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RESUMO 

Objetivo: Analisar as publicações no período de 10 anos sobre tratamentos e 

psicofármacos utilizados no tratamento de esquizofrenia. Método: Trata-se de 

um estudo de revisão bibliográfica, que será realizado por meio de artigos 

científicos do Portal Scielo. Resultados: Foram selecionados 15 artigos 

científicos, publicados no período de 2010 a 2017. Conclusão: O estudo 

permanece em fase de análise, aguardando o resultado para poder concluir a 

pesquisa.  
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the publications in the period of 10 years on treatments 

and psychotropic drugs used in the treatment of schizophrenia. Method: This is 

a bibliographic review study, which will be carried out through scientific articles 

from the Scielo Portal. Results: Fifteen scientific articles were published, 

published in the period from 2010 to 2017. Conclusion: The study remains in 

the analysis phase, awaiting the result to be able to complete the 

research.Keywords: Schizophrenia, Treatment, Psychotropic drugs. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta mais de 20 

milhões de pessoas em todo o mundo, tendo uma incidência de 2 a 4 por cada 

10.000 habitantes entre 15 a 54 anos, atingindo igualmente homens e mulheres 

(GAMA et al.,2004). Em todo o mundo, a esquizofrenia é altamente associada a 

incapacidade significativa, afetando o desempenho educacional e de trabalho 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002).  

O número de usuários afetados por essa doença aumenta a cada ano 

e, ainda se conhece pouco de como realmente ela se desenvolve. O CAPS é 



responsável pela melhoria desse tratamento que não deve ser apenas 

medicamentoso pelo fato de, somente a terapia medicamentosa não ser 

necessária. Como é possível observar na maioria dos tratamentos, o foco 

sempre é a sintomatologia, que é algo fundamental para a melhora do quadro 

da doença, mas também devemos dar atenção especial a reinserção desse 

cliente no meio familiar e social, pois uma pessoa que já passou por um 

tratamento psíquico, sem o apoio da família ou social, pode haver uma 

suscetibilidade maior a doenças como a depressão.  

É evidente a grandeza do impacto do transtorno mental na qualidade 

de vida, no viver social, na questão cognitivo e ocupacional dos usuários e 

suas famílias, por esses motivos, percebeu-se a necessidade que os objetivos 

da terapêutica fossem além da recuperação apenas sintomática, sendo 

necessário também a recuperação funcional (STEFANELLI; FUKUDA; 

ARANTES, 2008). 

A primeira opção de tratamento, sem dúvida são os psicofármacos, 

porém, visando a recuperação funcional, social e familiar, não podemos deixar 

de lado outras condutas complementares. Atividades como psicoeducação, 

terapia cognitivo-comportamental, psicoterapias, educação física e outros, 

devem estar em associação aos medicamentos (STEFANELLI; FUKUDA; 

ARANTES, 2008).  

Observando isso, surgiu a necessidade analisar publicações no 

período de doze anos sobre esses tratamentos e os psicofármacos utilizados 

no mesmo, dando um enfoque maior a importância e avaliando os riscos 

benefícios do tratamento na vida desses usuários. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar as publicações no período de 10 anos sobre tratamentos e 

psicofármacos mais utilizados no tratamento de esquizofrenia.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, que será realizado por 

meio de artigos científicos do Portal Scielo. A revisão de literatura tem como 



objetivo reunir fundamentos teóricos sobre determinado assunto, desta forma, 

contribuindo significativamente para outros estudos em enfermagem (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004).  

Este tipo de estudo proporciona aos leitores entendimento sobre o 

tema, sendo assim, tendo como função facilitar o acumulo de conhecimento 

dos mesmos à cerca do assunto, agindo como passo inicial para outras 

pesquisas na área (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A estratégia de busca 

abrange os seguintes descritores: esquizofrenia, psicoterapia, psicofármacos e 

psiquiatria. 

 

RESULTADOS 

 

Foram selecionados 15 artigos científicos, publicados no período de 

2010 a 2017, provenientes do Portal Scielo.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho permanece em fase de análise, aguardando o resultado para 

poder concluir a pesquisa.  
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