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RESUMO 

 

 

Introdução: Interconsultoria psiquiátrica refere-se à avaliação de pacientes que estão sob os 

cuidados de outros especialistas. 

Objetivo: Caracterização da interconsultoria psiquiátrica do HU-UFSC. 

Métodos: Realizou-se um estudo observacional transversal através da análise dos protocolos 

de registro de interconsulta em saúde mental (PRISMe) aplicados em  pacientes internados 

nas enfermarias do HU-UFSC, durante o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Os 

protocolos foram preenchidos pelos residentes do segundo ano de psiquiatria da SES-SC no 

momento da interconsulta. Nove pacientes foram excluídos pela ausência do protocolo 

preenchido. Assim, a amostra foi composta por 193 pacientes.   

Resultados: A taxa de encaminhamento à psiquiatria foi 0,9%. A amostra foi composta 

predominantemente por pacientes do sexo feminino (65,3%), casados ou em união estável 

(52,3%) e inativos por invalidez/afastados do trabalho (25,9%). Os principais diagnósticos 

clínicos foram as lesões/envenenamentos (18,8%). A categoria diagnóstica psiquiátrica mais 

prevalente foi a de transtornos do humor (34,1%), com destaque para depressão (25,2%). Os 

principais motivos para a solicitação de interconsulta foram a presença de sintomas 

psiquiátricos (36,3%) e o risco suicida (28%). Em 47,1% dos casos não foi levantada 

nenhuma hipótese de diagnóstico psiquiátrico pelo solicitante. Dentre os que formularam 

alguma hipótese, a sensibilidade dos diagnósticos chegou a 34,2% para depressão. 

Conclusões: Existe uma dificuldade dos profissionais de outras especialidades em relação ao 

reconhecimento e/ou manejo de problemas psiquiátricos. Logo, a interconsultoria psiquiátrica 

tem grande importância, não apenas como um modo de assistência, mas também de suporte e 

orientação para as outras especialidades.  
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ABSTRACT 

 

 
Introduction: Consultation-liaison psychiatry refers to the evaluation of patients that are 

under other specialists’ care.  

Objective: Characterization of the consultation-liaison at HU-UFSC. 

Method: A transversal study was performed trough the analysis of the consultation-liaison 

register protocol (PRISMe) applied to medical inpatients at the wards of HU-UFSC between 

January 2007 and December 2008. The protocols were filled out by the psychiatry second-

year residents of SES-SC in the moment of the consultation. Nine patients were excluded due 

absence of the filled out protocol. So, the sample was composed by 193 patients. 

Results: Referral rate for psychiatric consultation was 0,9%. The sample was composed 

predominately by female (65,3%), married (52,3%), and retired for disability (25,9%). The 

main clinical diagnoses were the injuries/poisoning (18,8%). The most prevalent psychiatric 

diagnose category was the mood disorders (34,1%), mainly depression (25,2%). The main 

reasons for psychiatric consultation request were the presence of psychiatric symptoms 

(36,3%) and the suicidal risk (28%). In 47,1% of the cases no psychiatric diagnose hypothesis 

was raised by the solicitants. Among those who formulated some hypothesis, the diagnoses’ 

sensibility reached 34,2% for depression. 

Conclusions: There is a difficulty of other specialties’ professionals in relation to the 

recognition and/or treatment of psychiatric problems. Therefore, consultation-liaison 

psychiatry has great importance, not only as a way of assistance, but also of support and 

orientation for other specialties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A interconsulta é uma área da psiquiatria que envolve a assistência, o ensino e a 

pesquisa. É também um recurso metodológico do qual o profissional de saúde mental pode 

usufruir no auxílio do manejo de pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos e 

psicossociais e de transtornos interpessoais que envolvem o paciente, a família e a equipe de 

saúde.1 

De acordo com Botega,2 o termo interconsulta, no Brasil, abrange tanto a consultoria 

psiquiátrica quanto a psiquiatria de ligação. Consultoria refere-se à atuação de um profissional 

da saúde mental na avaliação de pacientes que estão sob os cuidados de outros especialistas. 

Neste caso, o contato do profissional é episódico e se dá em resposta a um pedido de parecer. 

Já a psiquiatria de ligação diz respeito ao profissional de saúde mental que é membro de uma 

determinada equipe médica e cuja participação é contínua. 

A interconsulta psiquiátrica desenvolveu-se inicialmente a partir da década de 30, nos 

Estados Unidos, aliada à instalação das unidades psiquiátricas em hospitais gerais, fato que 

favoreceu a aproximação da psiquiatria com outras especialidades clínicas. O ápice desse 

desenvolvimento se deu no período pós-guerra, devido ao grande número de ex-combatentes 

internados em hospitais e que apresentavam transtornos psiquiátricos.3   

Já no Brasil, o estabelecimento de enfermarias psiquiátricas nos hospitais gerais iniciou-

se após a década de 50.4 A fundação do primeiro serviço de interconsulta do país ocorreu 

apenas no ano de 1977, na Escola Paulista de Medicina, constituindo-se num estágio do 

programa de residência médica em psiquiatria.5 O apogeu da expansão desta área no país se 

deu na década de 80, 1 através da elaboração de teses sobre o tema, publicação de livros e 

realização de eventos científicos. Entre os eventos, destacaram-se o I Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria e Medicina Interna em 1987, na Universidade de São Paulo, e o I Encontro 

Brasileiro de Interconsulta Psiquiátrica em São Paulo, no ano de 1989.2 Esta área da 

psiquiatria se fortaleceu ainda mais com a promulgação da Lei nº 10216 de 06 de abril de 

2001,6 que recomenda a criação de unidades psiquiátricas em hospitais gerais, favorecendo o 

intercâmbio entre psiquiatras e colegas de outras especialidades médicas.  

