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INTRODUÇÃO:
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2001), os transtornos mentais e comportamentais correspondem a 12% da
carga mundial de doenças. Sabe-se que a maioria das situações clínicas em saúde mental é possível de ser diagnosticada
e adequadamente manejada na atenção básica. Contudo, a internação hospitalar pode ser considerada visando o cuidado
integral do paciente, salientando-se que deve ser o último recurso a ser utilizado. O objetivo deste estudo foi analisar o
perfil das solicitações de internações psiquiátricas solicitadas pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado através de consulta em bases de dados disponíveis no
Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Foram analisadas as solicitações de internações psiquiátricas correspondentes
ao período de 1º de julho de 2011 a 31 de julho de 2013. As variáveis paramétricas utilizadas foram: regional de saúde e
município solicitante; tipo de serviço solicitante; sexo do paciente; classificação de risco; unidade executante; CID
relacionado ao motivo da internação; motivo da alta. A análise estatística foi realizada através de frequência simples e
relativa.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
No período do estudo, foram solicitadas 4.341 internações em saúde mental sendo 1,8% de outras Coordenadorias
Regionais de Saúde. Das 4.264 solicitações do âmbito da 6ª CRS, 1.309 (30,1%) foram originadas pelo município de Passo
Fundo provenientes dos seguintes serviços: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 53% (n=688),
Secretaria Municipal de Saúde (outras unidades de saúde, inclusive ESF) 27% (n=355) e Centro de Atenção Psicossocial II
(CAPS II) 20% (n=266). Das 1.309 solicitações de Passo Fundo, foram executadas 836 internações (580 no Hospital
Psiquiátrico Bezerra de Menezes e 256 no Hospital Municipal). Ainda, 325 solicitações não foram efetivadas, principalmente
por desistência. Os homens tem o maior número de solicitações de internações, num total de 69% (n=909), corroborando o
estudo de Silvestrini, et al. (2007). Quanto à classificação de risco informada, predomina de gravíssima (66,9%) a grave
(32,3%). O diagnóstico mais frequentemente encontrado nas solicitações foram os transtornos mentais e comportamentais
devido ao uso de álcool (n=223), corroborando o estudo de Zago (2004); outras substâncias psicoativas (n=212); e os
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína (n=201), mostrando que o uso de substância
psicoativas, incluindo o álcool representa o principal motivo de internação. Porém, no estudo de Silvestrini, et al. (2007) o
maior número de casos de internação foi relacionado à esquizofrenia. O motivo das altas de maior frequência foi a melhora
do paciente 56,5% (n= 740), embora em 25,5% das solicitações não houve informação sobre o motivo da alta (n= 334), as
altas por evasão e a pedido do paciente representaram 9,5% (n=124) e 6,4% (n=84), respectivamente.

CONCLUSÃO:
O número de solicitações de internações psiquiátricas reguladas pela 6ª CRS é elevado na região, sendo Passo Fundo o
maior demandante, por meio de serviços de atenção especializada. O motivo mais frequente é a dependência química,
sendo os homens os que mais internam.
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