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Introdução: A esquizofrenia é uma doença

mental em que os sinais e sintomas incluem

alterações na percepção, emoção, cognição,

pensamento e comportamento, geralmente, com

longa duração e bastante gravidade. A reforma

psiquiátrica, que visou a desinstitucionalização

dos pacientes psiquiátricos, modificou a saúde

pública no Brasil, afetando as taxas de

hospitalização².

Objetivo: Identificar a proporção de

internações decorrentes de esquizofrenia em

unidade psiquiátrica de um Hospital Geral no

estado do Rio Grande do Sul (RS).

Metodologia: Pesquisa transversal,

observacional, de abordagem quantitativa, do

motivo de internação em unidade psiquiátrica de

um Hospital Geral do RS, de janeiro de 2016 a

março de 2017. Os dados foram coletados por

meio dos prontuários, sendo a variável analisada

o motivo primário da internação.

Resultados: No período de 15 meses

analisados, obtivemos 318 internações

psiquiátricas. Entre elas, 28,6% (n=91) foram

decorrentes do uso de substâncias (álcool e/ou

outras drogas) e 71,3% (n=227) foram

decorrentes de transtornos mentais em geral, não

associados à dependência química, onde a

esquizofrenia esteve presente em 29,9% dos

casos. (n=68).

Discussão: Sabe-se que há vantagem na

utilização de unidades psiquiátricas dentro de

hospitais gerais, entre elas, a redução do estigma

da doença mental, maior facilidade de acesso aos

serviços para os usuários, garantia de maior

transparência na prática psiquiátrica, melhor

atenção a saúde física e aumento da comunicação

com outras especialidades². Aproximadamente,

30% das internações não decorrentes do uso de

substâncias foram pela esquizofrenia ou cerca de

20% do total de internações, sendo esses dados

semelhantes a outros estudos¹. Diante disso,

percebemos a importância dos leitos psiquiátricos

em hospital geral para esses pacientes, visto que,

a esquizofrenia é uma doença mental com elevado

comprometimento funcional ao longo da vida,

caracterizando-se com um quadro crônico e de

difícil tratamento4. Com todas as mudanças no

modelo assistencial, o hospital geral será cada vez

mais eleito para hospitalização quando do

recrudescimento dos sintomas da enfermidade³.

Conclusão: O presente estudo auxilia na

caracterização de internações de saúde mental em

um hospital geral a fim de oferecer cuidados

adequados e servir como base para análise dos

impactos na oferta de leitos psiquiátricos.
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