Em Florianópolis, o hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina 

(HU-UFSC), fundado em 1980, conta com atendimento de interconsultoria psiquiátrica há 13 
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anos. Inicialmente este atendimento se dava através da consultoria de apenas uma psiquiatra, 

Dra. Letícia Furlanetto, que atendia todo o hospital. Posteriormente, há 5 anos, com a 

participação da residência médica em psiquiatria nesta instituição, a interconsultoria passou a 

ser um dos estágios desta especialização. 

Atualmente, a necessidade da presença dos serviços de interconsulta em hospitais gerais 

está aparentemente bem estabelecida. Várias pesquisas nacionais demonstraram uma alta taxa 

de comorbidade psiquiátrica em pacientes internados, que varia de 20 a 60%,2 valores que se 

assemelham aos encontrados na literatura internacional.7  Essa variação deve-se às diferenças 

entre as populações estudadas e à metodologia utilizada. Além disso, outros dados têm 

fortalecido a importância da interconsultoria, como a diminuição do tempo de internação e a 

maior adesão ao tratamento dos pacientes que usufruíram de atendimento especializado.8,9,10 

Porém, apesar dos estudos mostrarem evidências desta importância, o número de serviços de 

interconsulta no país ainda é bastante restrito.  De acordo com a diretoria administrativa da 

Associação Brasileira de Psiquiatria, há apenas 36 serviços credenciados junto a este órgão.  

Dentro deste contexto, há uma escassez de pesquisas nesta área, principalmente na 

literatura nacional: dos 1486 artigos publicados entre 1981 e 1995 no Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, na Revista Brasileira de Psiquiatria e na Revista de Psiquiatria Clínica, apenas 71 

tratavam do tema.11 

É importante frisar, também, as baixas taxas de pacientes internados encaminhados à 

psiquiatria, que na literatura nacional variam de 0,5 a 2%.12, 13 Em pesquisa desenvolvida em 

1986, no hospital geral de Oxford, com a finalidade de analisar o manejo dos médicos em 

relação a problemas psicológicos, Mayou e Smith14 definiram alguns elementos que poderiam 

justificar tais taxas. De acordo com os autores, os principais motivos alegados pelos 

profissionais para não solicitarem avaliação psiquiátrica foram a crença de que os pacientes 

não gostam do encaminhamento para esta especialidade, a estigmatização do paciente por 

necessitar de consulta do psiquiatra, a ineficácia do tratamento psiquiátrico e a falta de tempo 

para conversar com os pacientes sobre problemas emocionais. Apesar de ter se desenvolvido 

há mais de 20 anos, os achados deste estudo mantêm-se bastante atuais. Em 2003, Morgan e 

Killoughery15 repetiram a pesquisa citada e confirmaram os mesmos resultados, exceto em 

relação à ineficiência das intervenções psiquiátricas. Outros autores16,17 também apontam que 

muitos transtornos mentais não são reconhecidos pelos médicos e por isso os pacientes não 

chegam a ser avaliados por um especialista. 

  Desta maneira, tendo em vista a relevância do tema em questão, a necessidade de 

pesquisas nessa área e o fato de não haver nenhum estudo anterior sobre a interconsulta no 
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HU-UFSC, a proposta deste trabalho é colaborar com o aprimoramento da interconsultoria 

psiquiátrica desta instituição, através do fornecimento de dados que poderão ser utilizados no 

estabelecimento de prioridades em relação ao ensino e à assistência. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterização da interconsultoria psiquiátrica do HU-UFSC. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Obter informações a respeito das características sócio-demográficas dos pacientes e das 

fontes de solicitação dos pedidos de interconsulta. 

Descrever os diagnósticos clínicos e psiquiátricos dos pacientes avaliados. 

Identificar as intervenções e planos de tratamento sugeridos pela interconsultoria.  
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3. MÉTODOS 

 

 

 

3.1 Desenho  

 

Trata-se de um estudo observacional transversal. 

 

3.2 Local  

 

A pesquisa desenvolveu-se no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da 

Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), em Florianópolis. 

 

3.3 Amostra 

 

A amostra foi composta pelos pacientes internados nas enfermarias do HU-UFSC para 

os quais foram solicitados os serviços de interconsulta psiquiátrica, no período de janeiro de 

2007 a dezembro de 2008. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

a) solicitação de avaliação da psiquiatria por meio de pedido de parecer; 

b) pedido de parecer acompanhado do protocolo de registro de interconsulta em saúde 

mental (PRISMe) preenchido parcial ou integralmente; 

c) consentimento do paciente ou responsável após esclarecimento acerca do estudo.  

