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RESUMO 

 

 O internamento compulsivo em psiquiatria é uma intervenção de última linha 

nos indivíduos que manifestam perturbações mentais graves e recusam tratamento, 

fundamentada nos princípios de necessidade terapêutica e de protecção social.  

Em Portugal, a última lei que regulamenta o internamento compulsivo vigora 

desde 1999 (Lei 36/98 de 24 de Julho) e configura esta medida como um internamento 

por decisão judicial, à semelhança de outros países europeus. 

A presente investigação, de características exploratórias, pretendeu avaliar os 

doentes internados involuntariamente do ponto de vista socio-demográfico e clínico  e 

estudar as diferenças entre estes doentes e os doentes internados voluntariamente na 

região da Grande Lisboa. Para atingir estes objectivos foi delineado um estudo 

observacional, transversal e comparativo. A partir de uma amostra de conveniência de 

doentes internados compulsivamente procedeu-se ao emparelhamento dos doentes com 

psicoses “funcionais”, segundo as variáveis sexo, idade, diagnóstico e duração da 

doença, com igual número de doentes internados voluntariamente. Como instrumentos 

de avaliação foram aplicados uma entrevista semi-estruturada para as variáveis socio-

demográficas e clínicas, o Brief Psychiatric Rating Scale 4.0 para a psicopatologia e 

duas sub-escalas do Historical, Clinical, Risk Management-20 para o risco de violência. 

No período do estudo (1 de Março a 30 de Junho de 2002) foram  internados 

compulsivamente 74 indivíduos, metade dos quais foram conduzidos aos serviços de 

urgência com mandado da Autoridade de Saúde. O internamento de urgência foi o 

procedimento inicial em cerca de noventa por cento dos casos. A maioria dos doentes 

pertenciam ao sexo masculino (60%) e apresentavam quadros psicóticos “funcionais” 

(82%). Na amostra emparelhada de 102 doentes não se observaram variáveis 

sociodemográficas ou clínicas significativamente diferentes em relação aos doentes 

internados voluntariamente, com excepção dos antecedentes e risco de violência.  

Os resultados sugerem que a proposta de internamento compulsivo neste grupo 

de doentes seguiu um modelo de decisão baseado na prevenção de perigo. 
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Le concept fondamental autour duquel gravite toute la Psychiatrie est celui de liberté. 

Henry Ey (1900-1977) 
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I – I�TRODUÇÃO 

1. E�QUADRAME�TO HISTÓRICO 

A história da psiquiatria, ou da doença mental sem psiquiatria, é pródiga em 

exemplos medonhos da forma como os doentes eram assistidos, mas igualmente de 

movimentos benevolentes e meritórios de profissionais e leigos, que pouco a pouco 

concretizaram uma evolução muito positiva para a dignidade da condição humana.  

Em diferentes épocas históricas e culturas, a dificuldade de compreensão da 

origem e manifestações da doença mental, a imprevisibilidade do comportamento e o 

receio da violência praticada pelos doentes, tem marcado indelevelmente a relação da 

comunidade com os indivíduos que sofrem de perturbações mentais.  

Concretamente, o internamento de doentes mentais foi efectuado, na maior parte 

da história da psiquiatria, num quadro de exclusão e arbitrariedade. Com efeito, apenas 

nos últimos duzentos anos o internamento tem estado inquestionavelmente 

comprometido com o tratamento das perturbações mentais. 

Na Antiguidade Clássica os estabelecimentos para doentes mentais parecem ter 

sido muito raros. Na Grécia, os primeiros registos de santuários de Esculápio (deus 

grego da medicina) para os indivíduos com doenças físicas e mentais datam do séc. VI 

A.C. (Ey, 1955a; Menninger, 2000). Contudo, os autores hipocráticos (séc. V e IV 

A.C.), dedicaram grande atenção às perturbações mentais. Nos seus textos descreveram 

e classificaram doenças como a epilepsia, mania, paranóia, síndroma confusional agudo, 

psicose pós-parto, fobias e histeria. Na sua doutrina, o cérebro era considerado a sede da 

vida e o seu normal funcionamento necessitava do equilíbrio entre os quatro humores 

vitais – fleuma, bílis amarela, bílis negra e sangue. Os excessos de fluidos causariam 

determinados estados patológicos, por exemplo: a fleuma causaria uma forma de 

demência, a bílis amarela uma fúria maníaca e a bílis negra a melancolia. Os 

tratamentos baseavam-se no poder equilibrador dos banhos, na dieta e em intervenções 

para eliminar os excessos de humores: purgas, catárticos e sangrias (Colp, 2000).  

