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RESUMO 
 
A esquizofrenia é uma doença crônica que afeta a vida social do paciente. Essa condição está 
associada a alucinações e delírios, bem como eventos negativos, por exemplo estresse, baixa 
autoestima, isolamento e desesperança. Esse estudo foi uma pesquisa de campo, de metodologia 
qualitativa exploratória, com objetivo de investigar a autopercepção da vida social de pessoas 
com diagnóstico de esquizofrenia. Participaram do estudo 6 indivíduos diagnosticados com 
esquizofrenia, na faixa etária de 30 a 65 anos (46, DP 8,92), usuários do Centro de Atenção 
Psicossocial II (CAPS II) de Pato Branco, Paraná, Brasil. Foram realizados dois questionários, o 
WHOQOL-bref e outro de autoria própria. A partir disso, pôde-se perceber que esses pacientes 
necessitam de acompanhamento médico e familiar constantemente. Também, há uma 
diminuição da capacidade cognitiva e da habilidade social, gerando prejuízo na vida dos 
esquizofrênicos.   
 
 
Palavras-chave: Esquizofrenia. Psicologia do Esquizofrênico. Autoimagem. Tabu. 
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ABSTRACT 

Schizophrenia is a chronic illness that affects the patient's social life. This condition is 
associated with hallucinations and delusions, as well as negative events such as stress, low self-
esteem, isolation, and hopelessness. This study was a field research with qualitative exploratory 
methodology and the goal of investigating the self-perception of social life of people diagnosed 
with schizophrenia. Six individuals diagnosed with schizophrenia, aged 30 to 65 years (46, SD 
8.92), users of the Psychosocial Care Center II (CAPS II) of Pato Branco, Paraná, Brazil, 
participated in the study. They answered two questionnaires, the WHOQOL-bref and another 
one from the Care Center. The conclusion was that these patients need constant medical and 
family follow-up. Also, schizophrenic individuals suffer from a decrease in cognitive ability and 
social skills that negatively impacts their lives.  
 
Keywords: Schizophrenia. Psychology of the Schizophrenic. Self image. Taboo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Agora eu entendo  
O que você tentou me dizer  

E como você sofreu por sua sanidade  
E como você tentou libertá-los.   

Eles não te escutavam, não sabiam como...  
Talvez agora te escutem.”  

(Starry, Starry Night – Don McLean) 
 

 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, grave, que enfrenta vários 

estigmas e que teve seu conceito evoluído ao longo dos anos até atingir o dos dias 

atuais. Um dos precursores nas pesquisas sobre a esquizofrenia foi Emil Kraepelin 

(1856-1926), e a definiu como demência precoce. A doença era chamada assim, pois os 

primeiros sintomas apareciam no início da vida adulta e quase invariavelmente levava a 

problemas psíquicos (SILVA et al.; 2016). Esse psiquiatra alemão identificou e 

designou os sintomas fundamentais, que estariam sempre presentes ao decorrer da 

doença e que surgem habitualmente associados a outros sintomas. Designou também os 

sintomas acessórios, que são variáveis conforme a expressão e o tempo deles (REIS, 

2000). 

Segundo Kraepelin, os sintomas fundamentais incluem: a ausência de afeto e da 

vontade, bem como a alienação do doente em relação ao mundo que o rodeia, evoluindo 

sempre para a demência. Já os acessórios têm a duração e a forma variáveis, e alteram a 

personalidade do paciente, sendo um exemplo desses sintomas as alucinações (REIS, 

2000). 

Dando continuidade às pesquisas sobre a demência precoce, Eugen Bleuler 

(1857-1939) estabeleceu que, para confirmação de diagnóstico, primeiramente deveria 

ser excluída uma doença de causa orgânica e posterior a isso recorrer aos sintomas 

clínicos. Esse novo psiquiatra teve papel fundamental nas pesquisas, pois foi o 

responsável por renomear a demência precoce, chamando-a, então, de esquizofrenia 

(esquizo = divisão, phrenia = mente) (AMARAL, 2014). 
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Os sintomas fundamentais, posteriormente chamados de primários, incluem: 

falta de unidade, dissociação e desagregação do pensamento, do sentimento, da vontade 

e da sensação subjetiva de personalidade. Já os sintomas acessórios, posteriormente 

chamados de secundários, são as alucinações e os delírios, em que os desejos e os 

temores estariam modificados (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Quase trinta anos depois, o psiquiatra alemão Kurt Schneider estudou sobre os 

sintomas da esquizofrenia e estabeleceu uma hierarquia entre eles. Eles foram chamados 

de sintomas de 1ª e de 2ª ordem de acordo com a sua importância para o diagnóstico. Os 

sintomas de 1ª ordem são aqueles sugestivos de esquizofrenia, como delírios, 

alucinações auditivas e/ou visuais, e pensamento difuso. Já os sintomas de 2ª ordem são 

aqueles com menor valor para o diagnóstico, como alteração de ânimo e alterações de 

senso percepção (ELKIS, 2000). 

Partindo desses sintomas, eles foram divididos em sintomas positivos e sintomas 

negativos. Os positivos são as alucinações, delírios e às vezes os transtornos de 

pensamento, que refletem um excesso do funcionamento normal. Já os sintomas 

negativos são aqueles que apresentam uma redução do funcionamento normal 

(BARLOW, 2016). 

Tim Crow, em 1980, dividiu a esquizofrenia em tipo I e tipo II. O primeiro é o 

quadro agudo da doença, responsiva a fármacos, e o tipo II é um quadro crônico que 

não responde aos fármacos. (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015; CROW, 1980). 

Com o avanço dos estudos sobre a esquizofrenia e a criação do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o diagnóstico da doença foi 

facilitado. Segundo o DSM V (2013), é preciso que o paciente apresente pelo menos 

dois desses sintomas em um período de seis meses: a. delírios, b. alucinações, c. 

discurso desorganizado, d. comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, 

e. sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou anedonia), sendo que pelo 

menos um desses deve ser, necessariamente, a, b, ou c (OLIVEIRA; FACINA; 

SIQUEIRA JUNIOR, 2012).  

É notório que os pacientes esquizofrênicos apresentam necessidades 

suplementares, especialmente quando comparados aos indivíduos sem o transtorno 
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(SOUSA, 2017). A fase crônica da doença, por desorganizar o pensamento e a fala, 

muitas vezes impossibilita o paciente de viver certas situações do cotidiano (OMS, 

1998) e faz com que necessite de maior auxílio por parte da saúde pública e dos 

familiares. 

Por mais que a prevalência da doença seja baixa (1%), e a incidência varia de 1 a 

7 casos a cada 10.000 habitantes (MARI, LEITAO; 2000), compreender o distúrbio é de 

extrema importância, tanto para a área de saúde, quanto para os doentes e familiares. 

Nesse contexto, os cuidados de nível primário se fazem por meio da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), inclusive a explicação sobre a doença na área da saúde mental. 

Dentro do princípio da integralidade e das diretrizes da interdisciplinaridade, 

territorialidade e longitudinalidade do cuidado, grande parte das pessoas com 

transtornos mentais, leves ou graves, é atendida nas ESFs e posteriormente são 

encaminhadas para o Centro de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2012; AOSANI; 

NUNES, 2013).   

Os serviços de Atenção Psicossocial na modalidade CAPS II estão organizados 

para atender os municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes e são 

composto por: a - 01 (um) médico psiquiatra; b - 01 (um) enfermeiro com formação em 

saúde mental; c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; d - 06 (seis) 

profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão (BRASIL, 2002).  

