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Resumo de disseRtação 

Reinternações psiquiátricas: implicações e impacto das 
novas estratégias de atenção à saúde mental
Psychiatric reospitalization: implications and impact of new strategies form 
mental health care 

RESUMO

O presente estudo, resultante de dissertação mestrado, teve como ob-
jetivos: avaliar o impacto dos novos dispositivos de atenção à saúde 
mental, especialmente os Centros de Atenção Psicossocial, nas reinter-
nações psiquiátricas no Rio Grande do Norte; identificar aspectos que 
implicam nas reinternações psiquiátricas em um hospital psiquiátrico 
público de referência para a unidade federativa em questão. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva, norteada 
por um arcabouço teórico de enfoque crítico-dialético sobre a Reforma 
Psiquiátrica brasileira e tendo a história oral temática como método 
de pesquisa e a entrevista semiestruturada como técnica de coleta das 
informações. Durante a realização da coleta das informações tivemos 
acesso a números de reinternações psiquiátricas na instituição pesqui-
sada, os quais foram utilizados como uma informação adicional e inter-
postos aos discursos dos sujeitos da pesquisa durante a discussão dos 
resultados. O cenário da pesquisa foi um hospital psiquiátrico referên-
cia estadual para o atendimento em psiquiatria. Para seleção dos sujei-
tos da pesquisa utilizamos os seguintes critérios de inclusão: ter come-
çado a exercer atividades no referido hospital a partir de Abril de 2001, 
período de regulamentação da Lei Federal 10.216/2001 que viabilizou 
a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde Mental; e atuar 
na porta de entrada e/ou de saída da instituição regulando os processos 
de admissão e/ou de alta dos pacientes. Tais critérios nos possibilita-
ram entrevistar 20 sujeitos. A coleta das informações foi realizada nos 
meses de Julho e Agosto de 2011, após a liberação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte através 
do parecer n.o 216/2011 e CAAE n.o 0021.0.051.000-11. Para a análi-
se das informações coletadas utilizamos a técnica de análise temática. 
Constatamos que a expansão dos dispositivos da atenção psicossocial 
vem promovendo a redução gradativa das reinternações psiquiátricas 
no Estado, além de melhorias na assistência prestada ao usuário da 
instituição pesquisada. A melhoria assistencial constatada na institui-
ção lócus do estudo surgiu como uma das implicações da expansão da 
rede territorial de assistência no cotidiano do hospital pesquisado. Tais 
melhorias referem-se: à criação do serviço de acolhimento no pronto 
socorro do hospital; ao desenvolvimento de iniciativas de educação em 
saúde junto às famílias dos usuários do serviço; à valorização de uma 
postura articulada ao paradigma da atenção psicossocial de parcela dos 
profissionais da instituição; à busca de articulação entre a instituição 
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pesquisada e os dispositivos da rede de saúde mental. Todas estas trans-
formações apontam para o impacto que a expansão da rede de atenção 
à saúde mental causou, tanto na realidade do serviço quanto nas rein-
ternações psiquiátricas. A análise do material empírico nos permitiu 
detectar quais aspectos implicam nas reinternações psiquiátricas na rea-
lidade estadual, a saber: problemática familiar agravante, funcionamen-
to e distribuição dos serviços em território; acessibilidade de usuários 
e familiares aos serviços substitutivos; a problemática da dependência 
química no contexto da atenção psicossocial; e o desconhecimento de 
parcela dos profissionais da instituição pesquisada sobre a lógica or-
ganizacional da rede de atenção à saúde mental. Em síntese, concluí-
mos que a ampliação da rede de saúde mental impactou na realidade 
das reinternações psiquiátricas em nível estadual, inclusive pela criação 
recente do Centro de Atenção Psicossocial tipo III que passou a pro-
porcionar atendimento integral, evitando aquelas internações que eram 
feitas quando o usuário precisava de atendimento fora do horário de 
funcionamento dos outros serviços. Além disso, tal expansão provocou 
transformações no cotidiano do serviço hospitalar estudado que passou 
por modificações em sua estrutura e dinâmica de funcionamento para 
adaptar-se à realidade da atenção psicossocial e dos serviços substitu-
tivos, na busca por uma articulação com esses novos dispositivos. Os 
resultados da pesquisa acrescentam para a prática dos profissionais da 
saúde o conhecimento de que a expansão da Reforma Psiquiátrica brasi-
leira está acontecendo também no Estado do Rio Grande do Norte. Fato 
que mobiliza os trabalhadores da saúde mental a lutarem e contribuí-
rem para a conquista de patamares favoráveis na redução de reinterna-
ções psiquiátricas em nível nacional. 
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