que ao mesmo tempo, não possa 

exercer outra atividade ou profissão. Para isso, o trabalhador deve passar por uma 

perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual terá o benefício 

avaliado a cada dois anos. 

A princípio, o trabalhador solicita o auxílio doença, se constatado pela perícia 

médica a incapacidade permanente para o trabalho, com impossibilidade para 

exercer outro ofício, poderá ser indicada a aposentadoria por invalidez. 

 Há também o benefício da assistência social conhecido como Benefício de 

Prestação Continuada da lei Orgânica de Assistência Social BPC/LOAS. Esse 

benefício foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei 

Orgânica de Assistência Social de 1993. Esse auxílio é concedido à pessoa idosa 
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com 65 anos ou mais, as pessoas com deficiência ou pessoa incapaz para a vida 

independente, com renda familiar de ¼ do salário mínimo por pessoa. 
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3. Objetivos 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral 

 

Socializar informações a respeito da temática Esquizofrenia, por meio da 

construção de material educacional instrucional, que auxiliem no acompanhamento e 

tratamento oferecido aos pacientes diagnosticados com esquizofrenia, aos familiares 

que convivam com o esquizofrênico, aos profissionais de saúde que direta ou 

indiretamente lidem com a temática, como também a outros profissionais que 

necessitem de informações sobre a esquizofrenia. 

 

3.2. Específicos 

 Desenvolver um Website que auxilie na transferência de informações gerais e 

específicas a respeito da temática esquizofrenia, 

 Elaborar um livro sobre a esquizofrenia em linguagem acessível para 

distribuição à população em geral, 

 Elaborar um guia em linguagem acessível com instruções sobre os cuidados 

que os familiares devem ter no cuidado da pessoa com esquizofrenia, 

 Elaborar um guia em linguagem acessível com instruções sobre os 

mecanismos que os familiares devem ter no seu próprio cuidado e 

 Criar e ofertar um curso online e gratuito, com certificação para a população 

geral sobre a temática.  

 Disponibilizar o material impresso e online a população em geral e no 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UNIVASF - SIASS 

para uso de toda a comunidade acadêmica e externa da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco – UNIVASF.  
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4. Materiais e Métodos 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
  

 O estudo desenvolvido foi do tipo qualitativo com a utilização da pesquisa 

bibliográfica exploratória. Essa pesquisa tem a finalidade de ampliar e explicar 

ideias, com objetivo de proporcionar uma visão global, do tipo aproximado, de 

determinado assunto (GIL, 2008). A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: A 

primeira etapa (a) incidiu na coleta de informações sobre a esquizofrenia nas 

seguintes bases de dados: Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais 

em sua quinta revisão – DSM-5, na Classificação Internacional de Doenças em sua 

Décima Revisão  - CID-10 e em artigos indexados nas bases de dados Periódicos 

Capes e Scielo, no período de 1995 a 2015, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, a segunda etapa (b) foi à compilação desses dados, separados e 

direcionados a cada formato acima citado e a terceira etapa (c) foi realizada por 

meio da disponibilização do material produzido à população em geral, concretizado 

na III Feira do Livro do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina/Pe e pela 

entrega dos exemplares do livro no Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor da UNIVASF – SIASS, juntamente com a ação de baixar e instalar o 

material digital nos computadores do SIASS para conhecimento de toda a 

comunidade acadêmica e externa que frequente o ambiente do SIASS na Univasf. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas – CEDEP da UNIVASF no dia 24 de setembro de 2014 e encontra-se 

registrado sob o nº 0014/240914 CEDEP/UNIVASF(Anexos). 

 Para a confecção de material multimídia (imagens e áudio) foi necessário 

incluir colaboradores: um radialista que fez o material de áudio (alucinações 

auditivas e imagens utilizadas no curso online). Outras imagens utilizadas no site, no 

curso, no livro e nos guias são de colaboradores e da própria pesquisadora. Todos 

assinaram o Termo de Cessão Gratuita de Direitos sobre Licença de Uso de Imagem 

e Som (Apêndice). 

 

ETAPAS DA CRIAÇÃO DO WEBSITE  

4.1. ETAPAS DA CRIAÇÃO DO WEBSITE  
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1. Desenvolvimento do sistema e classificação; 

2. Determinação do público- alvo dentro do Website;  

3. Elaboração do objetivo para cada público-alvo;  

4. Escolha do referencial pedagógico; 

5. Seleção do conteúdo para cada público-alvo;  

6. Delimitação do conteúdo para cada público-alvo; 

 

4.1.1. Desenvolvimento do Sistema e Classificação 

  Foi desenvolvido o modelo de Website com recursos de hipermídia para 

melhor adequação do indivíduo ao aprendizado baseado no material de base 

(textos, fotos e vídeos) e/ou criados (fotos e figuras), relacionadas à esquizofrenia 

retirada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5, a 

Classificação Internacional de Doenças em sua Décima Revisão - CID-10 e artigos 

pesquisados nas bases de dados Periódicos Capes e Scielo. O sistema foi 

desenvolvido de maneira clara e simples, com linguagem acessível a todos os 

públicos. Esse Website foi denominado de ‘Programa sobre Esquizofrenia – PSE’. 

 O menu do Website é composto das seguintes janelas: 

 Início 

 Sobre 

 Serviços 

 Artigos 

 Publicações e eventos 

 Mais: Contato e avaliação 

 O sistema informativo sobre esquizofrenia em formato de artigos é composto 

de seis módulos:  

I- Definição da esquizofrenia 

II- Pródromo 

III- Fatores de risco 

IV- Critérios diagnósticos 

V- Tratamento 

VI- Desenvolvimento esperado. 

 Esses módulos não são permanentes ou excludentes, podendo ser 

modificados, conforme a atualização do Website. 
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4.1.2. Determinação do público- alvo  

 A determinação do público alvo foi feita pela pelas necessidades encontradas 

pelos familiares, pacientes, profissionais de saúde e a comunidade em geral 

localizada nas pesquisas em bancos de dados. Quando foi determinada a população 

em geral, foram englobados nela os profissionais que trabalham indiretamente com 

pessoas com transtornos mentais, inclusive esquizofrenia, que mantém contato com 

esses pacientes como porteiros, recepcionistas, telefonistas, dentre outros. Esses 

profissionais são de extrema importância quanto ao conhecimento da esquizofrenia, 

uma vez que eles fazem parte da “porta de entrada” desses sujeitos nos 

estabelecimentos de atendimento à saúde mental.  

 

4.1.3. Elaboração do objetivo para cada público-alvo 

  Vários estudos mostram a necessidade de uma melhor orientação sobre 

como lidar com os comportamentos, como agitação, auto/heteroagressões e 

perturbação noturna na esquizofrenia (JOSEF; SILVA, 2003).  O objetivo do estudo 

para os pacientes é instruí-los sobre a esquizofrenia para que possam entender as 

fases da doença e os sintomas, para que possam exercer a sua autonomia dentro e 

fora das instituições. 

 Para os familiares, o objetivo é instruí-los para que possam participar 

ativamente na vida do seu familiar, entendo os sintomas e estimulando o 

esquizofrênico a participar e interagir com o meio em que vive, buscando a 

autonomia.  