 Por isso, existem várias atividades para estimulação dos pacientes psiquiátricos a 

fim de que seus transtornos não os alienem ou afetem qualquer produção.  Deve-se 

ressaltar que, para o esquizofrênico, as interações em grupos e a reabilitação social são 

importantes, por isso o CAPS é o local onde não se exclui, mas sim onde se acolhe, 

cuida e constrói a criatividade (MOLL, SAEKI, 2007).  

Como essa doença psiquiátrica se caracteriza por delírios e alucinações, a 

sociedade criou um tabu acerca do assunto. Entretanto, a esquizofrenia segue um curso 

variável, podendo ter recuperação sintomática e social completa em cerca de um terço 

dos casos (JUNIOR, 2013; OMS, 1998; MENEZES, 2000). Como a medicina moderna 
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evoluiu muito, tanto no tratamento medicamentoso, quanto nas terapias psicossociais e 

multiprofissionais, os pacientes se diagnosticados na fase inicial da doença, podem ter 

uma recuperação plena e duradoura (OMS, 1998). 

 A falta de conhecimento acerca da esquizofrenia ainda é um obstáculo que 

influencia nas relações interpessoais dos pacientes e familiares. Além disso, estudos têm 

demonstrado que pacientes esquizofrênicos apresentam 20% maior chance de cometer 

suicídio do que a população em geral, isso devido aos sintomas negativos que os afetam 

(CARDOSO et al.; 2007).  Para tanto, o presente trabalho torna-se importante a fim de 

averiguar o impacto que a esquizofrenia tem na qualidade de vida dos pacientes e 

verificar o conhecimento deles acerca da doença. 

 

1.1. Problema da Pesquisa 

Qual a compreensão do esquizofrênico acerca do seu transtorno mental?  

1.2 Hipótese  

A esquizofrenia é uma doença que tem grande impacto na qualidade de vida do 

paciente, bem como tem influência negativa no modo como ele vê a si mesmo e altera, 

principalmente, a autopercepção dos pacientes para com o mundo externo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Analisar a autopercepção dos pacientes psiquiátricos já diagnosticados com 

esquizofrenia acerca da doença em um município no interior do Paraná. 

 

2.2. Específicos  

 

 Identificar o conhecimento sobre a doença do ponto de vista do próprio paciente 

psiquiátrico; 

 Analisar quais são os principais sintomas da doença e como eles evoluíram com 

o tempo; 

 Verificar como o diagnóstico de esquizofrenia está afetando as relações 

interpessoais do portador de esquizofrenia; 

 Constatar se há perda de qualidade de vida dos pacientes; 

 Buscar se os pacientes vivenciam situações de preconceito;  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Devido o tabu em torno da esquizofrenia, essa condição ainda é um obstáculo 

nas relações interpessoais. Averiguar o impacto que essa condição tem na qualidade de 

vida dos pacientes, assim como reconhecer a realidade vigente da população analisada 

aprimorando a sua autopercepção. Além disso, o presente trabalho faz-se importante 

para ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica e profissionais de saúde acerca 

da doença.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A esquizofrenia começou a ser registradas por leigos há muitos séculos. Um 

exemplo disso se passa em “Rei Lear”, de William Shakespeare (1564-1616), mas as 

descrições técnicas chamaram atenção em 1584, no livro Descobertas da Bruxaria 

(1584), de Reginald Scot (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015).  

 Um grande nome nas pesquisas sobre o diagnóstico de esquizofrenia foi Emil 

Kraepelin (1856-1926). Os sintomas gerais, segundo o pesquisador, eram divididos em 

fundamentais e acessórios. Os primeiros englobavam os sintomas da vida afetiva e 

evoluíam para a demência, estando presente na fase terminal da doença, sendo os de 

maior enfoque a ausência de afeto e/ou alienação do paciente em relação ao mundo. Já 

os sintomas acessórios eram aqueles que variavam conforme o tempo de doença, como 

as alucinações que interrompem a vida psicológica dos sujeitos e alteram a 

personalidade deles (KRAEPELIN, 1987, REIS, 2000).   

No final do século XIX, esse pesquisador reuniu o conceito de hebefrenia de 

Hecker, a catatonia de Kahlbaun e as formas paranoides, e os definiu como dementia 

praecox, uma vez que tal nome se refere ao acometimento dos pacientes no inicio da 

vida e levava a problemas psíquicos (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Segundo Kraepelin, os pacientes apresentavam alucinações, perturbações na atenção, na 

compreensão e no fluxo de pensamento, esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos 

(SILVA, 2006).    

Kraepelin distinguiu a esquizofrenia em três modalidades clínicas: a hebefrênica, 

a catatônica e a paranoide (SILVA, 2006). No subtipo hebefrênico, faltam sinais 

esquizofrênicos definidos. Alguns sinais e sintomas são comuns na esquizofrenia 

hebefrênica, são eles: alucinações, exaltação ou depressão, delírios não organizados, 

despersonalização e perda de ética (COELHO, 1978). 

Na forma catatônica, há também distúrbio psicosensorial, negativismo e 

perturbações motoras. Já no subtipo paranoide, há delírios principalmente de posse 
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física e o fenômeno do eco do pensamento, ou seja, os próprios pensamentos do 

paciente são repetidos dentro da cabeça (ROXO 2010). Esses três subtipos 

posteriormente formariam os grupos de esquizofrenias de Bleuler que serão explanadas 

a seguir.  

 No século XX, o psiquiatra alemão Eugen Bleuler (1857-1939) renomeou o 

termo, chamando-o de esquizofrenia (de acordo com o latim, esquizo = divisão, phrenia 

= mente). Tal decisão foi baseada na perspectiva que não acomete somente os jovens 

(AMARAL, 2014). 

 De acordo com Bleuler (1988 apud REIS, 2000):  

"[...] considerando que o termo demência precoce provoca mal-
entendidos, por nem sempre os doentes evoluírem para a demência, 
por nem sempre a doença se iniciar numa idade precoce, prefiro a 
designação de esquizofrenia... que antes nos parece tratar-se de um 
grupo de doenças e não de uma única doença [...] caracterizadas por 
uma alteração específica do pensamento e da sensibilidade, assim 
como das relações com o mundo envolvente e os sintomas 
acessórios.”  

 Os três subtipos de demências precoces estipuladas por Kraepelin são aceitas por 

Bleuler, mas assumem o nome de “grupos das esquizofrenias”. Ele adiciona também um 

novo grupo, a esquizofrenia simples, em que os pacientes não enfrentam alucinações ou 

delírios frequentemente, sendo que o primeiro sintoma é o retraimento social 

(D’AGORD, 2005; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).  

 Bleuler define, ainda, a esquizofrenia como uma doença psíquica não linear, ou 

seja, pode estabilizar ou retroceder a qualquer momento. Esse psiquiatra suíço, tão 

importante para a história da esquizofrenia, notou que os pacientes sofriam uma 

clivagem (Spaltung) das funções psíquicas chamada de alteração no processo de 

pensamento, em que se torna confuso, incorreto e fragmentado (D’AGORD, 2005). 

