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Introdução: A Esquizofrenia é uma enfermidade psiquiátrica crônica, complexa, 

caracterizada por manifestações psicopatológicas como distorções do pensamento, da 

percepção, além de inadequação e embotamento do afeto, atingindo cerca de 1% de população 

mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) [1]. O tratamento é 

composto pela terapia medicamentosa aliada a psicoterapia. A terapia medicamentosa é 

fundamental no controle da esquizofrenia, porém, este pode desencadear efeitos colaterais que 

interferem diretamente na capacidade funcional do indivíduo, e consequentemente, na 

qualidade de vida. Os psicofármacos utilizados como base no tratamento da esquizofrenia são 

os antipsicoticos, classificados em típicos (primeira geração) e atípicos (segunda geração). Os 

antipsicoticos atípicos tem sido mais utilizados devido sua eficácia terapêutica e menor 

ocorrência de sintomas extrapiramidais, porém estes tem sido associados ao aumento de risco 

cardiovascular, complicações metabólicas e ganho de peso. Estudos demonstram a relação do 

ganho de peso com pior qualidade de vida, suicídio e desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, nestes indivíduos, além de ser um dos motivos mais frequentes da não 

adesão ao tratamento [2]. Objetivos: Verificar a relação tratamento medicamentoso com o 

estado nutricional de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, internados na clínica 

psiquiátrica de um hospital público de referência em psiquiatria em Belém, Pará. Métodos: 

Trata-se de um estudo de delineamento transversal, descritivo, envolvendo pacientes com 

diagnóstico de esquizofrênia, internados na clínica psiquiátrica do Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna (FHCGV). O período da coleta compreendeu os meses de agosto a outubro de 

2019. A população de estudo foi composta por pacientes adultos, de ambos os sexos, que 

estavam em terapia medicamentosa com uso de antipsicóticos. Para coleta de dados foi 

utilizado um questionário semi-estruturado, elaborado pelos autores da pesquisa. Foram 

avaliados parâmetros antropométricos, através da aferição de peso e altura e circunferências 

da cintura, quadril e braço. O Índice de Massa Corporal (IMC), foi utilizado para a 

classificação do estado nutricional, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 1998)³. Os dados sobre os antipssicoticos utilizados e tempo de uso, foram 

coletados em seus respectivos prontuários no momento da avaliação. Os dados foram 

tabulados no programa Excel 2013, o tratamento estatístico, com análise descritiva dos dados, 

foi realizado no programa Epi Info versão 1.6. Esta pesquisa faz parte do projeto intitulado 

“Avaliação, monitoramento e intervenção nutricional em pacientes psiquiátricos”, aprovado 

pelo comitê de ética e pesquisa da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), 

sob o parecer número 2.180.181, e de acordo com a resolução 466/2012. Após a realização da 

avaliação nutricional foi prestada a devida assistência nutricional aos pacientes, por meio de 

prescrição dietética e orientação nutricional individualizada. Resultados e Discussão: Foram 

avaliados 37 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, sendo 54% do sexo feminino e 46% 

do sexo masculino. A média de idade encontrada foi de 25 anos. Os pacientes faziam uso 

apenas de antipissicoticos de segunda geração ou atípicos sendo que todos faziam uso de duas 

ou mais medicações, 100% utilizavam risperidona, 39% quetiapina e 41% Clozapina, o uso 
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destes tem demonstrado um tratamento mais efetivo para a esquizofrenia, pois são mais bem 

tolerados e mais efetivos no controle da psicose, além de apresentarem menos efeitos 

extrapiramidais [3]. Em relação ao estado nutricional, 41% estavam eutróficos, 11% 

apresentaram desnutrição leve e 49% excesso de peso, sendo que destes 30% tiveram 

diagnóstico nutricional de sobrepeso e 19% de obesidade. Os resultados encontrados 

correspondem aos achados na literatura que tem demonstrado que o aumento de peso corporal 

ocorre em mais de 50% dos pacientes esquizofrênicos que fazem uso de medicações 

antipsicóticas, sendo que pacientes em uso de clozapina, tem se mostrado mais suscetíveis ao 

ganho de peso quando comparados aos usuários de outros antipssicoticos [3], na amostra 

analisada, 41% utilizavam a clozapina, e destes 60% apresentaram excesso de peso. As 

medidas de circunferência da cintura, relacionada ao risco de desenvolvimento de doenças 

cardiometabólicas, mostrou-se elevada em 70% dos pacientes, corroborando os achados da 

literatura, que demostram a associação entre o uso de antipissicoticos e doenças 

cardiovasculares [4]. Quanto ao tempo de tratamento, os pacientes que o faziam há mais de 1 

ano, tiveram o maior percentual de excesso de peso quando comparado aos que estavam em 

tratamento em período inferior. Fatores como sedentarismo, o tabagismo e a ingestão 

alimentar inadequada, que são características comuns nos pacientes com esquizofrenia, 

podem contribuir para a maior prevalência de sobrepeso, obesidade e alterações metabólicas e 

portanto devem ser investigados [5]. Este estudo teve como limitação a ausência de dados de 

peso antes do início do tratamento medicamentoso, fazendo necessário a realização de novos 

estudos para avaliar e esclarecer as mudanças que ocorrem no decorrer do tratamento. 

Conclusão/Considerações Finais: Apesar das medicações antipsicóticas representarem um 

grande avanço no tratamento desse transtorno, estas podem desencadear efeitos colaterais ou 

reações adversas que, influem no estado nutricional do indivíduo, conforme os achados desta 

investigação, onde se observou que a maioria dos pacientes apresentou excesso de peso. A 

avaliação dos hábitos alimentares e o acompanhamento nutricional desses pacientes, faz se 

necessária para identificar fatores que interferem no estado nutricional e qualidade de vida, 

sendo de fundamental importância para auxiliar na definição de serviços e intervenções que 

proporcionem melhorias na vida destas pessoas e consequentemente melhor adesão ao 

tratamento medicamentoso. 
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