 Para os profissionais de saúde mostra-se necessário o aperfeiçoamento das 

funções de acolhimento, tratamento e supervisão desses pacientes. 

 A OPAS/OMS (2001) sugere que a cada quatro pessoas no mundo uma delas 

será afetada por um transtorno mental em algum momento da vida, por isso 

incluímos o público em geral para que todos possam ter entendimento sobre a 

esquizofrenia, por questão de conhecimento e instrução. 

 

4.1.4. Escolha do referencial pedagógico  

 Para a elaboração do Website, foi utilizada a abordagem cognitivista do 

psicólogo russo Lev Semenovi Vygotsky para todos os públicos. Nesta abordagem, a 

cognição é entendida como prática e não como representação, portanto a 
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aprendizagem na abordagem cognitivista considera as formas pelas as quais o 

indivíduo lida com os estímulos ambientais, adquire conceitos e emprega símbolos 

verbais, portanto é considerada predominantemente interacionista (VYGOTSKY, 

2002). 

 Vygotsky faz parte da corrente cognitivista, que aborda o processo de 

aprendizagem por cognição (CASTRO; SANTOS; CRUZ, 2013). Vygotsky acreditava 

que a aprendizagem não era simplesmente uma forma de mera obtenção de 

informações, não era apenas uma simples associação de ideias na mente, era um 

processo interno, ativo e interpessoal (CASTRO; SANTOS; CRUZ, 2013). O homem 

para Vygotsky é considerado um fruto do conjunto das relações sociais, entendido 

como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma 

determinada cultura. (CASTRO; SANTOS; CRUZ, 2013). 

 A teoria de Vygotsky é uma teoria do conhecimento atrelada ao 

desenvolvimento humano. Faz uma combinação de recursos individualizados que 

permite o comando do próprio indivíduo, a contemplação da revisão do 

conhecimento adquirido, fazendo ligação com novos conhecimentos, mediando o 

processo de aprender, estimulando o autodesenvolvimento o controle próprio da 

aprendizagem.  

 

4.1.5. Seleção do conteúdo para cada público-alvo 

 Para a descrição da esquizofrenia utilizou-se o conteúdo do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V em sua quinta revisão, a 

Classificação Internacional de Doenças em sua décima revisão - CID-10, e artigos 

pesquisados nas bases de dados Periódicos Capes e Scielo. O Website foi 

alimentado com as principais características da esquizofrenia exposta no DSM-V: 

características essenciais que definem os transtornos psicóticos como os delírios, 

alucinações, desorganização do pensamento (discurso), comportamento motor 

grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas 

negativos; os critérios diagnósticos, características diagnósticas, características 

associadas que apoiam o diagnóstico, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores 

de risco e prognóstico, questões diagnósticas relativas à cultura, questões 

diagnósticas relativas ao gênero, risco de suicídio, consequências funcionais e 

comorbidade.  Na CID-10 essas características são: duração dos sintomas e 
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diretrizes diagnósticas. Nas publicações foram pesquisadas formas de tratamento 

disponíveis e legislação aplicada à saúde mental. 

 

4.1.6. Delimitação do conteúdo para cada público-alvo 

 Ao entrar no PSE, todos os usuários terão disponíveis as informações 

contidas no programa. A seleção por prioridades de conhecimentos será feita pelo 

próprio usuário, que escolherá qual tópico irá cursar.  

 

4.1.7. Avaliação do Website pelo público alvo 

 A avaliação do Website será feita por meio da pesquisa exploratória Survey, 

realizada no final do programa, intitulada de avaliação de satisfação. Essa avaliação 

será analisada através da escala do tipo Likert, que é uma escala de mensuração 

utilizada nas ciências sociais, especialmente em levantamentos de atitudes, opiniões 

e avaliações. Nessa mensuração pede-se ao respondente que avalie um fenômeno 

numa escala de, geralmente, cinco alternativas: concordo totalmente, concordo, nem 

sim nem não, não concordo, definitivamente não concordo. Dependendo do tema, as 

alternativas podem, além da dimensão “concordo”, seguir dimensões como: ‘bom — 

ruim’ ou‘adequado — inadequado’. Muitas vezes a dimensão utilizada é apenas uma 

consequência da reformulação do estímulo/item (FREITAS et al, 2000).  

 Essa escala recebe nota ou peso para cada linha da matriz, em geral, de 1 a 

5. A finalidade da escala de Likert é somar as notas de cada questionado (a 

avaliação média); a intenção é que a declaração represente diferentes aspectos da 

mesma atitude. As respostas são somadas para gerar um escore total. Em seguida 

deverão ser ordenados estes escores e selecionar aqueles que correspondem aos 

25% de escores mais altos e 25% dos escores mais baixos (GUNTHER, 2014). 

Esses dois grupos extremos representam indivíduos que compreenderam mais e 

menos o software. Essa pesquisa foi incorporada ao programa por meio do Website 

survio.com (anexo 1), que faz a coleta e analisa os dados via web.  
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ETAPAS DA CRIAÇÃO DO LIVRO 
 
 
4.2. ETAPAS DA CRIAÇÃO DO LIVRO 
 
4. 2. 1. A sistematização do conteúdo 
 

O conteúdo do livro foi selecionado conforme pesquisa realizada sobre a 

esquizofrenia e suas particularidades retiradas do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais em sua quinta revisão – DSM-5, a Classificação 

Internacional de Doenças em sua décima revisão - CID-10, e artigos pesquisados 

nas bases de dados Periódicos Capes e Scielo. O conteúdo foi desenvolvido de 

maneira clara e simples, com linguagem acessível a todos os públicos.  

 
4. 2. 2. A seleção das ilustrações 
 

Para as ilustrações foram realizadas pesquisas sobre imagens que 

correspondessem a cenas do cotidiano das pessoas.  

 

4. 2. 3. A composição do livro 
 

Para a composição do livro utilizamos os mesmos critérios do Website, com 

base nas informações consideradas essenciais sobre a esquizofrenia, dividindo-o 

em nove capítulos (incluindo a bibliografia utilizada): 

1 Definição da esquizofrenia. 

2 Tipos de esquizofrenia. 

3 Diagnóstico 

4 Tratamento 

4.1 Tratamento farmacológico 

4.2 Tratamento psicossocial 

5 Desempenho da pessoa com esquizofrenia  

6 Gestão ambiental 

7 Direitos e previdência social 

8 Orientações para a família no seu próprio cuidado 

9 Bibliografia 
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4. 2. 4. Os critérios editoriais utilizados 
 

Os critérios editoriais utilizados para a criação do livro foi à facilitação da 

leitura e a simplificação da perspectiva do conteúdo, uma vez que o mesmo é 

direcionado aos familiares e pessoas com esquizofrenia, mas não restrito apenas a 

essas pessoas. Foram feitas várias adaptações para que o texto fosse legível para a 

maioria das pessoas independente de grau de formação acadêmica. 

Os critérios editoriais utilizados para a impressão do livro foram: formato A5 

com 88 páginas, miolo em papel couchê 40 kg, impressão em policromia em 

papeltriplex 140kg, impresso em policromia plastificado e inclusão de ISBN - 

International Standard Book Number. 