 Os sintomas fundamentais e acessórios se tornaram primários e secundários, por 

Bleuler (1911, p. 47):  

“Postulamos a presença de um processo que produz diretamente os 
sintomas primários; os sintomas secundários são em parte funções 
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psíquicas que operam em condições alteradas, e em parte os resultados 
das tentativas de adaptação, mais ou menos exitosas, às perturbações 
primárias. ” 

Os sintomas fundamentais se tornaram os seis “Ás”, sendo os chamados 

sintomas primários, são: falta de unidade, dissociação e desagregação do pensamento, 

do sentimento, da vontade e da sensação subjetiva de personalidade. Os sintomas 

acessórios, também chamados de secundários, incluem alucinações e delírios, em que os 

desejos e os temores estariam modificados (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Para melhor entender as experiências vividas pelos pacientes, Kurt Schneider 

relatou em seu livro, Klinische Psychopathologie, quase trinta anos depois, sintomas de 

Primeira e de Segunda Ordem. Os sintomas de Primeira Ordem incluem: alucinações, 

roubo do pensamento, delírios, audição dos próprios pensamentos como se fossem 

falados por uma terceira pessoa. Os de Segunda Ordem incluem: perplexidade, 

sentimento de empobrecimento emocional, alterações depressivas e eufóricas do humor 

e sintomas catatônicos (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Em 1980, surge um novo nome importante nas pesquisas sobre a esquizofrenia. 

Tim Crow propôs uma dicotomização da esquizofrenia, define dois novos tipos, que são 

utilizados até os dias atuais. O tipo I é o quadro agudo da doença com predomínio de 

sintomas positivos e boa resposta aos fármacos. O tipo II é o quadro crônico, com 

predomínio de sintomas negativos e sem resposta aos fármacos (NARDI; QUEVEDO; 

DA SILVA, 2015; CROW, 1980). 

 
Figura 1 - Diferença entre esquizofrenia tipo I e tipo II. Fonte: NETO (2009) 
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Para melhor diagnosticar os pacientes, os sintomas da esquizofrenia podem ser 

divididos em positivos e negativos. Os positivos são manifestações novas e produtivas 

do processo esquizofrênico (DALGALARRONDO, 2000). Esse grupo de sintomas 

inclui: alucinações, delírios, hiperatividade, distorções e exacerbações das funções. Já 

os sintomas negativos incluem a desmotivação, a avolia, pobreza do discurso, 

embotamento afetivo e isolamento social (COSTA; CALAIS, 2010), podendo ocorrer 

diminuição das atividades motoras, psíquicas e manifestações emocionais (OLIVEIRA; 

FACINA; SIQUEIRA JUNIOR, 2012). 

O delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Eles podem ser vários, 

sendo que o mais comum é o de perseguição, em que o paciente acredita estar sendo 

perseguido. Existe também o de controle, em que o paciente acredita estar sendo 

controlado por uma força externa, o de ciúme, em que o esquizofrênico acredita que o 

cônjuge é infiel mesmo não tendo provas disso e de grandeza, em que acredita que tem 

poderes especiais, podendo ser divino ou tecnológico (GIANINI; VON KRAKAUER; 

NORDON, 2011).  

As alucinações são alterações qualitativas da sensopercepção e podem ser 

auditivas, visuais, olfatórias e táteis. Ou seja, há uma falsa percepção do mundo externo. 

Podem ocorrer alucinações verdadeiras, em que as imagens são idênticas ao mundo 

exterior e as pseudoalucinações, em que o objeto é irreal e não corresponde aos 

estímulos externos (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

 Encaixam-se nos sintomas negativos, por sua vez, o embotamento afetivo, que é a 

diminuição de expressar seus sentimentos, a anedonia, em que o paciente perde a 

capacidade de sentir prazer e a hipobulia (diminuição da energia) e a diminuição da 

conação. Também, o paciente com esquizofrenia tem um pensamento empobrecido com 

um discurso não linear (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015).  

 Devido a esses sintomas negativos, a esquizofrenia é facilmente confundida com 

a depressão. Em 1988, Bartels e Drake categorizaram a depressão relacionada à 

esquizofrenia em três subtipos: 
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“1. Sintomas depressivos secundários a fatores orgânicos (como uso 
de antipsicóticos, por exemplo); 2. Sintomas depressivos intrínsecos à 
crise psicótica aguda; 3. Sintomas depressivos que não estejam 
associados temporalmente à crise psicótica aguda, tais como aqueles 
ligados ao pródromo, assim como outros que possam lembrar 
depressão, mas que representam sintomas negativos da doença. ” 

 Tendo em vista tais sintomas negativos, a taxa de mortalidade é cinco vezes 

maior do que a população em geral. Isso se dá devido à alta taxa de suicídios, que são 

responsáveis por 28% do excedente número de mortes (NARDI; QUEVEDO; DA 

SILVA, 2015). 

A psiquiatria seguiu utilizando esses conceitos até a publicação do Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM III). Nesse livro, o diagnóstico de 

esquizofrenia era fechado apenas depois de seis meses do aparecimento dos sintomas, e 

esses incluíam os sintomas fundamentais de Bleuler, as alucinações e os delírios.  

(NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Na publicação da quarta edição do Manual (DSM IV), os conceitos são 

revisados e os subtipos paranoide, desorganizada, catatônica, indiferente e residual são 

adicionados. (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

Na revisão do DSM V, os subtipos de esquizofrenia foram retirados. Pelo que 

afirma esse Manual, é preciso que o paciente apresente pelo menos dois desses sintomas 

por, no mínimo, seis meses (DSM – V, 2014), de acordo com a Figura 2. 
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Figura 2 - Critérios Diagnósticos de Esquizofrenia. Fonte: DSM-V (2014) 

 Em relação à história da saúde mental no Brasil, na década de 60 a esquizofrenia 

era tratada apenas em hospitais estatais ou filantrópicos. A partir da década de 70 que a 

rede se expandiu e os hospitais psiquiátricos de tornaram privados (JORGE; FRANCA, 

2001). 

Em 1830, foi inaugurado o Hospício Pedro II, com intuito de melhorar o cuidado 

e propor melhores condições aos portadores de transtornos mentais (AMARANTE, 

2003). Um dos valores da época era a exclusão desses pacientes, e nesse local, o 

isolamento era com o propósito de reinserção dos pacientes na sociedade depois do 

tratamento (MARTINS et al., 2018). 

 Em 1990, surge a Declaração de Caracas, um documento que foi adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que preconizava os direitos dos pacientes 

psiquiátricos, como o direito de viver na comunidade, o direito a sigilo médico e, entre 

outras, direito de condições adequadas nas instituições psiquiátricas (JORGE; 

FRANCA, 2001). 
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 Com a Reforma Psiquiátrica houve uma desinstitucionalização e a 

desospitalização, ou seja, deram início a uma área da saúde extra-hospitalar e 

multiprofissional, e deu aos pacientes uma chance de enfrentar seus próprios desafios. 

Seguindo esse modelo de função terapêutica, a instituição psiquiátrica no Brasil, hoje, 

se dá por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as residências 

terapêuticas, os ambulatórios, os trabalhos protegidos e os diversos trabalhos com as 

equipes multidisciplinares que formam a rede de atenção psicossocial (AMARANTE, 

2003). 

 A Atenção Primária à Saúde (APS) tem como meta “Saúde para todos”, e para 

isso, as estratégias de atenção devem atender aos pacientes de saúde mental 

(BRUSAMARELLO, 2009).  Um dos primeiros contatos do paciente de saúde mental é 

na Unidade Básica de Saúde (UBS) – se o paciente não estiver em surto psicótico - e a 

consulta deve seguir os princípios básicos do SUS, sendo eles: equidade, universalidade 

e integralidade (BRASIL, 2012).  