 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

a) todos os pacientes que não aceitaram participar do estudo.  
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3.4 Procedimentos 

 

Os dados do estudo foram obtidos mediante o estudo dos PRISMes aplicados em 

pacientes internados nas enfermarias do HU-UFSC durante o período de janeiro de 2007 a 

dezembro de 2008. Os leitos da hematologia não foram incluídos neste estudo, pois esta 

especialidade conta com um psiquiatra de ligação na sua equipe e os dados não foram 

disponibilizados para a pesquisa. Os protocolos foram preenchidos pelos residentes do 

segundo ano de psiquiatria da SES-SC no momento da interconsulta.  

 

3.5 Protocolo utilizado 

 

O PRISMe foi elaborado com base no Patient Registration Form do European 

Consultation-Liaison Workgroup for General Hospital Psychiatry and Psychossomatics 

(ECLW).18  

O PRISMe estrutura-se em quatro tópicos:  

a) dados demográficos: idade, sexo, estado civil, procedência, cor, situação laboral e 

escolaridade do paciente. 

b) dados do pedido de interconsulta: informações sobre a clínica solicitante, função do 

profissional solicitante, motivo da solicitação, diagnóstico clínico, possível diagnóstico 

psiquiátrico e as características qualitativas do pedido (presença do nome do profissional 

solicitante, manifestação ou não do que se esperava em relação ao atendimento e legibilidade 

da escrita).   

c) avaliação e diagnóstico: contempla os aspectos a respeito da resposta ao pedido de 

parecer- período decorrido entre a data do pedido e a avaliação do interconsultor, diagnóstico 

psiquiátrico, diagnóstico clínico principal, assistência anterior em saúde mental, medicação 

psicotrópica em uso e presença ou não de risco suicida. 

d) conduta e desfecho: informações a respeito das medicações prescritas pelo 

interconsultor, do plano de tratamento, do encaminhamento pós-alta hospitalar e do tempo 

total de internação do paciente. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Este estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética para Pesquisas com Seres Humanos 

da UFSC sob o protocolo nº 231/2008 e segue as orientações das resoluções nº 196/96 e 
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251/97 do Conselho Nacional de Saúde. Os pacientes foram orientados a respeito do estudo e 

informados de que seu tratamento não seria alterado caso decidissem não participar. Aqueles 

que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

Durante o período de estudo foram requisitados 202 pedidos de interconsulta para a 

psiquiatria. Desses, 9 (4,4%) foram excluídos por não apresentarem o protocolo preenchido. 

Assim, a amostra foi composta por 193 pedidos.  Considerando que de 1° de janeiro de 2007 a 

31 de dezembro de 2008, foram realizadas 20.432 internações nas enfermarias e emergência 

do HU-UFSC, a taxa de encaminhamento para a interconsultoria psiquiátrica foi de 0,9%.   

 

4.2 Dados sócio-demográficos  

 

A distribuição da amostra segundo o sexo demonstrou um predomínio do feminino 

(65,3%), enquanto o masculino correspondeu a 34,7% dos casos. A idade dos pacientes 

incluídos no estudo variou de 14 a 86 anos e a média de idade + desvio padrão (DP) foi de 

43,6 + 15,8 anos. Em relação à procedência, a maior parte dos casos (n=117; 60,6%) era 

proveniente da própria cidade de Florianópolis. A respeito da escolaridade, os participantes 

tinham o ensino fundamental incompleto em 24,9% (n=48) dos casos. Entretanto, em 23,3% 

(n=45) dos protocolos esta informação não estava registrada. A maioria dos sujeitos era 

casada ou mantinha união estável (52,3%) e residia com seus cônjuges e filhos (32,1%). A 

inatividade por invalidez ou afastamento do trabalho e o cuidado com o lar foram as situações 

laborais mais freqüentes entre os pacientes assistidos (25,9% e 20,7%, respectivamente). A 

Tabela 1 mostra detalhadamente as características sócio-demográficas da amostra. 
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Tabela 1- Dados sócio-demográficos dos pacientes atendidos pela interconsultoria 
psiquiátrica. 
 
 

VARIÁVEIS                               N(193)                  % 

                      
SEXO 

 

  

                  Feminino 126      65,3 

                  Masculino 67      34,7 

                   
               COR 
 

  

                 Branca 156      80,8 

                 Negra 19        9,8 

                 Parda 16        8,3 

                 Não registrado  
 

2        1,0 

 FAIXA ETÁRIA   
    
 Até 14 anos 1        0,5 

 De 15 a 20 anos 11        5,7 

 De 21 a 30 anos 29      15,0 

 De 31 a 40 anos 43      22,3 

 De 41 a 50 anos 49      25,4 

 De 51 a 60 anos 29      15,0 

 De 61 a 70 anos 20      10,4 

 Acima de 71 anos 9        4,7 

 Não registrado 2        1,0 
       

        ESTADO CIVIL 
 

  

 Casado (a) / União Estável 101       52,3 

 Solteiro (a) 41       21,2 

 Separado (a) 30       15,5 

 Viúvo (a) 20       10,4 

 Não registrado 1 0,5 

    
        PROCEDÊNCIA   

 Florianópolis 117        60,6 

 Grande Florianópolis 39        20,2 

 Outras cidades de SC 34        17,6 

 Não registrado 
 

Continua 
 

3          1,6 
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VARIÁVEIS                               N(193)                  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
VIVE COM / ONDE 