De uma forma geral, o mundo grego e posteriormente o império romano não 

assumiam a responsabilidade social pelos cuidados aos doentes mentais. A maioria dos 

doentes era mantida em casa pelas suas famílias, com excepção de um reduzido número 

de pessoas internadas em santuários ou em hospitais militares (p.e. soldados romanos).  
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Apesar deste contexto restrito de cuidados, Roma possuía leis que permitiam 

nomear tutores para proteger o património dos insanos e declará-los legalmente 

incompetentes. A avaliação da sua insanidade era uma matéria avaliada por juizes e não 

por médicos (Colp, 2000).  

A medicina romana prosseguiu a tradição grega, embora por vezes aplicando 

tratamentos mais cruentos. Celsus, médico e enciclopedista romano, contemporâneo de 

Cristo, propunha para os casos de visões de tipo depressivo ou maníaco, jejum, grilhetas 

ou chicote, métodos que se mantiveram durante mais dezoito séculos. Com outro tipo de 

atitude, Sorano, médico romano do séc. I, opôs-se ao uso de meios de contenção e 

colocou os doentes suicidas no primeiro piso de um hospital, para que as defenestrações 

não fossem fatais (Stone, 1997). 

Galeno, nascido em 131 na Ásia Menor, consolidou e expandiu os 

conhecimentos médicos e psicológicos gregos. Na sua concepção a alma estava dividida 

em três partes: a razão e intelecto, a coragem e a raiva, os desejos e apetites carnais. 

Galeno acreditava que as doenças eram causadas por influências externas malfazejas 

(má dieta, mau ar). As perturbação psicológicas podiam provocar perturbações físicas e 

vice-versa. Os tratamentos deveriam contrariar as manifestações da doença (arrefecer o 

doente febril, aquecer o doente com frio) de acordo com a idade, temperamento e estilo 

de vida. Os seus ensinamentos sobreviveram graças à sua transmissão à civilização 

persa e reentraram na Europa do séc. XI, através das traduções do médico árabe 

Avicena. O tratado de Galeno “Sobre a Melancolia” influenciou o pensamento médico 

até ao séc. XVII (Colp, 2000; Stone,1997). 

Os primeiros estabelecimentos dedicados aos cuidados de doentes mentais 

surgem no séc. IV da era cristã: os “morotrophiums” de Jerusalém e Bizâncio. Na 

Europa, existem indicações de diversos locais onde poderiam ser acolhidos doentes 

mentais: um mosteiro em Colónia, fundado em 560, algumas organizações sob os 

auspícios da Ordem de S. Jerónimo, a colónia de Gheel, Bélgica, fundada no séc. VII, 

associada à lenda de Santa Nymphna, “refúgios” em Inglaterra no séc. VIII, mosteiros 

criados por volta de 850 pelo Bispo Sigisbaldo em Metz, França  (Ey,1955a).  

A partir do séc. XI, generalizou-se a atribuição das manifestações de 

perturbações mentais a possessões diabólicas e no séc. XIII tiveram início grandes 

controvérsias entre os sectores conservadores da Igreja, que favoreciam a explicação 

pelas possessões demoníacas e os professores das universidades, que punham em causa 



Introdução   

 

6 

 

a ideia de que as doenças físicas eram naturais e que as doenças mentais eram 

sobrenaturais (Ey,1955a).  