 Para fortalecer esse contato entre o paciente e a rede de atenção primária, a UBS 

conta com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), criado em 2008 e 

hoje extinto, tinha o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica para, assim, aumentar a resolutividade dela (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). 

 Em 2009 foi criada a Política Nacional de Saúde Mental, que tem o intuito de 

reduzir, gradativamente, os hospitais psiquiátricos. Essa Política prioriza uma rede de 

serviços de saúde mental, com uma equipe multiprofissional, com base comunitária, que 

seja capaz de atender a todos com respeito e com cuidado que merecem (BRASIL, 

2009). 

 Como todas as doenças mentais carregam grande estigma, há o processo natural 

de negá-las, pelos familiares e pelo paciente. Mesmo que ouçam o diagnóstico a partir 

do médico e aceitem que existe um problema, entender a dimensão do que é a 

esquizofrenia é muito diferente (PALMEIRA; GERALDES; BEZERRA, 2009). 

 Segundo Goffman (1988, p. 7):  



 

 

 

         

 

22 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

“Um estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo, 
embora proponha a modificação desse conceito, em parte porque há 
importantes atributos que em quase toda sociedade levam ao 
descrédito. ” 

 Tal estigma criado acerca da esquizofrenia de que não é possível compreendê-la 

justificada pelas frases “as pessoas com esquizofrenia são violentas e imprevisíveis”, 

“elas são culpadas pela doença”, “elas têm dupla personalidade”, “elas precisam 

permanecer internadas”, são decorrentes do desconhecimento sobre a doença 

(PALMEIRA; GERALDES; BEZERRA, 2009). 

 A violência pode estar sim presente em algumas situações, como em períodos de 

crise. Entretanto, estatisticamente os esquizofrênicos não são mais violentos que a 

população em geral (PALMEIRA; GERALDES; BEZERRA, 2009). Como a família 

tem mais convívio com o paciente, consegue prever alterações como no pródromo, 

período que antecede uma crise, podendo agir antes que aconteça (PALMEIRA; 

GERALDES; BEZERRA, 2009). 

 A medicação é muito importante no tratamento da esquizofrenia, entretanto, 

existem outros aspectos que influenciam diretamente na vida do paciente. O paciente 

precisa desenvolver a autonomia, um trabalho ou uma atividade produtiva para, assim, 

torná-lo mais realizado e menos dependente da família. São necessárias também a 

terapia ocupacional, a terapia familiar e a psicoterapia individual, que auxiliem o 

paciente a enfrentar os seus próprios desafios (PALMEIRA; GERALDES; BEZERRA, 

2009). 

Os pacientes devem ter contato contínuo com a Unidade Básica de Saúde, onde 

podem ser oferecidos medicamentos e/ou encaminhamentos a equipe multiprofissional, 

como ao CAPS, que fornece suporte psicológico capaz de ajuda-los a identificar 

comportamentos de risco e evitar recaídas (PALMEIRA; GERALDES; BEZERRA, 

2009). 

Por fim é preciso citar que, como todos os pacientes de saúde mental, os 

esquizofrênicos precisarão enfrentar suas batalhas diárias. Todos apresentam grande 

potencial para vencer obstáculos, tabus e preconceitos. O apoio da família e amigos é 
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imprescindível na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Aos poucos a sociedade 

se tornará mais digna, respeitando-os e tratando-os como iguais, sem preconceitos e 

podendo exercer seu direito como cidadãos.   

.  
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5. METODOLOGIA 

 

No presente estudo foi realizado uma pesquisa de campo baseado no artigo “A 

realidade do viver com esquizofrenia” (OLIVEIRA; FACINA; SIQUEIRA JÚNIOR, 

2012) por meio da metodologia qualitativa exploratória, e contou com a autorização do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde de Pato Branco, Paraná. Os Termos de Anuência Institucional (TAI) e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) estão, respectivamente, nos apêndices 3 

e 4 da pesquisa.  

Inicialmente a amostra era composta por 10 (dez) pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia. Entretanto, participaram apenas 6 (seis) pacientes que estevam estáveis e 

que realizavam acompanhamento no local de pesquisa (CAPS de Pato Branco). Foram 

excluídos pacientes que desenvolveram esquizofrenia por intoxicação, ou aqueles que 

apresentaram sintomas positivos (delírios e alucinações) durante a entrevista.   

  Para analisar os aspectos relacionados à qualidade de vida e autopercepção da 

esquizofrenia, foram realizadas entrevistas com os pacientes psiquiátricos apenas depois 

de uma explicação de como ocorrerá à pesquisa, e após a assinatura do TCLE pelo 

participante do estudo e/ou pelo familiar responsável. A entrevista foi realizada pela 

pesquisadora com auxílio do coorientador. Para melhor analisar as entrevistas, elas 

foram gravadas como consta no TCLE. As falas, então, foram transcritas e submetidas à 

análise temática.  

  Para melhor avaliar os pacientes, foram utilizados dois questionários: 

1. WHOQOL-bref – World Health Organization Quality of Life (Instrumento 

abreviado de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde) (Anexo 1); 

2. Questionário de autoria própria (Anexo 2); 

O primeiro instrumento utilizado é uma adaptação do questionário que avalia a 

qualidade de vida, o “WHOQOL-100” (FLECK, 2000). Desenvolvido pelo Grupo de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde, a abreviação chamada 

“WHOQOL-bref” é utilizada para que os pacientes psiquiátricos e com doenças 

crônicas reconheçam suas dificuldades (KLUTHCOVSKY; KLUTHCOVSKY, 2009). 

Para isso, o questionário é composto por 26 questões, sendo que as duas primeiras são 
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sobre a qualidade de vida em geral, e as demais 24 são divididas em quatro atribuições: 

físico, psicológico, relação social e meio ambiente (FLECK, 2000).  

O questionário de autoria própria é composto pelas seguintes perguntas: idade, 

estado civil, grau de instrução, o conhecimento acerca da doença, se a vida do paciente 

mudou com a descoberta da doença, como é a convivência com a família e amigos, e se 

há estigma perante a doença. Ambos os questionários foram lidos pela pesquisadora e 

pelo coorientador da pesquisa para que, assim, os entrevistados tivessem melhor 

entendimento das perguntas.  

O risco de constrangimento foi minimizado por meio da confidencialidade e 

privacidade das informações. A partir do TCLE, os participantes tinham conhecimento 

das possíveis irregularidades que poderiam ocorrer durante a pesquisa, como baixa 

autoestima, agitação, ansiedade, tristeza ou desconforto ao falar sobre a doença. 

Também, os participantes estavam cientes de que possuíam total liberdade de recusa a 

responder perguntas que causassem as irregularidades citadas ou desistir da pesquisa no 

momento que julgasse conveniente.  

Para preservação da identidade dos participantes o anonimato será mantido 

seguindo a codificação de pedras preciosas, como: amazonita, aquamarine, diamante, 

esmeralda, hematita, jade, morganite, pérola, rubi, safira, turquesa, zircônia.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 QUESTIONÁRIO DE AUTORIA PRÓPRIA 

 

6.1.1 IDENTIFICAÇÃO  

A partir de uma amostra de dez indivíduos selecionados com base nos critérios 

de inclusão já citados, apenas seis participaram do estudo, o restante não compareceu à 

entrevista na data pré-agendada. Desses, três se apresentaram tendo algum familiar 

como acompanhante (um foi acompanhado pela mãe, outro pela irmã e o terceiro pela 

sobrinha), dois não possuíam acompanhantes e um não compareceu sob a justificativa 

de demonstrar comportamento agressivo, porém, o familiar responsável respondeu aos 

questionamentos de maneira colaborativa, não gerando prejuízo a pesquisa.  