 
 

ETAPAS DA CRIAÇÃO DOS GUIAS 
 
 
 
4.3. ETAPAS DA CRIAÇÃO DOS GUIAS 
 
4. 3. 1. A sistematização do conteúdo 
 

Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa o “guia” significa 

publicação que pretende o ensino prático de algo ( HOLANDA FERREIRA, 1975). 

Os conteúdos dos guias foram feitos por meio de pesquisas a respeito do cuidado 

empregado ao esquizofrênico, como também aos familiares cuidadores dessas 

pessoas. As informações já mencionadas foram divididas em duas vertentes: guia de 

instruções para a família no cuidado do outro, volume 1 (MCFARLANE, 2002; 

ANDERSON et al, 1986; BRITO E PIO ABREU, 2007) e guia de instruções para a 

família no seu próprio cuidado, volume 2,  uma vez que esse cuidado pode trazer 

muitas perdas para a vida desse familiar, caso o mesmo não consiga lidar com seu 

familiar doente. 

 

4. 3. 2. A seleção das ilustrações 
  

Foram utilizadas algumas das ilustrações do livro, apenas para fazer 

referência à obra. São ilustrações que fazem alusão ao convívio familiar. 
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4. 3. 3. A composição dos guias  

 

Foram utilizadas informações a cerca do cuidado que os familiares devem ter 

com o esquizofrênico para amenizar os problemas advindos da doença no dia a dia, 

como também foi de suma importância à inclusão das orientações para os familiares 

no seu próprio cuidado, uma vez que eles também são submetidos ao sofrimento ao 

lidar com a esquizofrenia. 

 

4. 3. 4. Os critérios editoriais utilizados 
 

Foram utilizados os mesmos critérios editoriais para a criação do livro: à 

facilitação da leitura e a simplificação da perspectiva do conteúdo, uma vez que o 

mesmo é direcionado aos familiares e pessoas com esquizofrenia, mas não restrito 

apenas a essas pessoas. O texto foi feito de uma maneira simples e legível para que 

a maioria das pessoas, independente de grau de formação acadêmica. Os critérios 

utilizados para a confecção dos guias foram: formato PDF, inscrito no ISBN como e-

book.  

 

ETAPAS DA CRIAÇÃO DO CURSO ONLINE 
 

 

3.4. ETAPAS DA CRIAÇÃO DO CURSO ONLINE 
 

A composição do curso online foi desenvolvida em dois momentos: 

 Planejamento do conteúdo programático e estruturação dos módulos 

do curso a distância, 

 Aplicação do curso à distância. 

Esse curso foi desenvolvido na plataforma de cursos online Learncafe.com, 

trata-se de um sistema gerenciador de cursos online, o qual disponibiliza cursos 

online gratuitos e cursos online pagos, com o objetivo de vincular alunos e 

professores em um único ambiente de ensino, oferecendo ferramentas que visam a 

facilitar o ato de aprender e ensinar. O curso foi integralmente planejado e aplicado 

pela pesquisadora. 
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4. 4. 1. PLANEJAMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 

ESTRUTURAÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO A DISTÂNCIA 

O conteúdo do curso online foi selecionado conforme pesquisa realizada 

sobre a esquizofrenia e suas particularidades retiradas do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais em sua quinta revisão  – DSM-5, a Classificação 

Internacional de Doenças em sua Décima Revisão - CID-10, e artigos pesquisados 

nas bases de dados Periódicos Capes e Scielo. O conteúdo foi desenvolvido de 

maneira clara e simples, com linguagem acessível a todos os públicos. 

 Desenvolvimento do curso a distância. 

1 Definição da esquizofrenia. 

2 Tipos de esquizofrenia. 

3 Diagnóstico 

4 Tratamento 

4.1 Tratamento farmacológico 

4.2 Tratamento psicossocial 

5 Desempenho da pessoa com esquizofrenia  

6 Gestão ambiental 

7 Direitos e previdência social 

8 Bibliografia 
 

Configuração do Curso. 
Para inscrição do curso no site foi necessário preencher um questionário com as 

seguintes informações: 

 

Informações básicas 

Título do curso, 

Página pública do curso,  

Descrição completa,  

Conteúdo programático, 

Classificando o curso 

Categoria,   

Palavras-chave,  

Comercial e marketing 

O curso poderá ser acessado durante quantos dias, a partir da inscrição?  

O curso será gratuito ou pago?  
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Informações do autor para constar no certificado 

Nome do autor, 

Qualificação, ordem ou conselho (opcional),  

Informações complementares 

Público-alvo, 

Pré-requisitos,  

Objetivos.  

 

4. 4. 2. APLICAÇÃO DO CURSO A DISTÂNCIA E AVERIGUAÇÃO DA OPINIÃO 
DO PÚBLICO USUÁRIO  
 

Captação de alunos 

O processo de captação de alunos ocorreu de forma espontânea, com a 

disponibilização do curso na plataforma Learncafe por meio da internet. 

 

Local de estudo 

O curso foi disponibilizado na plataforma Learncafe. Os critérios de inclusão para 

acesso ao curso são: 

 Conhecimentos básicos de informática 

 Acesso à internet 

 Conta de correio eletrônico 

 Disponibilidade de acesso ao curso de no mínimo uma hora ao dia. 

 

População alvo 

Este curso é direcionado aos profissionais de todas as áreas, familiares, pessoas 

com esquizofrenia e a população em geral. 

 

Avaliação do aprendizado 

Para a avaliação do curso online foi aplicado à avaliação somativa, estabelecida ao 

final do curso com objetivo de avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno. Com 

questionário de 10 perguntas sobre o que foi abordado no curso. 
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5. Resultados e discussão
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Processo de Construção de Material Educativo Instrucional sobre 

Esquizofrenia se deu por inquietação das necessidades de conhecimento sobre a 

esquizofrenia, de forma mais lúdica, sem o estereótipo do transtorno. Todo o 

material foi constituído por meio de informações que foram dispostas de maneira 

simples e de fácil leitura, com imagens e ilustrações que revelassem um cotidiano 

comum a todos e que não indicassem formas de estereótipos. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa em base de bancos de dados Scielo e Periódicos Capes 

sobre material educativo sobre esquizofrenia onde não foi encontrado nenhum 

material com essas especificações disponível atualmente. A área de saúde é a que 

mais aprecia materiais educativos. O material confeccionado foi disposto em cinco 

formatos: um software/site intitulado “Programa sobre Esquizofrenia – PSE”, um livro 

intitulado “Você sabe o que é Esquizofrenia?”, dois guias intitulados: “Guia de 

instruções para a família no cuidado com o outro, Volume 1” e “Guia de instruções 

para a família no seu próprio cuidado, volume 2”; e um curso em formato de 

perguntas utilizando de Educação à distância - EAD sobre todos os aspectos da 

esquizofrenia. Cada formato foi idealizado pensando em abarcar todos os públicos, 

com o intuito de não restringir o acesso a essas informações. A disponibilização do 

material produzido à população em geral, faz parte da terceira etapa da pesquisa e 

este acontecimento foi concretizado na III Feira do Livro do Vale do São Francisco, 

na cidade de Petrolina/PE e pela entrega dos exemplares do livro no Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UNIVASF – SIASS, juntamente com a 

ação de baixar e instalar o material digital nos computadores do SIASS para 

conhecimento de toda a comunidade acadêmica e externa que frequente o ambiente 

do SIASS na Univasf. 