 

  

 Cônjuge e filhos        62      32,1 

 Cônjuge        31      16,1 

 Pais        23      11,9 

 Só, com filhos        20      10,4 

 Sozinho (a)        18        9,3 

 Parentes        13        6,7 

 Outros          5        2,6 

 Amigos          3        1,6 

 Em instituição          3        1,6 

 Não registrado 
 

       15        7,8 

    
SITUAÇÃO LABORAL 

 
  

 Inativo (a) por invalidez/afastado        50 25,9 

 Cuidando do lar        40 20,7 

 Empregado (a) formalmente        23 11,9 

 Desempregado (a)        21 10,9 

 Inativo (a) por tempo de serviço        16 8,3 

 Autônomo (a)        15 7,8 

 Empregado (a) informalmente        12 6,2 

 Estudante          5 2,6 

 Não registrado        11 5,7 

    
ESCOLARIDADE 

 
  

 Analfabeto (a)         12 6,2 

 Ensino Fundamental Incompleto         48 24,9 

 Ensino Fundamental Completo         16 8,3 

 Ensino Médio Incompleto         24 12,4 

 Ensino Médio Completo         34 17,6 

 Ensino Superior Incompleto           8 4,1 

 Ensino Superior Completo           5 2,6 

 Pós-Graduação           1 0,5 

 Não registrado         45 23,3 
 

  Conclusão – Tabela 1 
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4.3 Clínicas solicitantes 

 

A maioria dos pedidos foi solicitada pela Clínica Médica (n=129; 66,8%), enquanto a 

clínica cirúrgica foi responsável por 14% das solicitações (n=27). A tabela 2 exibe todas as 

clínicas que requisitaram avaliação psiquiátrica. 

 

Tabela 2- Clínicas solicitantes de interconsulta psiquiátrica. 

CLÍNICAS SOLICITANTES N(193) % 

 

 Clínica médica 129 66,8 

 Clínica cirúrgica 27 14 

 Ginecologia e obstetrícia 19 9,8 

 Emergência 12 6,2 

 UTI 3 1,6 

 Pediatria  2 1,0 

 Não registrado 1 0,5 

 

4.4 Diagnóstico clínico 

 

 As lesões/envenenamentos (18,8%), doenças cardíacas/circulatórias (12,9%) e doenças 

endócrinas/nutricionais/metabólicas (10,9%) foram os principais diagnósticos clínicos dos 

pacientes que compuseram a amostra. A Tabela 3 mostra os dados referentes a estes 

diagnósticos.  

 
Tabela 3- Diagnósticos clínicos dos pacientes atendidos pela interconsulta, de acordo com a 
CID-10*. 
 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
†
 N(193)         % 

Lesões/envenenamentos 48        18,8 

Cardíacas/circulatórias 33        12,9 

Endócrinas/metabólicas/nutricionais 28        10,9 

Respiratórias 22          8,6 

Infecciosas/parasitárias 21          8,2 

Digestivas 16          6,2 

Neoplasias 16          6,2 

Neurológicas 16          6,2 

Genitourinárias 13          5,1 

Gravidez, parto e puerpério 13          5,1 

Outros 30        11,7 
 

* CID-10 = Classificação Internacional de Doenças, décima revisão. 
† Os valores somados ultrapassam o N total da amostra (193) devido aos pacientes possuírem mais de um diagnóstico.  
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4.5 Motivos para encaminhamento 

 

Os principais motivos para a solicitação de interconsulta foram a presença de sintomas 

psiquiátricos, que motivou 36,3% dos pedidos (n=70) e o risco suicida, responsável por 28% 

(n=54) das solicitações. Os dados relativos aos motivos para solicitação encontram-se na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4- Motivos de solicitação de interconsulta psiquiátrica. 

MOTIVOS DE SOLICITAÇÃO N(193) % 

 

Sintomas psiquiátricos presentes 70 36,3 

Risco suicida 54 28,0 

Avaliação quanto ao uso de psicotrópicos 11 5,7 

Sintomas físicos mal definidos 10 5,2 

Abuso de psicotrópicos/SPA* 10 5,2 

Problemas quanto à cooperação no tratamento 7 3,6 

Antecedentes psiquiátricos 7 3,6 

Não descrito 6 3,1 

Outros 18 9,2 

 

*SPA: substâncias psicoativas.  

 

4.6 Hipóteses de diagnóstico psiquiátrico formuladas pelos solicitantes 

 

Em 47,1% dos casos (n=98) não foi levantada nenhuma hipótese de diagnóstico 

psiquiátrico pelo profissional solicitante. Dentre os 52,9% (n=95) que formularam alguma 

hipótese, os transtornos do humor figuraram como o principal diagnóstico aventado por esses 

profissionais (30,9%; n=64), com destaque para episódio depressivo (26%; n=54). A Tabela 

5 exibe detalhadamente estas hipóteses.  
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Tabela 5- Hipóteses de diagnóstico psiquiátrico formuladas pelos solicitantes. 
 

HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO 
PSIQUIÁTRICO                                     N(193)* % 

 

Não informado 98 47,3 

Transtornos do humor 64 30,9 

Transtornos mentais devidos ao uso de SPA
†
 20 9,7 

Transtornos neuróticos, relacionados com o 
stress e somatoformes 11 5,3 

Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 
delirantes 5 2,4 

Transtornos mentais orgânicos 4 1,9 

Transtornos alimentares 4 1,9 
Transtorno da personalidade e do 
comportamento 1 0,5 

 
* Os valores somados ultrapassam o N total da amostra (193) devido aos pacientes possuírem mais de um 

diagnóstico.  
†SPA: substâncias psicoativas.  

 
4.7 Diagnóstico psiquiátrico 

 

Em relação aos diagnósticos fornecidos pelo interconsultor, destacam-se os transtornos 

do humor (34,1%; n=99), sobretudo episódio depressivo, que correspondeu a 25,2% dos casos 

(n=73). Os transtornos neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes, categoria na qual se 

incluem os transtornos fóbico-ansiosos, foram diagnosticados em 19,7% dos casos (n=57), 

sendo seguidos pelos transtornos mentais orgânicos (inclusive delirium) com 11,7% dos casos 

(n=34).   A Tabela 6 mostra com mais detalhes todos os diagnósticos psiquiátricos. 

 
Tabela 6- Diagnósticos psiquiátricos fornecidos pelos interconsultores. 
 

         DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO                                    N(193)* % 

 

Transtornos do humor 99 34,1 
Transtornos neuróticos, relacionados com o 
stress e somatoformes 57 19,7 

Transtornos mentais orgânicos 34 11,7 

Transtornos mentais devidos ao uso de SPA
†
 32 11,0 

Transtorno da personalidade e do 
comportamento 29 10,0 

Sem diagnóstico 19 6,6 

Retardo mental 8 2,8 

Transtornos alimentares 5 1,7 
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 
delirantes 4 1,4 

Transtornos do comportamento e emocionais 
da infância/adolescência 3 1,0 

* Os valores somados ultrapassam o N total da amostra (193) devido aos pacientes possuírem mais de um diagnóstico.  

†SPA: substâncias psicoativas.  
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4.8 Sensibilidade das hipóteses de diagnóstico formuladas pelos solicitantes 

 

 Ao compararmos as tabelas 5 e 6 podemos observar que os transtornos do humor 

foram a principal hipótese levantada tanto pelos solicitantes como pelos interconsultores. 

Apesar desta concordância, indicativa de que os solicitantes também diagnosticam transtornos 

do humor, é relevante considerar que muitos quadros passaram despercebidos por estes 

profissionais solicitantes, tendo em vista a baixa sensibilidade destes diagnósticos, que 

chegou a 31,3% para os transtornos do humor e 34,2% para depressão. A sensibilidade destas 

hipóteses pode ser observada na Tabela 7.  

 
Tabela 7- Sensibilidade das hipóteses de diagnóstico psiquiátrico dos solicitantes. 
 

HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO 
PSIQUIÁTRICO                                   

SENSIBILIDADE* 
(%) 

Transtornos alimentares    80,0 

Transtornos mentais devidos ao uso de SPA
†
     37,5 

Depressão      34,2 

Transtornos do humor      31,3 
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 
delirantes      25,0 

Transtornos mentais orgânicos        5,8 
Transtornos neuróticos, relacionados com o 
stress e somatoformes        5,2 

 

* Sensibilidade: n° de diagnósticos realizados corretamente pelo solicitante numa certa categoria/n° de 

diagnósticos realizados pelo psiquiatra na mesma categoria  
† SPA: substâncias psicoativas.  

 
4.9 Prescrição de medicações psicotrópicas 

 

 A sugestão ou prescrição para o uso de psicofármacos estava incluída em 61,1% 

(n=118) dos planos de tratamento dos casos avaliados. Vale ressaltar que 59,1% (n=114) dos 

pacientes já estavam em uso de psicofármacos antes da avaliação.  

Em relação às medicações em uso pelo paciente, as mais utilizadas foram os 

benzodiazepínicos (n= 61; 29,6%), os antidepressivos ISRS (n=45; 21,8%) e os antipsicóticos 

típicos (n=41; 19,9%). Destaca-se o fato de que após a consulta do psiquiatra, a maior parte 

dos pacientes teve a classe medicamentosa suspensa ou substituída (n= 79; 69,3%). 

Por outro lado, as classes mais prescritas pelos interconsultores também foram os 

benzodiazepínicos (n=58; 29,6%), os antidepressivos ISRS (n=54; 27,6%) e os antipsicóticos 

típicos (n=39; 19,9%). Mais informações acerca das medicações em uso e das prescritas para 
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o paciente podem ser visualizadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Medicações em uso pelos pacientes antes da avaliação psiquiátrica e medicações 

prescritas pelo interconsultor. 

