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Introdução: Os transtornos psiquiátricos caracterizam-se por alterações na cognição, no 

humor, no controle dos impulsos e no comportamento interferindo no desenvolvimento 

e nas habilidades de viver em sociedade, em seus relacionamentos interpessoais e em 

sua capacidade de trabalho. A esquizofrenia acomete entre 0,6% e 3% da população 

mundial, trata-se de um transtorno psiquiátrico crônico e em muito dos casos 

incapacitantes, que se caracteriza pela presença de sintomas psicóticos, positivo ou 

negativo, desorganização, perdas cognitivas e sintomas depressivas. Objetivo: Aplicar 

o conhecimento sobre a patologia integrando os conhecimentos de Anatomia, 

Fisiologia, Patologia, Histologia, Farmacologia.; detectar as Necessidades Humanas 

Básicas Afetadas do paciente; Identificar os Diagnósticos de Enfermagem, segundo 

classificação do NANDA; e assim contribuir para elaboração de um  plano assistencial 

de enfermagem ao paciente portador de esquizofrenia. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo estudo de caso.Os dados foram coletados em um hospital de 

referência de Belém- PA.Participou deste estudo de caso, uma paciente acometida pela 

esquizofrenia não especificada (F20), a partir da coleta de dados, por intermédio da 

análise prontuário, conversa com o psicólogo da paciente; tendo como classificação de 

diagnóstico adotada segundo o North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) foi estabelecido o plano de cuidados. Resultados: A partir de dados 

coletados e do exame físico foram encontradas  NHBs afetadas e  foram  estabelecidos 

os diagnósticos e traçado o Plano Assistencial, procurando atender o paciente de forma  

holística e humanizada. Conclusão: A assistência de enfermagem ao paciente 

esquizofrênico deve ser sempre seguida de um exame físico e histórico completo, pois 

assim poderemos determinar as ações de enfermagem que deverão ser realizadas com 

este paciente. O enfermeiro como profissional da equipe multidisciplinar de saúde e 

líder da equipe de enfermagem, deve desenvolver maneiras seguras e eficazes de cuidar. 
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