 

ETAPAS DA PESQUISA 1 - Coleta de informações 

A coleta de informações sobre a esquizofrenia foi realizada nas seguintes 

bases de dados: Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais em sua 

quinta revisão – DSM-5, na Classificação Internacional de Doenças em sua Décima 

Revisão - CID-10 e em artigos indexados nas bases de dados para identificação de 

dissertações e teses nacionais, banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Capes e do  Scientific Eletronic 
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Library Online - Scielo, no período de 1995 a 2015, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol. Para a busca foram utilizados os descritores software, website, saúde 

mental, esquizofrenia, tratamento, terapia, psicoeducação, programa de computador, 

sintomatologia, internamento, falta de informação em esquizofrenia, cartilha, 

funcionamento social, comorbidades e como lidar com esquizofrenia. Foram 

encontrados 183  artigos referentes aos descritores. Após a seleção e exclusão dos 

títulos repetidos foram utilizados 108 itens, incluindo artigos e dissertações e 12 itens 

contendo leis e portarias que abordam a temática.  

 

ETAPAS DA PESQUISA 2. Compilação de dados, separação, direcionamento e 

confecção de cada formato pré-determinado. 

Com o material da pesquisa em mãos, prosseguimos com a separação da 

temática para compor os objetos selecionados para confecção. Foi definido que o 

material base para a confecção dos produtos partiria dos seguintes tópicos: 

definição da esquizofrenia, tipos de esquizofrenia, diagnóstico, tratamento: 

tratamento farmacológico e tratamento psicossocial; desempenho da pessoa com 

esquizofrenia, gestão ambiental , direitos e previdência social. Esses assuntos foram 

alocados em cada formato para que todos os públicos fossem atendidos e o objetivo 

fosse alcançado. O site faz um apanhado das informações e redireciona para os 

outros formatos, o livro envolve a reunião das informações citadas acima, de 

maneira mais abrangente, os guias foram pensados para serem consultados de 

maneira rápida, com textos curtos, o curso foi idealizado para que as informações 

sobre a esquizofrenia tivesse um alcance maior e nele fosse contemplado o material 

multimídia com percepções( visual e sonoro) que só eram percebidas por pessoas 

acometidas do transtorno, tivemos a ideia do curso com certificação para que 

pessoas que trabalhem em atendimento a pessoas com esquizofrenia ( o que inclui 

todo e qualquer setor de atendimento, como instituições de saúde, instituições de 

ensino, instituições financeiras, entre outros) que demandam de atendimento 

especializado pudessem se qualificar e entender os aspectos complexos desse 

transtorno. 
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WEBSITE 

 

 

5.1. DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE 

Para a confecção do Programa sobre Esquizofrenia - PSE, a tecnologia e os 

recursos utilizados foram de extrema importância para aprimorar as funcionalidades 

desse Website. A Tecnologia Educacional vem sendo entendida como um 

fundamento filosófico voltado para o desenvolvimento do indivíduo, caracterizada 

por novos ensinos, pesquisas, conceitos e técnicas para atualização da educação; 

possibilitando inovação na transmissão de conhecimento, facilidade ao aprendizado 

e contribuindo para o avanço educacional (ZEN-MASCARENHAS, 2001). A 

construção do Website compreendeu entre os meses de novembro de 2015 a junho 

de 2016. A internet é um dos meios de comunicação em crescimento, atingindo 

todas as classes sociais, muitas pessoas a utilizam com a finalidade de obter 

conhecimento sobre diversos temas. A saúde é considerada um dos quesitos mais 

pesquisados, incluindo diagnósticos, conhecimento de possíveis tratamentos, tanto 

para o pesquisador, como para os seus familiares (OERMANN; PASMA, 2001). 

 A construção do Website foi feita em site autoinstrutivo de criação de sites. O 

Website foi elaborado pela própria autora. Foram realizadas várias tentativas de 

estruturação do Website envolvendo os objetivos, design, perfil dos usuários e a 

tecnologia que seria empregada. Para a hospedagem foi escolhido o Website 

Wix.com, que é uma plataforma de sites gratuitos, de fácil edição, com formato semi-

pronto e que pode ser acessado também por dispositivos móveis. A elaboração do 

conteúdo foi feita pela pesquisadora e revisada pela orientadora do projeto. O 

conteúdo comporta vídeos, fotos e figuras; e conteúdo escrito.  

Os descritores utilizados na pesquisa nos bancos de dados foram software, 

Website, saúde mental, esquizofrenia, tratamento, terapia, psicoeducação, programa 

de computador. Há programas de tratamento psicoeducacionais para esquizofrenia, 

mas poucos fazem uso de tecnologia de computador e os que utilizam esse 

processo não utilizam das tecnologias empregadas nesse trabalho como vídeos e 

sons. Esse Website trás de peculiar a estimulação dos aspectos globais que incluem 

estimulação visual, cognição e percepção por meio de áudio, vídeo.  

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 80 

5.1.1. Imagens, ilustrações e cores utilizadas.  

 As imagens disponíveis no Website são da própria pesquisadora que assinou 

o Termo de Cessão Gratuita de Direitos sobre Licença de Uso de Imagem e Som ( 

Apêndice). As escolhas das imagens foram feitas a partir de cenas do cotidiano. 

 

 Figura 1 - Imagem utilizada no Website 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

   

Figura 2 - ilustração utilizada no vídeo do Website 

 

Fonte: Elaborado por NOVAES, MLFC. 

 

 Definiu-se que as ilustrações incluídas nos vídeos disponíveis no Website 

seriam feitas por colaboradores do projeto. Essas ilustrações foram criadas por 

NOVAES,MLFC. A ilustração em trabalhos educativos é importante para deixá-lo 
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mais descontraído e de fácil leitura (ECHER, 2005). As cores utilizadas no Website 

são a cor verde e a cor laranja com suas variações. De acordo com Pedrosa (2002), 

o verde pode ser inferido como paz, tranquilidade e simpatia; a cor laranja é 

entendida como a cor da alegria e extroversão. 

 

5.1.2. Ambientação e funcionalidade 

 As categorias são dispostas sequenciadas e estão listadas na página principal 

do Website (Figura 4). O usuário pode selecionar a que mais lhe interessa para a 

leitura, sem o dever de seguir a ordem disposta no programa, com isso ele escolhe a 

informação mais importante para ele no momento. Entre as informações da página 

principal estão os artigos (Figura 5 e 6), vídeos, disponibilização dos guias em PDF, 

informações sobre o livro e o link para acessar o curso online. Os artigos comportam 

dados escritos e imagens para melhor entendimento da informação, para facilitar a 

leitura. Os vídeos foram feitos a partir das ilustrações com informações sobre a 

esquizofrenia, são vídeos de curta duração, de até 30 segundos que comportam 

som, imagem e dados escritos. 