 
VARIÁVEIS N(114) % 

    
MEDICAÇÕES EM USO*   

 Benzodiazepínico 61 29,6 

 Antidepressivo ISRS
†
 45 21,8 

 Antipsicótico típico 41 19,9 

 Antidepressivo tricíclico 27 13,1 

 Estabilizador do humor 22 10,7 

 Antipsicótico atípico 7 3,4 

 Outros 3 1,5 

    
    
MEDICAÇÕES PRESCRITAS*  N(118) % 

 Benzodiazepínico 58 29,6 

 Antidepressivo ISRS
†
 54 27,6 

 Antipsicótico típico 39 19,9 

 Antidepressivo tricíclico 18 9,2 

 Estabilizador do humor 16 8,2 

 Antipsicótico atípico 9 4,6 

 Outros 2 1,0 
    

 

* Os valores somados ultrapassam o N total devido aos pacientes estarem em uso ou terem mais de uma 

medicação prescrita.  
† ISRS = inibidor seletivo da recaptação da serotonina.  

 

4.10 Tempo total de internação 

 

Tempo total de internação refere-se ao tempo transcorrido, em dias, desde a data da 

internação até a data da alta. A média do tempo de hospitalização dos pacientes atendidos pela 

interconsulta + desvio padrão (DP) foi de 22,9+ 23,8 dias. Eles permaneceram, no máximo, 

vinte dias internados em 58,8% (n=88) dos casos. Somente 11,5% (n=23) dos casos 

apresentaram tempo de internação igual ou superior a 50 dias. O tempo total de internação dos 

pacientes está apresentado com mais detalhes na Tabela 9.  
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Tabela 9- Número de dias de internação dos pacientes atendidos pela interconsulta 
psiquiátrica. 

 

TEMPO DE INTERNAÇÃO (em dias)  

               ≤10          11 a 20          21 a 30  31 a 40 41 a 50 51 a 60   61 a 69   ≥70 

N 
% 

68 
36,4 

      42 
22,4 

 

      36 
19,2 

    11 
   5,8 

 8 
4,1 

       8 
   4,1 

6 
3 

 8 
4,1 

 

4.11 Tempo para solicitação 

 

Tempo para solicitação foi definido como o tempo decorrido, em dias, entre a data da 

internação do paciente até a data da solicitação do pedido de interconsulta. A média do tempo 

para solicitação + desvio padrão (DP) foi de 4+ 15,02 dias. 

Em 60,4% (n=111) dos casos, os pedidos foram realizados em até cinco dias após a 

internação. Apenas 4% (n=8) das solicitações foram feitas quarenta dias ou mais após a data 

da internação. A Tabela 10 mostra os dados referentes ao tempo para solicitação de 

consultoria psiquiátrica. 

 

Tabela 10- Tempo decorrido entre a data da internação do paciente e a data do pedido de 

interconsulta (tempo para solicitação). 

 

TEMPO PARA SOLICITAÇÃO (em dias)  

                     ≤2                  3 a 5      6 a 10           11 a 20 21 a 30  31 a 40 ≥41  

  

       N                  69 
       %                37,6 

42 
22,8 

 23      
                   12,4 

     26 
    14,1 

 

          10 
   5,4 

    6 
   3,1 

 8 
4 
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4.12 Tempo para resposta 

 

Tempo para resposta diz respeito ao número de dias entre a solicitação do pedido e a 

resposta do mesmo.  

Todos os pedidos foram respondidos em, no máximo, nove dias. Vale ressaltar que em 

79,1% (n=148) dos casos os pacientes foram avaliados em até dois dias após a solicitação.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 

Esse estudo foi o primeiro desenvolvido no HU-UFSC com o objetivo de caracterizar a 

interconsultoria psiquiátrica deste serviço, que já existe há 13 anos. O presente trabalho 

mostrou que os pacientes atendidos pela interconsultoria psiquiátrica eram 

predominantemente do sexo feminino, casados ou em união estável e inativos por invalidez/ 

afastados do trabalho e donas de casa. A taxa de encaminhamento à psiquiatria foi de 0,9%. 

Os principais diagnósticos clínicos foram as lesões/envenenamentos. A categoria diagnóstica 

psiquiátrica mais prevalente foi a de transtornos do humor, com destaque para depressão.  

Na amostra, houve um predomínio do sexo feminino, o que também foi encontrado por 

diversos autores.19,20,21 De acordo com Andrade et al.,22 em estudo que investigou a 

prevalência de transtornos psiquiátricos na população, as mulheres tem 1,5 vezes mais chance 

do que os homens de sofrerem de um transtorno mental durante a vida. Alguns fatores podem 

estar associados com esta chance aumentada, como o efeito dos esteróides sexuais femininos 

que agem na modulação do humor, a gravidez, as diferenças entre os gêneros de lidar com os 

problemas e buscar soluções e a maior susceptibilidade a ocorrência de eventos estressores na 

infância e adolescência.23 Além disso, devemos considerar o aspecto cultural do 

comportamento feminino, já que as mulheres apresentam uma maior facilidade em manifestar 

suas inquietudes psicológicas e ansiedades, procurando, com maior freqüência, ajuda e 

tratamento.2  Já em relação ao sexo masculino, para o qual é cobrada uma postura mais firme 

perante a sociedade, percebe-se uma dificuldade para exteriorização de sentimentos e 

conflitos, resultando numa menor procura por assistência médica. 