Segundo registros, no período desta pesquisa, haviam no município de Pato 

Branco 683 pacientes com CID (Classificação Internacional de Doenças) de 

esquizofrenia (F200-F209), sendo 358 homens e 325 mulheres. A amostra foi 

selecionada por conveniência e organizada em conjunto com o responsável pelo CAPS, 

totalizando 10 pacientes estáveis e colaborativos com a pesquisa. Mesmo assim, devido 

à baixa adesão, foi atingido a amostra de 6 pacientes, não podendo generalizar os 

resultados a todos os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia.  

A composição etária dos participantes apresentou-se variada, entre 38 e 62 anos, 

sendo que cinco indivíduos se encontravam na faixa dos 40 anos, e um na faixa dos 60 

anos. Um dos participantes não soube informar a sua idade, tornando-se necessário 

recorrer ao sistema de registro utilizado no CAPS para obter tal dado (o mesmo se 

encontrava na faixa dos 40 anos). Resultando em uma média de 46 e um desvio padrão 

de 8,92, calculados pelo Excel 2021.  

Em relação ao gênero, todos os pacientes que fizeram parte do estudo se 

identificavam com o masculino. Referente ao estado civil, cinco participantes 

encontravam-se solteiros e um participante encontrava-se divorciado. Acerca do grau de 

escolaridade, dois haviam concluído o ensino primário; dois haviam concluído o ensino 

médio; um possuía o ensino superior incompleto e um deles concluíra o ensino superior. 
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Quanto a ocupação, todos os participantes estavam aposentados e recebendo 

benefício incapacitante temporário (auxílio-doença). Os seis participantes mantinham 

diferentes empregos antes da manifestação da doença, sendo que, dois trabalhavam 

como operadores de máquinas agrícolas, um trabalhava no ramo de construção civil, um 

trabalhava como operador de máquinas em uma fábrica, dois cursavam o ensino 

superior sendo que um deles simultaneamente trabalhava como enfermeiro em um 

hospital da cidade. 

É importante pontuar, também, que os entrevistados demonstram déficits 

cognitivos significativos. Dois pacientes apresentaram fragmentação do pensamento e 

do raciocínio, o que possivelmente gerou uma maior dificuldade de entendimento das 

questões envolvendo a pesquisa. 

 

6.1.2 CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA  

O conhecimento dos participantes sobre a esquizofrenia se baseia nos seus 

sintomas e no que os médicos explicaram a doença. Dois dos entrevistados não 

souberam dizer o que é a doença ou se alguém já havia explicado para eles.  

O senso comum se refere à esquizofrenia como sendo apenas as alucinações 

audiovisuais. Entretanto, a sintomatologia da doença é muito mais ampla, contendo 

embotamento do afeto, associações desconexas, desorganização do pensamento, entre 

outros. Esse pré-conceito aumenta o estigma sob o transtorno.  

Todos os pacientes tiveram os inicios dos sintomas de forma insidiosa, com 

isolamento social e evoluindo para alucinações audiovisuais. Importante citar que, se 

não diagnosticado, o transtorno pode evoluir para deterioração do funcionamento 

global.  

 (...) me falaram que é apenas ouvir vozes, mas para mim começou com 

isolamento, ficar longe de todos. Começou com muito choro e passei a ouvir as vozes. 

DIAMANTE 

 

(...) aqueles homens que vêm conversar comigo. Posso estar conversando aqui e 

ele está no outro lado, vou olhar e ele some. JADE 
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As ações dos profissionais de saúde têm influência direta no prognóstico da 

doença. Considerando cada paciente de forma individual, é papel dos profissionais criar 

planos terapêuticos, explicar ao paciente e a família sobre a doença e, assim, auxiliar na 

melhor aceitação da doença.   

Por isso torna-se importante que os profissionais de saúde expliquem aos 

pacientes o que é a doença e quais são seus sintomas.  

(...) o doutor me explicou que era falta da produção de dopamina no cérebro. 

Testaram muitos medicamentos e levaram dois anos até acertarem. DIAMANTE 

 

 (...) meu primeiro médico explicou que era doença de família e que não tinha 

cura. Eu brigava com meu médico, mas hoje vejo que ele tinha razão. JADE 

 

Nota-se, pela fala acima que, ao explicar a etiologia, sintomas, modo de viver e 

possíveis tratamentos, o paciente e os familiares entendem o prognóstico e a gravidade 

da doença. A partir do conhecimento sobre seu diagnóstico, o paciente passa a 

identificar possíveis novos sintomas ou recaídas no tratamento, facilitando para que a 

equipe de saúde os auxilie no tratamento. 

 

6.1.3 VIDA ANTES E DEPOIS DA DOENÇA  

O diagnóstico de esquizofrenia gera um forte impacto na qualidade de vida do 

paciente. Tais indivíduos têm necessidades adicionais quando comparados com a 

sociedade (KATSCHNIG, 2000). Como os pacientes possuíam recursos pessoais 

limitados, os familiares passaram a protegê-los de certas situações que apresentavam 

riscos, tanto a si mesmos quanto aos outros. 

 

(...) minha vida mudou totalmente, eu tinha carteira de motorista, tive que parar 

de dirigir. Eu trabalhava e tive que parar (...) DIAMANTE 

 

(...) trabalhava com máquinas e fazia muita coisa errada (...) tentou vender as 

máquinas e depois ninguém quis dar trabalho para ele (...) HEMATITA 
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(...) eu tinha recém me formado, trabalhava e estudava enfermagem, era casado. 

Tive que parar de trabalhar e minha esposa me deixou (...). Eu gostava muito de 

cozinhar, mas um dia deixei o gás ligado e estourou o fogão, agora não me deixam 

mais cozinhar (...). JADE 

 

Em relação às falas acima, pode-se perceber que a qualidade de vida dos 

entrevistados piorou depois do início dos sintomas, o que contradiz com o questionário 

aplicado posteriormente. Também, pode-se perceber que o diagnóstico da doença afeta 

nas relações interpessoais, como na fala de Jade, justamente pelo preconceito e pela 

dependência que a doença carrega.  

Os portadores de esquizofrenia enfrentam uma distorção da realidade, o que 

pode prejudicar no julgamento dos acontecimentos a sua volta. Os sintomas depressivos 

e ansiosos se mostraram importantes para uma pior qualidade de vida dos pacientes, 

como se pode perceber pela seguinte fala de Aquamarine.  

 

(...) Meu dia a dia mudou, comecei a ter pânico de ficar na rua e em lugares 

com muitas pessoas, passei a ficar fechado em casa. AQUAMARINE 

 

6.1.4 SINTOMAS DA DOENÇA 

Vale relembrar que os sintomas da esquizofrenia incluem delírios, alucinações, 

discurso e comportamento desorganizado juntamente com sintomas negativos. Esse 

último foi descrito por todos os pacientes como isolamento social e choro fácil. 

Também relataram conviver com alucinações visuais, auditivas e sensitivas, como na 

seguinte fala:   

 

 (...) eu comecei a ouvir vozes, mas quem estava perto de mim não ouvia (...). 

