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Introdução: A internação psiquiátrica, seja em hospital geral ou psiquiátrico, pode ocorrer de forma

voluntária, quando há consentimento expresso do paciente; involuntária quando não há o consentimento

do paciente e a pedido de terceiro; e compulsória, que é determinada por ordem judicial¹.

Objetivo: Identificar o caráter das internações psiquiátricas realizadas em um Hospital Geral no estado do

Rio Grande do Sul (RS).

Metodologia: Pesquisa transversal, de cunho observacional, de abordagem quantitativa do caráter de

internação psiquiátrica em 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 caráter de internação (voluntária,

involuntária ou compulsória).

Resultados: No período de 15 meses analisados, obtivemos 318 internações psiquiátricas. Entre elas,

88% (n=280) internações voluntárias, 9,11% (n=29) internações compulsórias e 2,83% (n=9) involuntárias.

Discussão: A essência das justificativas de uma internação involuntária está na perda da autonomia,

decorrente de sua doença mental, impedindo a compreensão do caráter desadaptativo de seu estado².

Historicamente, a proporção de internação involuntária é maior nos casos de alteração do

comportamento3, porém, atualmente, as internações involuntárias têm se direcionado para os dependentes

químicos4. É possível observar que a maciça maioria das internações deram-se por caráter voluntário

(89,4%), assemelhando-se ao que é encontrado em outros estudos. A taxa de internação compulsória

observada também foi semelhante à demais estudos4. Entretanto, o percentual de internações

involuntárias foi considerado baixo. Tal fato pode decorrer-se da modalidade de leito, sendo leitos abertos

em um Hospital geral.

Os tratamentos involuntários e/ou compulsórios, geralmente, suscitam questões éticas relacionadas

à privação de liberdade daquele que foi internado, além de conflitos entre profissional de saúde que visa à

ação beneficente e à autonomia do paciente. Como consequências para tais internações, foram descritos

um pior relacionamento médico-paciente e pior vínculo familiar5. No entanto, a percepção da necessidade

de internação e o juízo crítico sobre a doença elevaram-se após o período de hospitalização.

Conclusão: Assim, embora a autonomia seja um dos pilares da atuação ética na assistência à saúde, há

casos em que a capacidade de decidir autonomamente do indivíduo está comprometida, sendo

responsabilidade dos profissionais conhecê-las e adequá-las individualmente.
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