Quanto à situação laboral, houve uma maioria de inativos por invalidez ou afastados do 

trabalho (n=50; 25,9%). Segundo Lopez e Murray,24 das dez principais causas de invalidez 

em todo o mundo, cinco são transtornos psiquiátricos. A depressão é a maior responsável por 

incapacidade, o alcoolismo é a quarta causa mais freqüente, transtorno bipolar a sexta e 

esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo as nona e décima causas, respectivamente. 

Esses dados podem justificar a maior prevalência de inativos dentro da população deste 

estudo. Outra situação freqüente na amostra foi a de dona de casa, correspondendo a 20,7% 

dos casos (n=40). Este achado poderia estar relacionado com o fato de as mulheres não 
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estarem inseridas no mercado de trabalho na mesma proporção que os homens, 

principalmente nesta população de mais baixa renda.  De acordo com dados mais recentes do 

IBGE25, nos anos de 2007 e 2008 as mulheres corresponderam a 43,6% da população 

economicamente ativa do país enquanto os homens a 56,4%. 

No que concerne à escolaridade, 24,9% da amostra (n=48) possuía o ensino fundamental 

incompleto. Porém, dados referentes à escolaridade não foram registrados em 23,3% dos 

protocolos. Tal fato reflete o desinteresse dos profissionais em relação a essa informação que 

deveria ser mais valorizada, tendo em vista que o baixo nível sócio-econômico está 

diretamente relacionado com o entendimento do paciente acerca de sua condição, com a 

maneira como o médico irá se expressar e também com a correta adesão e sucesso do 

tratamento.  

A taxa de encaminhamento para a psiquiatria foi de 0,9% e está de acordo com a 

encontrada na literatura nacional que varia de 0,5 a 2%. 12, 13 Mesmo assim, a taxa de 

encaminhamento do HU-UFSC se encontra abaixo da real demanda. Em pesquisa realizada 

nesta instituição26 foi encontrada uma prevalência de comorbidade psiquiátrica de 30,8%, o 

que evidencia que apenas uma pequena parcela dos portadores de transtorno mental está 

sendo atendida por um psiquiatra. No ano de 1986, Mayou e Smith14 desenvolveram uma 

pesquisa no hospital geral de Oxford, com a finalidade de analisar o manejo dos médicos em 

relação a problemas psicológicos, que foi replicada em 2003 por Morgan e Killoughery. 15 

Este estudo demonstrou que apesar da ciência dos médicos de que fatores psicológicos podem 

influenciar o curso de doenças físicas ter aumentado de 77% em 1986 para 96% em 2003, 

ainda há barreiras para o encaminhamento ao psiquiatra. Dentre as barreiras, destacam-se a 

falta de tempo para conversar com os pacientes e avaliá-los em relação a distúrbios mentais e 

a estigmatização destes doentes. 

 Em relação aos diagnósticos clínicos, notamos que a categoria das 

lesões/envenenamentos foi a predominante entre os pacientes avaliados (n=48; 18,8%), 

seguida pelas doenças cardíacas/circulatórias (n=33; 12,9%). Por conseqüência, o risco 

suicida figurou como o segundo  motivo para a solicitação de interconsulta, responsável 

por 28% (n=54) das solicitações, precedido somente pela presença de sintomas psiquiátricos 

(n=70; 36,3%). O suicídio no Brasil consiste num sério problema de saúde pública.27  Nosso 

país encontra-se entre as dez nações com maiores números absolutos de casos, apresentando 

7987 ocorrências em 2004.27 De acordo com a World Health Organization (WHO),28 as 

tentativas de suicídio são mais freqüentes entre as mulheres que entre os homens, o que 

também, por sua vez, poderia  corroborar a predominância do sexo feminino na amostra.  
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No que diz respeito ao diagnóstico psiquiátrico formulado pelos solicitantes, 

observamos que em 47,1% dos casos (n=98) não foi levantada nenhuma hipótese. Além disso, 

foi constatada uma baixa sensibilidade dos diagnósticos que estes profissionais realizaram. 

Houve uma sensibilidade de 31,3% para os transtornos do humor, 5.8% para os transtornos 

mentais orgânicos e 5,2% para os transtornos neuróticos, relacionados com o stress e 

somatoformes. Estes dados demonstram que vários quadros psiquiátricos não foram 

diagnosticados por estes médicos solicitantes, o que é especificamente preocupante no caso do 

delirium, visto que se trata de uma alteração de comportamento secundária a uma condição 

médica geral de base. Logo, esperava-se que os profissionais solicitantes tivessem habilidade 

técnica e experiência para identificação e manejo destes casos.  Apenas os transtornos 

alimentares apresentaram uma alta sensibilidade (80%), o que provavelmente ocorreu devido 

ao pequeno número de casos na amostra (n=5). Além disso, são diagnósticos com sintomas 

fáceis de se identificar e bem difundidos pelos meios de comunicação.    