Gostava de me consultar com meu psiquiatra, ele ouvia as mesmas vozes que eu ouvia 

(...). JADE 

 

Pôde-se perceber que o psiquiatra demonstrava grande compreensão em relação 

aos sintomas do paciente, o que provavelmente não foi fornecido aos outros. Com isso, 
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ficou nítida a sensação de pertencimento por parte do paciente e a importância de o 

profissional de saúde estar preparado para fornecer acolhimento às suas demandas.  

Durante as entrevistas, notou-se que o delírio de perseguição/persecutoriedade 

era algo comum entre os pacientes, influenciando diretamente em seus comportamentos 

e gerando sintomas como medo e ansiedade.  

 

  (...) no momento ele está controlado, mas antes ouvia vozes e falava que era 

Deus falando com ele, mandando fazer as coisas. Um dia ele saiu e se escondeu em um 

colégio, não achávamos ele. Ele disse que se escondeu para não ouvir as vozes (...). 

PÉROLA 

 

(...) quando estou deitado para dormir, vejo que eles estão chegando perto de 

mim, puxo as cobertas e me finjo de morto (...). JADE 

 

(...) ficava nervoso no meio das pessoas, me sentia vigiado, perseguido e parecia 

que todos estavam me olhando (...). AQUAMARINE 

 

6.1.5 RELAÇÃO COM FAMÍLIA E AMIGOS 

Em relação aos familiares, os participantes relataram que o apoio em casa 

aumentou. Esse tipo de apoio busca aprender a lidar com diversas situações, suprindo as 

necessidades e provendo afeto e paciência (MORENO; ALENCASTRE, 2003).  

 

 (...) não houveram mudanças no comportamento das pessoas, eu só recebo mais 

cuidado agora. Nunca fui uma pessoa com muitos amigos, e as outras não se afastaram 

de mim, eu me afastei (...). AQUAMARINE 

 

Com maior apoio e buscando maior segurança, a família aumenta os cuidados 

com o portador de esquizofrenia e evita situações que possam estressá-lo. Por vezes, tal 

atitude pode influenciar aumentando a dependência do paciente, como na seguinte fala 

de Jade; 
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(...) ninguém mais vem me visitar, apenas a minha filha que mora comigo, me 

cuida e me leva nos lugares. Se ela não pode me levar, faço uma lista e ela compra as 

coisas que eu preciso (...) JADE 

 

É preciso citar que a convivência da esquizofrenia por parte dos familiares, 

torna-se mais complicada principalmente pelo medo do paciente tornar-se agressivo.  

 

(...) ele fica agressivo, tenta bater na gente. “Pra” tomar banho é uma briga, 

não vai sozinho. Esses dias ele saiu e não tinha vontade de voltar. A assistência social 

foi buscar e ele atirou pedra neles. HEMATITA 

 

Entretanto, apesar do apoio dos familiares e da importância do acolhimento com 

os transtornos psiquiátricos, a sociedade em geral não apresenta conhecimento sobre a 

esquizofrenia o que, por vezes, gera situações de preconceito.  

 

 (...) já percebi que as pessoas não conversam comigo, apenas me dão oi. Teve 

uma época que eu morava em um bairro e frequentava a igreja (...) as pessoas me 

tratavam bem, mas não tinha amizade. DIAMANTE 

 

 (...) muitas pessoas chamavam ele de vagabundo. Mas agora a vizinhança 

conhece ele e, se ele sai, ou avisam ou trazem ele para casa. PÉROLA  

 

6.1.6 ADESÃO AO CAPS  

O CAPS fornece atendimento de diversas formas, como: individual, grupal, 

oficinas terapêuticas e atividades comunitárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). E, 

apesar disso, apenas 50% dos pacientes com transtorno psiquiátrico aderem o 

tratamento oferecido pelo CAPS (BULLOCH, PATTEN; 2009) e isso é confirmado 

pela seguinte fala:  

 

(...) não, só se trouxer ele a força. HEMATITA 



 

 

 

         

 

32 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

Levando isso em conta, se faz presente a necessidade de maior estímulo por 

parte dos profissionais de saúde, assim como maior divulgação dos diferentes 

atendimentos fornecidos por parte do poder público. Além dos medicamentos, as 

diversas terapias oferecidas podem estimular a reintegração social.  

 

(...) eu participava dos grupos e gostava. Agora tenho dificuldade de vir pois 

tenho que cuidar da minha mãe que está doente. Mas eu vinha direto (...). DIAMANTE 

 

6.1.7 ESTIGMA DA ESQUIZOFRENIA 

O olhar discriminador e equivocado sobre a esquizofrenia faz com que as 

pessoas identifiquem os pacientes como “loucos”. Seguindo a linha de pensamento de 

Costa Júnior e Medeiros (2007), em que a loucura é um fenômeno de intolerância e 

exclusão social, tal comportamento reforça o sentimento de incapacidade dos pacientes. 

  

(...) as pessoas têm preconceito pois acham que o esquizofrênico é um louco e 

não sabe responder ou fazer nada. Não vivi situação de preconceito, mas já me 

mandaram ir ao psiquiatra dizendo que eu era louco. AQUAMARINE 

 

(...) noto que as pessoas ficam olhando e mudam quando estou perto (...) já ouvi 

me chamarem de louco. ESMERALDA.  

 

(...) Comportamento das pessoas mudou bastante, se afastaram de mim e 

passaram a me chamar de louquinho (...). DIAMANTE 

 

Devido a isso, é preciso que os familiares e profissionais de saúde busquem 

ações voltadas à população em geral para esclarecimento dos sinais e sintomas da 

doença, procurando minimizar o estigma e o preconceito sob a esquizofrenia.  

O diagnóstico de esquizofrenia, o estágio da doença, as características 

individuais da pessoa e os sinais e sintomas da doença, são fatores que aumentam o 

risco de suicídio. É importante citar que, quanto maior o nível de escolaridade do 
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paciente, maior a consciência sobre a sua situação, o que pode gerar sentimentos de 

desespero, desânimo, medo e desesperança (NARDI; QUEVEDO; DA SILVA, 2015). 

 

(...) meu maior sonho é dormir e acordar morto. Não tenho desejo de viver, eu 

sempre peço para morrer. Eu penso em morrer 24 horas por dia. JADE 

 

A partir da fale de Jade, nota-se que o sentimento de desesperança o acompanha 

diariamente. Os pacientes, por vezes, buscam nos pensamentos suicidas, uma forma de 

fugir da própria realidade ou de acabar com o próprio sofrimento.  

Faz-se necessário citar que, a tentativa de suicídio dos pacientes esquizofrênicos, 

quando comparados com a população geral, é mais violenta e letal (NARDI; 

QUEVEDO; DA SILVA, 2015). Por isso, é importante que os familiares e os 

profissionais de saúde estejam preparados para lidar com esse tipo de pensamento, 

buscando melhores cuidados e acolhimento para com o paciente.  

 

6.2 WHOQOL-bref 

O segundo questionário aplicado foi o WHOQOL-bref, que possui 26 questões 

em que as duas primeiras se referem a qualidade de vida em geral, e as 24 restantes 

englobam os quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e ambiente). As 

respostas foram analisadas em escala Likert, representadas na tabela 1, que varia de 1 a 

5, sendo o número 1 correspondente com “nada”, “muito ruim” e “muito insatisfeito”, e 

o número 5 se refere a “completamente”, “muito boa” e “muito satisfeito”. 
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Tabela 1 - Respostas na Escala de Likert 

Na Tabela 1, as questões estão representadas por Q e o número da questão 

correspondente (ex. questão 1 – Q1). Já os pacientes estão representados em numeração 

de 1 a 6, totalizando todos os participantes da pesquisa.  

