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Reflexões sobre a recorrência das internações psiquiátricas.
A internação das pessoas com transtornos mentais no Brasil remonta ao século XIX, e
até o final dele, a exclusão era o mecanismo predominantemente usado para o controle da
loucura, especialmente daqueles tidos como perigosos, seja nas prisões ou hospícios. Os
loucos que não representavam tal perigo transitavam livremente, pelo menos até a metade
deste século, momento em que o crescimento das cidades trazia consigo novas demandas, e
diversos setores da sociedade reivindicavam providências em relação à loucura. (Cunha,
1988).
O asilo psiquiátrico tinha a tarefa de isolar aqueles que não gozavam da razão plena, e
que, portanto não seriam capazes de conviver em liberdade. Ao cárcere era incumbida a tarefa
de restituir a razão dos alienados, para que então pudessem usufruir da liberdade, no entanto,
este lugar de libertação mostrou-se com o passar do tempo e desenvolvimento das ciências
como um espaço de exclusão, violência e mortificação. (Amarante, 1995).
As práticas assistencialistas voltadas à loucura foram dando lugar às práticas médicas
e discursos científicos. Neste momento da história, para a medicina a internação era útil para
classificar os loucos e a partir disso buscar a cura. Os argumentos de periculosidade e do
caráter permanente da loucura justificavam as internações junto ao discurso científico da
época. (Cunha, 1988).
No início do século XX as teorias sobre raça e hereditariedade, conceitos de
degeneração, foram tomando força e constituindo os saberes eugênicos. A esta ciência caberia
o aperfeiçoamento da humanidade, para tanto era preciso melhorar a raça, preferencialmente
eliminando aqueles que eram ditos inferiores, que poderiam passar problemas das mais
diversas ordens para as próximas gerações, ou evitando que se reproduzissem. (Cohen, 1998).
Como no Brasil não havia lei que permitisse a esterilização de pessoas com
transtornos mentais, a prevenção da transmissão da loucura se dava pela reclusão nos
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hospitais psiquiátricos. Com o crescimento das cidades e as condições precárias nas quais
vivia grande parte da população, a internação também respondia ao incômodo causado pelo
louco que transitava nas ruas, assim como os desempregados, imigrantes e toda ordem de
indesejáveis sociais. (Boarini, 2006).
Até hoje não há exatidão sobre os fatores que determinam a loucura, no entanto,
quanto aos hospitais psiquiátricos, não há dúvidas em relação à sua não resolutividade e
produção de cronificação. Basaglia (2005) destaca que na institucionalização a pessoa perde
sua individualidade, objetificada pela doença e pela rotina do internamento que não respeita
sua singularidade, os vínculos vão se dissolvendo assim como os projetos que poderiam ser
desenvolvidos em liberdade. Diante da falta de resolutividade do confinamento e todo
sofrimento ali gerado, várias denúncias se estenderam sobre os hospitais psiquiátricos através
do século XX, o que foi gerando insatisfação e um mal estar geral. Nesta conjuntura
movimentos de combate a tal situação foram se formando. No Brasil, com o fim da ditadura
militar na década de 1980, as mobilizações crescentes dos diversos movimentos sociais
vieram à tona reivindicando, dentre outras questões, uma sociedade sem manicômios. Assim,
foi possível entrar na pauta do debate político o direito da pessoa com transtorno mental
(Boarini, 2006).
Depois de intensa luta caracterizada por estes movimentos, aliada ao processo de
redemocratização do país e à defesa da reforma sanitária brasileira, como já discutida pela
literatura (Amarante, 1996; Boarini, 2011; Daúd Jr., 2011), temos finalmente a lei 10.216 de
2001, conhecida como a lei da Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas com transtornos mentais, redirecionando o modelo de assistência à saúde mental
para serviços de base comunitária. A partir dali foram criadas linhas específicas de
financiamento para os serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico, assim como
novos mecanismos para fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos no
país. Entretanto, há estudos indicando que com a diminuição dos leitos nos hospitais
psiquiátricos e a ampliação da rede de atenção em serviços abertos, as internações de longo
prazo deram lugar a internações de períodos mais curtos e se repetem com maior frequência.
Segundo Machado e Santos (2012), são comuns situações nas quais pessoas com transtorno
mental que necessitam de atendimento de urgência são internadas constantemente, ou seja,
dão entrada no hospital, ficam internadas alguns dias ou meses, saem da internação e após um
breve período em liberdade são reinternadas, apesar do fato de que os séculos passados
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indicam que a internação psiquiátrica não é uma opção simples e prática, e de maneira geral
não vem demonstrando resultados efetivos no cuidado a pessoa com transtorno mental.