A par deste duelo entre a superstição e um espírito científico embrionário,  

foram concretizadas múltiplas realizações para a assistência aos doentes mentais ao 

longo da Idade Média. Em 1246, foi fundado em Inglaterra um dos mais antigos 

hospitais psiquiátricos, o Priory of St. Mary of Bethlehem, mais tarde designado por 

Bethlem Hospital, e popularmente conhecido por “Bedlam”. Em 1375 é construído um 

asilo em Hamburgo, seguido por outros, durante o séc. XV, em Valencia, Saragoça, 

Sevilha, Toledo e Roma (Stone, 1997; Ey, 1955a). 

No mundo islâmico, prevaleceu em grande parte uma preocupação com os 

cuidados aos doentes mentais. A religião defende cuidados dignos para os doentes e a 

medicina era fortemente influenciada pela escola aristotélica, que rejeitava as crenças de 

demónios como causa dos distúrbios mentais. Hospitais com secções psiquiátricas 

foram construídos em Bagdad (750), em Fez (séc. VII), no Cairo (873); assim como 

foram erguidos asilos para doentes mentais em Damasco (800), Aleppo (1270) e na 

cidade de Granada (1365) (Colp, 2000; Ey, 1955a; Fonseca, 1991). 

Na Península Ibérica, por via da civilização árabe, a influência das concepções 

gregas sobre o tratamento dos doentes mentais foi assinalável. Stone (1997) refere o ano 

de 1492 como um ponto de viragem na História: o Rei Fernando I expulsa os Mouros de 

Espanha, Colombo alcança a América e nasce Juan Luis Vives (1492-1540), 

considerado por muitos como o fundador da psiquiatria moderna. Vives foi o autor do 

livro De Anima et Vita, onde desmistifica o conceito de alma e descreve pela primeira 

vez a importância das associações psicológicas na formação de emoções e na 

recordação de acontecimentos passados. 

A cidade de Granada e o seu Hospital Real, fundado em 1527, ficaram 

particularmente ligados à histó ria da psiquiatria ibérica. Em 1538 foi aí internado João 

Cidade (1495-1550), mais tarde canonizado como S. João de Deus. Nos anos seguintes, 

João de Deus e a Ordem Hospitaleira organizaram inúmeras casas em Espanha, França e 

América do Sul, em que a assistência aos doentes mentais seguia padrões humanistas 

prenunciadores das grandes mudanças no tratamento da doença mental nos séculos 

seguintes (Fonseca, 1991; Lopes, 2003).  

No Renascimento, diversas personalidade como Johann Weyer (1515-1588), 

Giovanni Battista di Monte (1498-1552), Theophraste Bombastus von Hohenheim 

(Paracelso) (1493-1541) e outros, tiveram um papel decisivo na vitória contra a visão 
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demoníaca da doença mental, pondo um fim na “caça às bruxas” (Ey,1955a; 

Fonseca,1991; Stone,1997).  

A partir do séc. XVI, diversos médicos de renome dedicaram-se ao estudo das 

perturbações mentais: Félix Plater (1536-1615) de Basileia (autor do termo 

“alienação”); Paolo Zacchia (1584-1659) médico do Papa Inocente X; Thomas Willis 

(1622-1675); David Sennert (1572-1637); Thomas Sydenhan (1624-1689) e no século 

seguinte, T. Bonet (1620-1689), Hermann Boerhaave (1668-1738), François Boissier de 

Sauvage (1706-1767) e William Cullen (1712-1792) desenvolvem os primeiros esboços 

nosográficos e clínicos da ciência psiquiátrica (Ey, 1955a).  

Nos séculos XVII e XVIII, abundavam na Europa os mosteiros-hospitais, 

hospícios, casas de refúgio, estabelecimentos fundados por privados ou pelos governos, 

para internamento dos doentes mentais, embora a maioria dos doentes com psicoses, 

débeis ou dementes estivessem a cargo das famílias. Caso o comportamento dos doentes 

fosse perturbador ou sentido como vergonhoso, era frequente serem acorrentados e 

encerrados em celeiros, estábulos, ou outras divisões. Quando falhavam os apoios 

possíveis, os doentes iam engrossar os fluxos de mendigos que vagueavam pelas 

estradas (Ey, 1955a).  