Quando avaliamos os diagnósticos psiquiátricos mais freqüentes e, em particular, os 

transtornos do humor, observamos que os nossos resultados estão de acordo com a maioria 

dos trabalhos.29 Dentre os transtornos do humor, a depressão foi o mais prevalente entre os 

pacientes atendidos pela interconsulta, o que apresenta também concordância com a 

literatura.19,30,31 Neste contexto, destaca-se a pesquisa mundial de saúde, realizada no Brasil 

em 2003 que apontou a depressão como a doença crônica mais comumente referida pelos 

entrevistados.32 Outros autores, entretanto, revelaram resultados discordantes. S. Grover et 

al33  encontrou o delirium como o diagnóstico mais freqüente nos pacientes encaminhados ao 

psiquiatra. Tal discordância pode se dever ao fato de que apenas 10% dos casos de delirium 

são encaminhados à psiquiatria.34 Além disso, 32 a 67% dos casos de delirium não são 

reconhecidos pelos médicos,34 o que justificaria também a baixa sensibilidade (5,8%) da 

hipótese de transtorno mental orgânico dos solicitantes deste estudo. Outra categoria que 

merece destaque são os transtornos neuróticos, relacionados com o stress e somatoformes, que 

foram diagnosticados em 19,7% (n=57) dos casos. Está incluído nesta categoria o grupo dos 

transtornos ansiosos que estão freqüentemente associados a transtornos depressivos, tanto que 

aproximadamente 50% dos pacientes com episódio depressivo maior também apresentarão 

um transtorno ansioso em 6 a 12 meses.35 

 Quanto ao plano de tratamento, a sugestão ou prescrição para o uso de psicofármacos 

figurou como a principal medida proposta pelos interconsultores, o que também foi 

evidenciado em trabalhos prévios.36 Destaca-se o fato de que 59,1% (n=114) dos pacientes já 

estavam em uso de psicotrópicos antes da avaliação, seja por tratamento prévio ou pela 
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prescrição do solicitante. Dentre as medicações prescritas, as principais foram os 

benzodiazepínicos (n= 61; 29,6%). Tendo em vista a freqüente coexistência de transtornos 

depressivos e ansiosos citada anteriormente, é comum a associação de benzodiazepínicos com 

antidepressivos no início do tratamento, com a finalidade de um alívio imediato, até que os 

antidepressivos comecem a surtir efeito. Além disso, estes medicamentos apresentam efeito 

rápido e segurança em relação a efeitos colaterais e letalidade. 35  Entretanto, podemos inferir 

que há um exagero na prescrição desta classe medicamentosa. De acordo com pesquisa 

realizada no estado de São Paulo, a fim de analisar as prescrições de psicotrópicos retidas em 

drogarias, farmácias de manipulação, postos de saúde e hospitais, os benzodiazepínicos foram 

os medicamentos mais prescritos (76954 receitas de um total de 108215), exceto nas 

farmácias de manipulação, onde os anorexígenos prevaleceram.37 É importante lembrar que a 

maioria dos pacientes do estudo tiveram a conduta em relação ao uso de psicofármacos 

alterada, tanto que em 69,3% (n=79) dos casos a classe medicamentosa foi suspensa ou 

substituída pelo interconsultor, o que demonstra a importância da intervenção do especialista. 

A solicitação do pedido ocorreu em 60,4% (n=111) da amostra no início da internação, 

mais especificamente até 5 dias após a data da entrada e está de acordo com o descrito em 

trabalhos anteriores. 38 De acordo com Ormont et al,39 o tempo para solicitação de consultoria 

psiquiátrica está relacionado a diversos fatores, dentre eles: as características do paciente, do 

médico assistente e do interconsultor. Alguns autores demonstraram uma relação entre a 

consulta psiquiátrica precoce e o menor tempo de internação hospitalar, 9,40 porém   neste 

estudo não foi possível tal associação tendo em vista que o HU-UFSC não possui dados 

confiáveis acerca do tempo médio de internação dos pacientes. Neste trabalho, o tempo de 

resposta foi de dois dias para a maioria dos casos, o que está de acordo com o protocolo da 

interconsultoria do HU-UFSC que preconiza o atendimento em, no máximo, quarenta e oito 

horas.  

Como limitações do presente estudo, podemos citar tanto o tamanho da amostra limitado 

em relação ao tempo de avaliação, como os diagnósticos psiquiátricos não terem sido 

confirmados por instrumentos validados (por exemplo, SCID), em função de não haver 

disponibilidade de tempo e de experts para aplicação destes instrumentos que poderiam servir 

como o padrão ouro. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

Existe uma dificuldade dos profissionais de outras especialidades em relação ao 

reconhecimento e/ou manejo de problemas psiquiátricos, tanto que 47,1% dos solicitantes não 

formularam nenhuma hipótese de diagnóstico psiquiátrico. Dentre os que formularam alguma 

hipótese, a sensibilidade foi muito baixa, inclusive para transtornos de base orgânica, como 

delirium e transtornos freqüentes na população, como depressão. Logo, a interconsultoria 

psiquiátrica no hospital geral tem grande importância, não apenas como um modo de 

assistência, mas também de suporte e orientação para as outras especialidades. A importância 

da intervenção do especialista também foi corroborada pelo fato de 69,3% dos pacientes que 

estavam em uso de medicação terem a classe medicamentosa suspensa ou substituída. Além 

disso, a consultoria se constitui numa importante oportunidade de avaliação precoce e 

eficiente dos transtornos psiquiátricos e do adequado manejo destes casos, o que inclui o risco 

de suicídio, que foi o segundo principal motivo de solicitação de interconsulta.  
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