Diante do exposto este estudo tem como objetivo refletir sobre o fenômeno das
reinternações psiquiátricas após a Lei 10. 216/2001. Esta pesquisa, em fase preliminar, está
sendo realizada no Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Estadual de
Maringá sob orientação da Professora Doutora Maria Lucia Boarini.
Este estudo tem caráter bibliográfico e documental, e adotamos como referencial os
preceitos da reforma psiquiátrica, os princípios da Política Nacional de Saúde mental, e a
literatura sobre internação psiquiátrica. Não há intervenção direta com a população estudada,
o acesso às informações destas pessoas é exclusivamente documental. Os documentos
pesquisados são os registros das altas do Hospital Psiquiátrico de Maringá no período de maio
a outubro de 2014. Os dados coletados são os seguintes: idade, sexo, diagnóstico, bairro que
reside, data de entrada na instituição, data de saída da instituição, destino ao receber alta e
grau de parentesco da pessoa que acompanhou a alta. O critério considerado para reinternação
foi a ocorrência de mais de uma internação no período do estudo. Os dados estão sendo
analisados à luz da Política Nacional de Saúde Mental e da literatura sobre internação e
reforma psiquiátrica.
Esta apresentação traz os resultados referentes às internações do período de maio a
outubro do ano de 2014. Neste período tivemos 443 pessoas internadas, destas, 53 (11%)
foram internadas mais de uma vez. Dentre as pessoas reinternadas, 44 foram duas vezes, 8
pessoas três vezes, e 1 pessoa quatro vezes neste período. Dentre estes indivíduos que
passaram por reinternação, 31 (58%) tem entre 20 e 40 anos, e 22 (42%) entre 40 e 61 anos;
44 (83%) homens e 9 mulheres (17%). Os registros de hipótese diagnóstica indicam que 65%
das internações foram decorrentes de transtornos mentais devido ao uso de substância
psicoativa e 35% relacionados a outros transtornos mentais. As internações nas quais os dias
de permanência foram entre 1 a 30 dias corresponderam a 61%, entre 30 e 60 dias foram 30%,
e mais de 60 dias foram 9%. No que corresponde a entidade de destino após a alta, 79% foram
encaminhados para tratamento ambulatorial, 17% saíram da instituição por abandono de
tratamento da alta hospitalar, e 4% não foram especificados. No momento da alta é registrado
o acompanhante, em 60% dos casos a pessoa saiu do hospital acompanhada pela mãe, pai ou
irmãos, 14% por esposo(a), namorado(a) ou filhos, 13% por outras pessoas com vínculo
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familiar/afetivo (tios, cunhados, primos, amigos, avós), e 11% por outras pessoas sem vínculo
familiar (assistente social, pastor, cuidador, etc.).
Verificamos que a maior parte das pessoas que passam por reinternação são homens
até 40 anos, em concordância com outras pesquisas (Cardoso & Galera, 2011; Castro,
Furegato & Santos, 2010; Parente et al, 2007). No presente estudo a hipótese diagnóstica
prevalente está relacionada ao uso de substância psicoativa, outros estudos demonstram que o
maior número de internações está relacionado a transtornos esquizofrênicos (Castro, Furegato
& Santos, 2010; Parente et al, 2007). Um aspecto que merece destaque foi o baixo índice de
reinternações (11%) que encontramos neste estudo, em comparação a índices mais altos
encontrados em outros estudos que variam de 34% a 62,4% (Castro, Furegato & Santos,
2010; Cardoso & Galera, 2011; Parente et al, 2007). Importante considerar que nosso estudo
contemplou seis meses, um breve espaço de tempo em relação às outras pesquisas. Os dados
sobre encaminhamento e acompanhante no momento alta não foram encontrados em outros
estudos, independente disto, a partir dos nossos resultados podemos apontar que a maior parte
dos egressos é encaminhado para tratamento extra-hospitalar, e grande parte possui vínculo
familiar e/ou afetivo.
Ressaltamos que este estudo, embora preliminar, indica que neste caso a reinternação é
abaixo da média. Entretanto, permanece a dúvida, se de fato tais internações são necessárias,
ou se as crises não estão sendo acolhidas de maneira eficiente.
Conhecer quem são os egressos destas internações, a identificação de suas
características, de seus familiares e de sua comunidade, pode favorecer uma maior
compreensão sobre os caminhos que levam à hospitalização, assim como as alternativas de
tratamentos possíveis. Podemos dizer que a reinternação psiquiátrica revela um momento de
transição entre modelos: o hospitalocêntrico e a atenção psicossocial. Se as internações são
recorrentes, as situações de crise não estão sendo acolhidas ou resolvidas no modelo da
atenção psicossocial, revelando certa insuficiência da rede de atenção à saúde mental.
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