Sobre o preenchimento do WHOQOL-bref, todos foram administrados pela 

entrevistadora e o médico supervisor. As perguntas não compreendidas foram relidas se 

adequando ao estilo de vida do paciente, sem alterar o resultado das questões.    

Em relação à análise dos resultados, foi utilizada a ferramenta desenvolvida por 

Pedroso, Pilatti e Reis (2010), que calcula os escores e estatística descritiva do 

questionário WHOQOL-bref seguindo o manual proposto pela equipe do WHOQOL. 

Os resultados do questionário variam de 0 a 100, sendo que as médias mais próximas de 

100 representam que a qualidade de vida do paciente é mais elevada  

Os resultados da pesquisa, de acordo com os domínios foram: Físico (55,95); 

Psicológico (54,86); Relações Sociais (41,67) e Ambiente (55,73), resultando em uma 

média geral de 54,81. Esses resultados estão demonstrados na tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2 - Resultados de acordo com os Domínios 

A qualidade de vida geral dos entrevistados pode ser considerada mediana, 

sendo que os valores estão próximos da metade do valor total. Estudos indicam que os 

pacientes esquizofrênicos apresentam a tendência de demonstrar alta satisfação sobre 

sua qualidade de vida, o que pode estar associado ao déficit cognitivo, delírios, 

alucinações e baixas expectativas e aspirações, gerando suspeita em relação a 

autoavaliação do esquizofrênico (Doyle et al., 1999; Souza; Coutinho, 2006). A partir 

desses resultados, pôde-se analisar as facetas de cada domínio, que estão representadas 

na Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

36 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
Tabela 3 - Média das Facetas dos Domínios 

Como os pacientes apresentaram-se insatisfeitos com suas capacidades de 

trabalho, tal faceta apresenta a menor média, com 16,67. Os pacientes entrevistados 

relataram possuir ocupação antes do diagnóstico de esquizofrenia e que, com a evolução 

do transtorno foram afastados de seus empregos. Todavia, o trabalho pode auxiliar o 

indivíduo a lidar com questões variadas, como superar o isolamento social, estabelecer 

certa independência e melhorar a qualidade de vida.  

Por isso, iniciativas voltadas a inserção dos esquizofrênicos ao mercado de 

trabalho tornam-se importantes para que o indivíduo garanta melhoria nos domínios, 

principalmente no físico e no psicológico.  

Por fim, a faceta que apresentou maior média foi a dependência de tratamento 

médico (100). Todos os pacientes que participaram da pesquisa afirmaram necessitar de 

tratamento multiprofissional e farmacológico, sendo que ambos são dependentes um do 

outro e extremamente necessários. Enquanto os medicamentos auxiliam na diminuição 
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dos sintomas do transtorno, a psicoterapia, em suas diversas formas, estimula o paciente 

a melhorar seu desenvolvimento psicossocial (ALVES, SILVA; 2001). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Durante um longo período os esquizofrênicos foram chamados de “loucos” 

demonstrando o preconceito da sociedade. Seguindo esse pensamento, esses pacientes 

foram excluídos do convívio familiar e social, passando por condições de saúde 

precárias e negando o pleno exercício da cidadania.  

Apesar de ser uma doença com baixa incidência, existe um número considerável 

de pacientes e, no município estudado, a maioria dos pacientes possui esquizofrenia 

induzida por substâncias com diversos graus de comprometimento.   

Os pacientes entrevistados não possuem conhecimento acerca da doença e não 

têm consciência do quanto ela afeta na qualidade de vida. Tal fato demonstra a 

importância de os profissionais de saúde descrever aos pacientes como é a doença e em 

quais âmbitos ela influencia.  

Com a pesquisa, notou-se que todos os pacientes tiveram o retraimento social 

como primeiro sintoma da doença. Posterior a isso, os entrevistados tiveram respostas 

diferentes, comprovando que a esquizofrenia não é uma doença psíquica linear.  

A doença acarretou em mudanças no comportamento das pessoas que convivem 

com os esquizofrênicos pesquisados. Enquanto as famílias aumentaram o apoio, 

cuidado e afeto para com eles, os demais relacionamentos tiveram diferentes mudanças, 

principalmente pelo desconhecimento sobre a doença e o medo do pré-conceito acerca 

da agressividade. Todos os participantes relataram não possuir amigos e, os que 

mantinham relacionamento amoroso antes do diagnóstico, passaram por processo de 

separação.   

A partir do presente trabalho, pôde-se perceber que os pacientes com 

esquizofrenia possuem capacidade cognitiva e habilidades sociais diminuídas. Apesar 

dos esquizofrênicos sofrerem preconceito de diversas maneiras, alguns dos pesquisados 

não se importaram com esse fato, o que pode estar relacionado com os principais 

sintomas do transtorno causadores de fuga da realidade.  

Todos os pesquisados apresentam necessidade de acompanhamento constante, 

seja médico ou familiar. E, apesar disso, há baixa adesão ao Centro de Atenção 

Psicossocial. O tratamento farmacológico é importante, assim como o apoio da família, 



 

 

 

         

 

39 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

a psicoterapia e o incentivo de reintegração social. Por isso a escuta ativa e empatia 

durante a conversa com o paciente estão relacionadas com a melhor adesão ao 

tratamento, e as demais terapias, resultando em maior prevenção de recaídas e 

identificação de ideação suicida precocemente.  

Espera-se que a presente pesquisa estimule a sociedade em geral a notar que a 

saúde mental é sim importante e que o estigma sobre as doenças mentais influencia 

diretamente no tratamento delas. Espera-se também que os profissionais de saúde, 

juntamente com os familiares, procurem desenvolver ações que visem o aumento do 

conhecimento da sociedade sobre a esquizofrenia e, com isso, a diminuição do 

preconceito acerca dela. 

O presente estudo demonstrou a realidade, o sofrimento de pacientes com 

esquizofrenia, a autopercepção de sua qualidade de vida, além da necessidade que os 

pacientes com doenças mentais possuem de ser ouvidos e acolhidos pelos profissionais 

de saúde, pois eles precisam se sentir valorizados e seguros para compartilhar seus 

anseios.  
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9. ANEXOS  

 

Anexo 1- WHOQOL – ABREVIADO  

 

INSTRUÇÕES  

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de 

vida.  Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 

resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas que lhe parece 

mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Tenha em mente 

seu dia-a-dia, suas relações pessoais, suas oportunidades de lazer e satisfação.  

Nós estamos perguntando o que VOCÊ acha sobre sua vida, sempre tomando 

como referência as últimas duas semanas. Você deve circular o número que melhor 

corresponde ao quanto de apoio você necessitou nessas últimas duas semanas. Portanto, 

você deve circular o número 4 se você recebeu “muito” apoio, ou você deve circular o 

número 1 se você não recebeu “nada de apoio”. 

 
 Nada  Muito 

pouco  
Médio  Muito  Completamente  

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita?  

1  2  3  4  5  

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que 
lhe parece a melhor resposta.  
  Muito ruim  Ruim  Nem  

ruim, 
nem boa  

Boa  Muito 
boa  

1  Como você avaliaria sua qualidade 
de vida?  

1  2  3  4  5  

 
  Muito  

insatisfeito  
Insatisfeito  Nem satisfeito, 

nem  
insatisfeito  

Satisfeito  Muito  
satisfeito 

2  Quão satisfeito(a) 
você está com a 
sua saúde?  

1  2  3  4  5  
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas.  
  Nada  Muito 

pouco  
Mais ou 
menos  

Bastante  Extremamente  

3  Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que precisa?   