 

Figura 3 – Imagem da página principal do Website. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 4 – Continuação da imagem da página principal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 5 – Imagem da página de artigos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

5.1.3. Descrição dos principais conteúdos do Website 

 A página principal contém a logomarca e nome do Website. Abaixo da 

logomarca está a lista, onde o usuário tem a cesso ao conteúdo do Website. O site 

está dividido em 09 (nove) opções de classificação com as seguintes nomenclaturas: 

Inicio, sobre, serviços, artigos, publicações e eventos, mais: subdividido em contato 

e avaliação do conteúdo. 
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 As opções da lista seguem uma ordem para facilitar a leitura e o 

entendimento das informações. Segundo Salvador (2000) os dados devem conter 

informações claras e objetivas, as páginas devem ser de acesso rápido facilitando a 

consulta do usuário. 

  A opção Início contém a nomenclatura do site, endereço eletrônico, 3 (três) 

imagens, o link para conhecer os artigos, o livro e os guias; mapa de endereço e 

contador de visitantes. A opção Sobre trás informações a respeito da composição do 

site, material educativo disponível e os dados da autora. A opção Serviços informa 

os serviços de atendimento educacional oferecidos pela autora, contém uma 

imagem. A opção Artigos trás informações sofre a esquizofrenia dividida em: 

Definição da esquizofrenia, Pródromo, Fatores de risco, Critérios diagnósticos, 

Tratamento e Desenvolvimento esperado; contém uma imagem. A opção 

Publicações e Eventos contém 3 (três) vídeos explicativos com os seguintes 

temas: esquizofrenia, pródromo e alucinações. A opção Mais foi subdivida em 

Contato, onde se encontra o endereço de e-mail e Avaliação, na qual se encontra a 

avaliação da composição site, com link para o site Survio.com, que é um Website 

que hospeda questionários eletrônicos, sendo uma ferramenta para pesquisas 

online, podendo ser dos tipos: pesquisa de satisfação do cliente, avaliação de 

desempenho, pesquisa de mercado entre outros. 

 

LIVRO: VOCÊ SABE O QUE É ESQUIZOFRENIA? 
 

 

5.2. DESENVOLVIMENTO DO LIVRO 

5.2.1 Versão Inicial. 

O Livro foi produzido para que as informações sobre a esquizofrenia não 

fosse sucintas, como aconteceu com os outros formatos e para que as mesmas 

pudessem ser dispostas em meio impresso. Ele foi confeccionado com todos os 

tópicos incluídos no PSE e no curso. 

 O livro foi desenvolvido simultaneamente ao site e finalizado em junho 2016. 

A elaboração do conteúdo foi feita pela pesquisadora. A versão inicial constitui-se de 

um material com 55 páginas. A capa da versão inicial (Figura 7) foi feita pela 

pesquisadora com mecanismos do Microsoft Word 2010. Foi impresso em tamanho 

A5, em papel 75g/m2, encadernado em espiral. O conteúdo era composto de 
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apresentação, definição da esquizofrenia, tipos de esquizofrenia, diagnóstico, 

tratamento, desempenho da pessoa com esquizofrenia, gestão ambiental, direitos e 

previdência social e por fim a bibliografia. Foram utilizados nove smartArt, que é um 

mecanismo da Microsoft para inserir elementos gráficos para melhor difusão das 

informações (Figura 8).  

Figura 6 – Imagem da capa do livro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 7 – Capítulo do livro com figura SmartArt. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2.2. Versão final. 

 

 A versão final constitui-se de um material com 105 páginas. A capa da versão 

final foi modificada (Figura 9), após a aquisição de programa específico para criação 

de livros, o BOOK CREATOR, que é uma plataforma para dispositivos móveis, para 

confecção de livros online em formato PDF. Foi impresso em formato A5, miolo em 

papel couchê 40 kg, com impressão em policromia plastificado em papeltriplex 

140kg. Foi incluído o número de ISBN 978-85-60382-74-3.  

Figura 8 – Capa final do livro. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2.3. Avaliação do conteúdo. 

 O conteúdo foi revisado pela orientadora e por mais três profissionais, sendo 

um farmacêutico, uma enfermeira e uma médica psiquiatra. Dois destes profissionais 

têm o título de doutor. Foram enviadas versões em Word por e-mail para a 

apreciação dos avaliadores solicitando sugestões sobre o conteúdo, ilustrações, 

composição e linguagem. Entre as modificações sugeridas estão à inclusão de 

imagens nos capítulos do livro (Figura 09), foram incluídas oito ilustrações que 

simbolizassem o cotidiano comum das pessoas, essas ilustrações foram realizadas 

por NOVAES, MLFC. Outra solicitação atendida foi à troca de planilha (Figura 10 e 

11). Quanto ao conteúdo, foi acrescentando o oitavo capítulo que é uma menção ao 

guia de instruções para as famílias no seu próprio cuidado. O que antes não era 

contemplado no livro. 

Figura 09 – Capítulo do livro final. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 10 – Imagem da planilha do livro retirada do Relatório sobre Saúde no Mundo. 

 

Fonte: OMS, 2007. 

 

Figura 11 – Imagem atual de planilha do livro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.3. DESENVOLVIMENTO DOS GUIAS 

5.3.1 Guia de instruções para a família no cuidado do outro, volume 1 

 
A sistematização do conteúdo e composição do guia 1 
 

 Os guias foram desenvolvidos incluindo instruções sobre como a família deve 

lidar com a esquizofrenia no seio familiar. O Guia de instruções para a família no 

cuidado do outro, volume 1 ( MCFARLANE, 2002; ANDERSON et al, 1986; BRITO E 

PIO ABREU,2007), confeccionado no período de janeiro a julho de 2016,  inscrito no 

ISBN sob o número 978-85-60382-75-0, contendo 30 páginas, em formato do 

tamanho A5, com fonte Belin sans FB Demi, tamanho entre 14  e 22, com cores 

predominantes azul e laranja,  sob a forma de e-book faz menção ao trabalho 

denominados Grupos Psicoeducativos Multifamiliares realizado por Anderson et al, 

(1986); McFarlane et al, (2002); traduzido por Brito e Pio Abreu, (2007) que são 

intervenções psicossociais para familiares de pessoas com esquizofrenia, 

englobando informações a cerca da doença e tratamento, técnicas de comunicação 

e resolução de problemas e ajuda mútua ( McFarlane et al, 2002, apud Brito e Pio 

Abreu, 2007). Segundo McFarlane (2002) apud Brito e Pio Abreu (2007), as 

intervenções psicoeducativas devem ser realizadas por profissionais de saúde das 

áreas psicossociais entre eles, enfermeiros, psicólogos, técnicos de serviço social, 

terapeutas ocupacionais. As intervenções psicoeducativas familiares são 

consideradas fundamentais, porque melhora a compreensão da pessoa doente e da 

família acerca dos sintomas da doença, auxiliando para a inserção de um plano 

simples de intervenção, que é importante e deve ser implementado pela família o 

mais cedo possível, visando a redução do stress ambiental (ABEU e BRITO 2007).   

As Linhas de Orientação para a Família, fundamentada nas sugestões de 

Anderson et al. (1986) apud Pio e Abreu, (2007) , são instruções explicadas no 

tratamento por meio de apresentação  inicial e retomadas quando necessário ou 

quando novas situações cotidianas vão aparecendo. Utilizamo-las por serem de fácil 

explicação e resumidas, podendo ser de muita valia nos casos específicos do 

tratamento. 

O e-book foi dividido em pequenos capítulos contendo apresentação do e-

book, explicações da origem das orientações para a família, seguida das instruções 
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com os seguintes títulos: Espere o tempo passar, Calma, Dê espaço aos outros e a 

si próprio, Estabelecer limites é necessário, Ignorar situações que não consegue 

mudar, Facilite, Obedeça às recomendações do médico, Mantenha uma vida normal, 

Álcool e drogas nunca mais, Preocupe-se com sinais de recaída, Resolva os dilemas 

por parte, Desde o inicio não seja exigente. Ao final de cada guia foi disponibilizada 

a bibliografia utilizada. 

 

A seleção das ilustrações 
 

Duas imagens utilizadas foram feitas por NOVAES, MLFC. Essas ilustrações 

fazem referência à família e ao convívio social. Tem como finalidade facilitar a leitura 

e compressão do texto conforme a mensagem passada pela imagem. 

Figura 12 – Imagem utilizada na capa do e-book, volume 1. 

 

Fonte: Novaes, MLFC. 
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Figura 13 – Imagem da capa do e-book, volume 1. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 
 

Figura 14 – Imagem do conteúdo de uma das páginas do e-book, volume 1. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5.3.2 Guia de instruções para a família no seu próprio cuidado, volume 2 

 
A sistematização do conteúdo e composição do guia 2 

 

O Guia de instruções para a família no seu próprio cuidado, volume 2, inscrito 

no ISBN sob o número 978-85-60382-76-7, contendo 27 páginas em tamanho 

A5,nas cores azul e laranja, com fonte Belin sans FB Demi, tamanho entre 14  e 22, 

sob a forma de e-book se refere ao cuidado que o familiar da pessoa com 

esquizofrenia deve ter consigo mesmo, uma vez que o contato com a esquizofrenia 

pelos familiares é tido com uma grande catástrofe na vida dessas pessoas, 

envolvendo a inconstância das atitudes do familiar doente, a sobrecarga que essas 

atitudes e as situações de estresse trazem para a família. O e-book do volume 2 foi 

disposto da seguinte maneira: apresentação, breve resumo sobre as orientações 

contidas nele, em seguida, os capítulos: Seja otimista, não se culpe, Não alimente 

grandes expectativas, Não desanime, Consulte um médico, Tratamento psicossocial 

pode ajudar, Organize a rotina, Divida as responsabilidades, Não se esqueça dos 

seus familiares, Viva a vida. Ao final de cada guia foi disponibilizada a bibliografia 

utilizada.  

 

A seleção das ilustrações 
 

Foram utilizadas as mesmas imagens do guia 1, a ideia da não utilização de 

outras imagens se deu por fazer referência ao guia 1 como também utilizar de 

imagens que representa a família e o diálogo. Sendo assim importante para a 

identificação do leitor com o texto, uma vez que o texto foi disposto com fonte maior 

do que se utiliza. Essas imagens foram feitas para dar referência à família e ao 

convívio social. 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 92 

 

Figura 15 – Imagem da capa do e-book, volume 2. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Figura 16– Imagem do conteúdo de uma das páginas do e-book, volume 2 

. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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CURSO ONLINE 

 

5.4. Desenvolvimento do curso online 

O curso online intitulado: Você sabe o que é esquizofrenia? É um curso 

confeccionado em slides do Microsoft PowerPoint 2010, tipo de arquivo: imagem 

JPG, com informações sobre a esquizofrenia, contendo também imagem e som. O 

curso trás um apanhado do que foi utilizado no livro, de forma sucinta, mas não 

menos precisa, com o intuito de não cansar a leitura e a passagem dos slides. Esse 

curso foi desenvolvido na plataforma de cursos online Learncafe.com, trata-se de um 

sistema gerenciador de cursos online, o qual disponibiliza cursos online gratuitos e 

cursos online pagos, com o objetivo de vincular alunos e professores em um único 

ambiente de ensino, oferecendo ferramentas que visam a facilitar o ato de aprender 

e ensinar. O curso foi integralmente planejado e aplicado pela pesquisadora. As 

imagens e sons disponíveis no curso são da própria pesquisadora e de 

colaboradores que assinaram o Termo de Cessão Gratuita de Direitos sobre Licença 

de Uso de Imagem e Som (apêndice). Ao final do curso existe um questionário com 

10 (dez) perguntas a respeito do o assunto abordado. O curso foi estruturado da 

seguinte forma: 

 

5.4.1 EMENTA 

Descrição Geral 

O curso online intitulado: Você sabe o que é esquizofrenia? É um curso auto-

instrucional para o aprendizado dos aspectos da esquizofrenia.  

Objetivo principal 

Fornecer subsídios para o conhecimento sobre a esquizofrenia e a aplicação 

do conhecimento adquirido no cotidiano das pessoas.  

 Métodos de ensino 

Diversos meios foram empregados para o ambiente de aprendizagem 

computacional. 

 World Wide Web ( WWW); 

 Software 

 E-mail 
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 Áudio/vídeo 

 Mensagem/chat 

Métodos de avaliação do aluno 

O aproveitamento do aluno no curso se deu a partir de: 

 Participação online, 

 Tempo de acesso ao curso 

 Questionário avaliativo 

 

Período do curso 

O curso corresponde a uma carga horária de 6 (seis) horas e foi 

disponibilizado por 30 dias. 

 

5.4.2 Desenvolvimento do curso 

Plataforma: http://www.learncafe.com/  

 O Learncafe é um site gerador de curso online com objetivo de disponibilizar 

área virtual de ensino e aprendizagem. 

Criação de cursos 

O curso foi criado incialmente com o cadastro da pesquisadora no site, por 

meio de senha e login. Ao entrar no ambiente virtual, o usuário tem a possibilidade 

de frequentar os cursos online disponíveis ou criar o seu próprio curso. A criação do 

curso passa pela avaliação do site, que leva em torno de 10 (dez) dias, estando de 

acordo com as exigências do mesmo, caso não esteja, os avaliadores solicitam as 

modificações necessárias. 

Para a criação do curso a pesquisadora passou pelas seguintes etapas: 

 Na página principal optou por criar um novo curso (Figura 16) , 

 Do lado esquerdo do Website aparece um menu com as seguintes opções: 

 Status do curso: Curso em construção informa que o curso está sendo 

editado no seu conteúdo, curso em revisão informa quando o curso está 

sendo revisado pela esquipe do Website e curso publicado quando o curso 

está apto a receber novos alunos. 

 Configuração do curso 

Informações básicas 

Título do curso: Você sabe o que é esquizofrenia? 

http://www.learncafe.com/
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Página pública do curso: http://www.learncafe.com/cursos/ voce-sabe-o-

que-e-esquizofrenia 

Descrição completa: A esquizofrenia é transtorno mental multifatorial que 

acarreta perdas em várias áreas da vida do indivíduo, incluindo trabalho e 

convivência social. Ela afeta 1 (um)  em cada 100 (cem) habitantes. É 

considerado um transtorno mental severo que não tem cura, mas com o 

tratamento adequado, o indivíduo pode ter uma vida normal. Esse curso trás 

informações sobre todos os aspectos desse transtorno. 