1  2  3  4  5  

4  O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária?  

1  2  3  4  5  

5  O quanto você aproveita a 
vida?  

1  2  3  4  5  

6  Em que medida você acha que 
a sua vida tem sentido?  

1  2  3  4  5  

7  O quanto você consegue se 
concentrar?  

1  2  3  4  5  

8  Quão seguro (a) você se sente 
em sua vida diária?  

1  2  3  4  5  

9  Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, atrativos)?  

1  2  3  4  5  

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido 

ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.  

 
  Nada  Muito 

pouco  
Médio  Muito  Completamente  

10  Você tem energia suficiente 
para seu dia-a-dia?  

1  2  3  4  5  

11  Você é capaz de aceitar sua 
aparência física?  

1  2  3  4  5  

12  Você tem dinheiro suficiente 
para  satisfazer  suas 
necessidades?  

1  2  3  4  5  

13  Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no dia-a-dia?  

1  2  3  4  5  

14  Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 
lazer?  

1  2  3  4  5  
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito vocês se sentiu 

a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.  

 
  Muito 

ruim  
Ruim  Nem ruim, 

nem bom  
Bom  Muito 

bom  
15  Quão bem você é capaz de se 

locomover?  
1  2  3  4  5  

 
  Muito  

insatisfeito  
Insatisfeito  Nem  

Satisfeito,  
nem  
insatisfeito  

Satisfe
ito  

Muito  
satisfeito  

16  Quão satisfeito (a) você 
está com seu sono?  

1  2  3  4  5  

17  Quão satisfeito (a) 
você está com sua 
capacidade de 
desempenhar as  
atividades do seu dia-
adia?  

1  2  3  4  5  

18  Quão satisfeito(a) você 
está com sua 
capacidade para o 
trabalho?  

1  2  3  4  5  

19  Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo?  

1  2  3  4  5  

20  Quão satisfeito(a) você 
está com suas relações 
pessoais  (amigos, 
parentes, 
 conhecidos, 
colegas)?  

1  2  3  4  5  

21  Quão satisfeito(a) você 
está com sua vida 
sexual?  

1  2  3  4  5  

22  Quão satisfeito(a) você 
está com o apoio que 
você recebe de seus 
amigos?  

1  2  3  4  5  
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23  Quão satisfeito (a) 
você está com as 
condições do local 
onde mora?  

1  2  3  4  5  

24  Quão satisfeito(a) você 
está com o seu acesso 
aos serviços de saúde?  

1  2  3  4  5  

25  Quão satisfeito(a) você 
está com o seu meio de 
transporte?  

1  2  3  4  5  

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou 
experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.  
  Nunca  Algumas 

vezes  
Frequentemente  Muito 

frequentemente  
Sempre  

26  Com que frequência 
você tem 
sentimentos 
negativos tais como 
mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão?  

1  2  3  4  5  

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!  
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Anexo 2 – Questionário Autoral  

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO                                                                             

IDADE:                                                                                  
PROFISSÃO:                                                                          
GRAU DE INSTRUÇÃO: 
ESTADO CIVIL: 
 
2. CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA  
a)Para você, o que é esquizofrenia? 
b) Alguém já explicou o que é a doença? 
 
3. VIDA ANTES E DEPOIS DA DOENÇA  
a) Como era sua vida antes de descobrir a doença? 
b) Você teve que mudar o seu dia-a-dia devido à doença?  
c) Existem atividades que você não pode realizar devido à doença? 
 
3. SINTOMAS DA DOENÇA 
a) Como os sintomas da doença apareceram? 
b) Como são os sintomas? 
c) os sintomas são freqüentes? 
d) Há fatores de melhora ou piora? 
 
4. CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA E AMIGOS 
a) A sua relação com seus familiares mudou? 
b) os comportamentos das pessoas ao seu redor mudaram? 
c) Você notou que alguma pessoa se afastou de você? 
d) Você costuma ir aos grupos do CAPS? Gosta? Como eles funcionam?  
 
 
5. ESTIGMA 
a) Você já notou olhares diferentes ou comportamentos diferentes pelo simples fato de 
ter a doença? Você gosta disso? 
b) Acha que as pessoas têm preconceito acerca da doença? 
c) Já vivenciou alguma situação de preconceito 
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Anexo 3- Termo de anuência institucional (TAI) 
 
 

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL – TAI 

 

 

Eu, ________________________________, responsável pelo(a) Secretária de Saúde 

de Pato Branco, Paraná, estou ciente, de acordo e autorizo a execução da pesquisa 

intitulada A Autopercepção da Esquizofrenia, coordenada pela acadêmica Natália 

Hoppen, sob supervisão de Gabrielle Socha e Thiago B. Campos.  

Declaro conhecer e cumprir a Resolução 466/2012 do CNS; afirmo o compromisso 

institucional de apoiar o desenvolvimento deste estudo; e sinalizo que esta instituição 

está ciente de suas responsabilidades, de seu compromisso no resguardo da 

segurança/bem-estar dos sujeitos da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tais condições.  

 

 ___________, de  de   
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nome do responsável institucional ou setorial)  

(Cargo do Responsável pelo consentimento) 
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 
Título do Projeto: A autopercepção do diagnóstico da esquizofrenia  
Pesquisador para contato/ fone: Natália Hoppen / (46) 991161729 
Endereço de contato (Institucional): R. Benjamin Borges dos Santos, 1100 - Fraron, 
Pato Branco - PR, 85503-378.  

 

Convidamos__________________________________________ (nome do 

participante/responsável) a participar de uma pesquisa sobre A autopercepção do 

diagnóstico da esquizofrenia. Os objetivos estabelecidos são identificar os pré-

conceitos acerca da esquizofrenia, entender como é a relação do paciente com a 

sociedade e descrever como era a vida antes e depois da doença. Para que isso ocorra 

(você e/ou seu filho) será submetido a uma entrevista que irá conter tais tópicos o 

conhecimento acerca da doença, a autoestima, como era a vida do paciente antes e 

depois do adoecimento, os sintomas, como é a convivência com a doença, com a 

família, com os amigos e se há estigma. No entanto, a pesquisa poderá causar a(você 

e/ou seu filho) agitação, constrangimento e/ou tristeza. 

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação (e/ou de seu filho) 

em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos 

acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de 

danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a 

você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização. Também você 

(e/ou seu filho) poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem 

qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja 

possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha 

prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos 

resultados.  

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, mas 

terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.  

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as 

etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome (e/ou seu filho), 
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endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto 

quando você desejar. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico 

para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.  

As informações que você (e/ou seu filho) fornecerem serão utilizadas 

exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este 

consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para 

autorizar novamente o uso.  

Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via 

é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.  

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na 

pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar 

pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FADEP (CEP-

FADEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 17:30 min., na sala do CEP, 

situado na rua Benjamin Borges do Santos, 1100, bloco N, sala 16B, Pato Branco – PR. 

Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep@fadep.edu.br 

ou pelo telefone do CEP que é (46) 3220-3103.  

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados 

neste documento.  

 

______________________________________________________________________                                                       
Nome do participante de pesquisa ou responsável 

 

 

Assinatura 

 

Eu, Natália Hoppen, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto 

de pesquisa ao participante (e/ou responsável).  

 

Assinatura do pesquisador  

 

Pato Branco, ______ de _____________ de 20____. 

 