Conteúdo programático:  

I- Introdução geral: definição da esquizofrenia, tipos do transtorno e 

diagnóstico; 

II  Tratamento: farmacológico, tratamento psicossocial; 

III- Desempenho da pessoa com esquizofrenia: reconhecimento de 

complicações (álcool e drogas, comportamentos de risco), raiva e agressão, 

rejeição a medicação, rejeição de alimentos, hábitos de sono inadequado, 

tentativa de suicídio, comorbidade, perdas funcionais e reconhecimento das 

emoções;  

IV- Gestão ambiental: família, gestão ambiental, comunicação e construção 

de confiança, aumentar a autoestima, estimular a independência, manter a 

higiene pessoal e autocuidado, incentivar bons hábitos de sono, manter um 

ambiente seguro, incentivar o correto uso da medicação; 

V- Direitos e previdência social. 

Classificando o curso 

Categoria: Educação / Serviço Social 

Palavras-Chave: esquizofrenia, família, cuidadores, profissionais de saúde, 

profissionais de atendimento, educação, serviço social, psicoeducação.  

Comercial e marketing 

O curso poderá ser acessado durante quantos dias, a partir da 

inscrição? 30 dias 

O curso será gratuito ou pago? Gratuito 

Informações do autor para constar no certificado 

Nome do autor: Nancy Freire Cavalcante  

Qualificação, ordem ou conselho (opcional):  

Informações complementares 
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Público-alvo: Este curso é direcionado aos profissionais de todas as áreas, 

familiares, pessoas com esquizofrenia e a população em geral que estão em 

busca de formas de conhecer o transtorno para melhorar a qualidade de vida 

dessas pessoas. 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática, acesso à internet, 

conta de correio eletrônico, disponibilidade de acesso ao curso de no mínimo 

uma hora ao dia, sugere-se ter Ensino Médio completo (não obrigatório). 

Objetivos: O objetivo do curso é ensinar as pessoas sobre esquizofrenia e os 

cuidados diários que essas pessoas necessitam. 

 Conteúdo onde se abre uma janela para o gerenciamento do mesmo, 

indicando como deverá ser feita a composição dos módulos ( figura 18), essa 

janela oferece as seguintes opções de inclusão do curso: apresentação em 

slides, arquivos para download, exercícios de fixação, animação em flash, texto, 

vídeo do youtube e aúdio MP3. Utilizamos nesse curso apresentação em slides, 

vídeos, aúdio e exercícios de fixação. 

O curso foi subdividido em 11(onze) módulos (figura 19). O módulo introdução 

(figura 20) contém 15 (quinze) slides incluindo 02 (duas) imagens, 03 (três) 

ilustrações e texto sobre os aspectos da esquizofrenia, o módulo subtipos de 

esquizofrenia contém 04 (quatro) slides com 11 (onze) imagens, o módulo 

diagnóstico contém 10 (dez) slides, 09 (nove) imagens e 01 (um) áudio sobre as 

alucinações auditivas (figura 21), o módulo tratamento contém 04 (quatro) slides com 

texto, o módulo tratamento farmacológico foi composto de 11 (onze) slides e o 

módulo tratamento psicossocial composto de 04 (quatro) slides todos com texto;  o 

modulo desempenho da pessoa com esquizofrenia constituiu-se de vídeo produzido 

no Microsoft PowerPoint 2010 (figura 22), esse vídeo contém texto e 10 (dez) 

imagens e projeção de ilustração de formas do Microsoft Word 2010; o módulo 

gestão ambiental contém 22 (vinte e dois) slides com 01(uma) ilustração e 03 (três) 

imagens; o módulo direitos e previdência social é composto de 10 slides com 01( 

uma) imagem. Após a edição dos dados do curso, o mesmo é enviado para revisão 

do texto pela equipe do Website. 

 Alunos 

 Até o presente momento, encontra-se matriculados no curso o total de 15 

alunos, sendo 12 (doze) do sexo feminino e 03 (três) do sexo masculino (Figura 17). 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 97 

Ao final do curso existe um módulo com questionário com 10 (dez) assuntos sobre 

os temas abordados.   

 

 

 

Figura 17 – Página inicial de cadastro e dados gerais de curso 

 

Fonte: LearnCafe 

 

 

Figura 18– Opções de cadastro dos módulos de ensino 

 

 

Fonte: LearnCafe 
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Figura 19 – Lista dos módulos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Introdução ao curso 

  

Fonte: Learncafe 
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Figura 21 – Imagem do módulo referente às alucinações auditivas 

 

Fonte: Learncafe 

 

 

 

Figura 22 – Imagem do módulo em vídeo desempenho da pessoa com esquizofrenia 

 

 

Fonte: Learncafe 

 

 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas – Dissertação 100 

 Fórum não foi criado até o presente momento. 

 Glossário não foi elaborado nenhum item do glossário até a 

presente data. 

 Opiniões nessa aba os alunos podem avaliar tanto o conteúdo do 

curso, como do Website, não há obrigatoriedade de avaliação . 

Avaliação média geral para este curso é feita com a indicação de 5 

(cinco) estrelas, com a marcação das mesmas. Há também um 

questionário com as seguintes informações: 

1. Você indicaria este curso aos seus amigos? Não há votos 

2. O curso foi relevante para o tema e assuntos propostos? Não há votos 

3. O conteúdo programático do curso foi bem estruturado? Não há votos 

4. A organização do curso estava de acordo com o esperado? Não há votos 

5. O curso possui boa formatação e apresentação? Não há votos 

6. O conteúdo estava de acordo com a carga horária ofertada? Não há votos 

7. Sente-se estimulado a realizar mais cursos EAD? Não há votos 

8. O autor do curso possui domínio sobre o tema abordado? Não há votos 

9. Suas dúvidas quanto ao conteúdo foram atendidas pelo autor? Não há 

votos 

10. O relacionamento com o autor foi satisfatório? Não há votos 

11. Você faria outro curso do mesmo autor? Não há votos 

12. A navegação e design foram amigáveis, permitindo fácil uso? Não há 

votos 

13. O Learncafe.com atendeu as suas expectativas? Não há votos 

14. A velocidade de carregamento do site e conteúdo foram boas? Não há 

votos. 

Há também a opção de avaliação livre, onde o usuário pode fazer as suas 

considerações. Foram realizadas três avaliações de forma livre com as 

seguintes representações: 

 

A avaliadora 1 avaliou em 16/06/2016 ás 09:45:58:  

Com o curso adquiri informações relevantes sobre o assunto, as quais 

ajudarão na minha atuação profissional e estarão fixas em minha memória por 

muitos anos 
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A avaliadora 2 avaliou em 27/06/2016 ás 15:07:18:  

Muito valido o curso, vocês então de parabéns. 

 

A avaliadora 3 avaliou em 27/06/2016 ás 15:09:35:  

O site é otimo[sic], aprendi muito com esse curso e achei de grande 

importância para a minha formação acadêmica o curso. 

 

 

Acesso às Dúvidas – O acesso é feito por meio de uma notificação de e-mail para 

pesquisadora, onde os alunos cadastrados e cursando o conteúdo dos módulos 

podem enviar perguntas. Apenas uma dúvida foi gerada até o presente momento 

conforme indicação abaixo: 

Aluno 1:  

uma clinica terapeutica[sic] seria ideal para o tratamento? pois conheço clinicas que dão suporte pois 

tem equipe com enfermeiros medico monitoramento 24 horas psicólogo[sic] 

 

Resposta da pesquisadora:  

Boa tarde, 

Os locais para tratamento citados no curso são dispositivos gratuitos oferecidos pelo Estado. Fazem 

parte do plano de mudança do modelo de tratamento que era predominante no Brasil, no qual as 

pessoas com transtorno mental era internadas em manicômios, sem tratamento adequado. Hoje 

essas pessoas podem fazer o tratamento nesses locais acima citados e retornar para suas casas, 

convivendo com a sua família e a comunidade. Os tratamentos em Clínicas Terapêuticas também são 

indicados, ou seja, qualquer tratamento realizado por uma Equipe Multidisciplinar de Saúde é 

aconselhado. 

 

 Página Pública redireciona para a página do curso que contém as 

seguintes informações: duração do curso, quantidade de dias para 

inicio e fim do curso, dados da autora do curso, certificado, conteúdo 

programático, módulos e aulas, palavras chaves e caixa de texto para 

perguntas ao autor antes de iniciar o curso. 

 Estatística de acesso ao curso ( figura 23). Com informações das 

referências utilizadas ( figura 24). 
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Figura 23 – Estatística de acesso ao curso 

 

 

 

Fonte: LearnCafe 

 

Figura 24– Referências da estatística de acesso ao curso 

 

 

Fonte: LearnCafe 

 

5.4.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

  O Learncafe é um site gerador de curso online com objetivo de disponibilizar área virtual de 

ensino e aprendizagem. O acesso do aluno ao site é feita por meio de cadastro com dados pessoais, 

em seguida, o aluno pode escolher qual curso participar. A escolha ocorre com a pesquisa do nome 

do curso na aba pesquisar, após a pesquisa do curso “Você sabe o que é esquizofrenia?” aparece a 

imagem inicial do curso (Figura 27), o aluno clica no comando “assista às aulas gratuitamente, clique 

aqui.” A o clicar no comando citado, o aluno entra no módulo 1 do curso intitulado “Introdução” ( figura 
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28). O curso é composto de 11 módulos de fácil acesso, para dar seguimento ao curso o aluno clica 

nas setas de direcionamento, podendo voltar ás aulas já assistidas, caso necessite de revisão. O 

curso é auto instrutivo, com recursos de hipermídia, utilizando de imagens (Figura 29), áudio, vídeo, 

texto e recursos de animação do Microsoft PowerPoint (Figura 30) para uma melhor compreensão do 

aluno ao conteúdo abordado. Os recurso de animação foram incluídos 

 

Figura 25 – acesso ao curso - aluno 

 

 

Fonte: LearnCafe 

 

Figura 26 – módulo do curso 

 

Fonte: LearnCafe 
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Figura 27 – recursos de imagens utilizados no curso 

 

 

Fonte: LearnCafe 

 

 

Figura 28 – Recursos de animação Microsoft PowerPoint 

 

Fonte: LearnCafe 
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ETAPAS DA PESQUISA 3 - Disponibilização do material produzido à população em 

geral e no Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UNIVASF – 

SIASS. 

 

A disponibilização do material produzido à população em geral foi concretizado na III 

Feira do Livro do Vale do São Francisco, no dia 05/08/2016, ás 19: 00h, no Centro 

de Convenções, na cidade de Petrolina/PE com a distribuição gratuita de 100 

exemplares do livro e pela entrega de 50 exemplares do livro no Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UNIVASF – SIASS, juntamente com a 

ação de baixar e instalar o material digital nos computadores do SIASS para 

conhecimento de toda a comunidade acadêmica e externa que frequente o ambiente 

do SIASS na Univasf. Alguns exemplares do livro foram enviados as instituições de 

saúde mental do município de Petrolina e cidades circunvizinhas, como também 

para outros Estados. 

  

Figura 29 – Imagem do lançamento do livro 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 30 – Imagem do lançamento do livro 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 31 – Imagem do lançamento do livro 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Considerações finais 

 O material educativo instrucional sobre esquizofrenia, desenvolvido durante 

minha permanência no Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde e 

Biológicas da Universidade Federal do vale de São Francisco está disponível no 

Website http://nancynovaes.wix.com/psesquizofrenia com link do site para o curso 

“Você sabe o que é esquizofrenia? http://www.learncafe.com/cursos/voce-sabe-o-

que-e-esquizofrenia  

 Esse material visou auxiliar a família, o paciente, profissional de saúde, 

profissionais administrativos e o público em geral a lidarem com o transtorno, saber 

identificar os sintomas das crises, oferecendo ao paciente aconselhamento 

educacional e enfatizando a responsabilidade das famílias de pacientes 

esquizofrênicos, do ponto de vista de sua efetiva participação no processo de 

desenvolvimento de adaptação psicossocial de pacientes em sua reintegração para 

a sociedade. Bem como melhorar a aceitação por parte do esquizofrênico como 

também de todos os envolvidos no processo de cuidado para a sua participação no 

convívio social. 

 Os meios utilizados para a composição desse trabalho têm como referência a 

transposição de barreiras das formas de comunicação e transmissão de 

conhecimentos, uma vez que a educação á distância também é válida como forma 

de aprendizado. De acordo com Azevedo (2005) a educação a distância não deve 

ser encarada como ferramenta de maior ou menor conteúdo para conhecimento, 

entretanto deve ser vista como uma nova forma de ampliação de ensino e 

aprendizagem. 

 Consideramos que este trabalho possa contribuir para futuras pesquisas com 

desenvolvimento de material educativo instrucional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://nancynovaes.wix.com/psesquizofrenia
http://www.learncafe.com/cursos/voce-sabe-o-que-e-esquizofrenia
http://www.learncafe.com/cursos/voce-sabe-o-que-e-esquizofrenia
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6. Conclusão 
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 6. CONCLUSÃO 
   

 A materialização da temática Esquizofrenia especificamente na figura dos 

materiais educacionais instrucionais confeccionados durante minha permanência no 

mestrado permitiu e está permitindo a socialização das informações a respeito da 

temática Esquizofrenia indo para além do objetivo geral, abrangendo também o 

cuidado de si e não somente o cuidado com o outro.  

 

 

 6.1 PESPECTIVAS FUTURAS 

   

 Criar um curso para profissionais, que ensine o passo a passo do 

desenvolvimento de materiais educativos por meio de Website; permitindo a esse 

público fazer uso das tecnologias da informação como um meio de divulgação e 

disseminação de informações imprescindíveis na prevenção e promoção da saúde.  
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7. NORMATIZAÇÃO 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas em 

vigor no momento desta publicação. 
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