As condições de salubridade em que os doentes eram mantidos nas famílias 

pobres, ou nos estabelecimentos públicos eram geralmente péssimas, conforme 

testemunhos de personalidades da Europa e América do Norte. Os doentes mentais 

permaneciam em caves ou sótãos dos asilos ou hospitais, muitas vezes acorrentados, 

com alguma palha para dormir e pouco vestuário. Se não existissem estabelecimentos 

mais apropriados os doentes podiam ser encerrados em asilos de qualquer natureza ou 

em prisões (Shorter, 1977). 

  Em França, Luís XIV durante a reorganização administrativa de 1656, mandou 

construir dois grandes hospícios em Paris (Bicêtre para homens e Salpêtrière para 

mulheres) onde foram encerrados doentes, criminosos, sem-abrigo e insanos (Shorter, 

1977). Segundo Pichot (1983), esta medida que ficou conhecida por “a grande 

reclusão”, pretendeu segregar através de medidas policiais, homens e mulheres que 

apresentassem perturbações do comportamento social, de qualquer natureza.  

Do outro lado da Mancha, em 1714, o Parlamento inglês promulgou uma lei, que 

pode ser entendida como antecessora do internamento compulsivo. A lei autorizava que 

dois ou mais juízes de paz detivessem qualquer pessoa, “furiously mad and dangerous 



Introdução   

 

8 

 

(...) to be safely locked up in some secure place”, durante um tempo indeterminado, 

“untill lunacy or madness shall continue” (Sheppard, 2000). 

No séc. XVIII, os ideais iluministas, de que através do uso da Razão seria 

possível transformar o mundo, irradiaram para todos os sectores intelectuais. Na 

Medicina estes ideais geraram um optimismo terapêutico que também atingiu os 

“alienistas” e a ideia de que os estabelecimentos podiam ser transformados em 

instâncias curativas irrompeu em cena de uma forma quase revolucionária 

(Shorter,1977).  

Em 1793, ocorre um facto marcante para a história da psiquiatria. Philipe Pinel 

(1745-1826) é nomeado médico de Bicêtre, o que pode ser interpretado, segundo Ey 

(1955a), como o reconhecimento “oficial” do carácter médico da “alienação”. Embora 

tenha ficado célebre o gesto simbólico de Pinel em libertar os doentes das grilhetas, foi 

a publicação em 1801 do Traité médico-philosophique sur l´aliénation mentale ou la 

manie, que o consagrou como um dos fundadores da psiquiatria. Nesta obra, Pinel cria 

uma nova classificação de doenças mentais – mania, melancolia, idiotia e demência – 

que seriam causadas pela hereditariedade e influências do meio. Também descreve um 

método de tratamento, le traitement moral (uma palavra que neste contexto significa 

“mental” e não “moral”, segundo Camus e Pagniez, op. cit. in Shorter, 1977), para 

aliviar muitos sintomas da insanidade, através de um regime de educação, raciocínio e 

persuasão (Colp, 2000). O seu gesto como a sua obra consolidaram a ideia do carácter 

patológico da doença mental e o benefício terapêutico do internamento (Ey, 1955a). 

A par com Pinel, citam-se outras personalidades, de outros países, 

indissociavelmente ligadas ao nascimento da psiquiatria, porque contribuíram para a 

criação de instituições exclusivamente dedicadas à doença mental, onde procuraram 

aplicar um método clínico de observação e intervenção terapêutica: William Battie 

(1703-1776), médico londrino, fundador do St. Luke`s Hospital em 1751 e autor do 

Treatise on Madness; William Tuke (1732-1822), filantropo, que funda em 1792 o York 

Retreat, em Inglaterra; Vincenzo Chiarugi (1759-1820), fundador em 1788 do Hospital 

Bonifazio para doentes mentais em Florença; Anton Müller (1755-1827) na Alemanha e 

Joseph Daquin (1733-1815) em Chambéry, Sabóia (Ey, 1955a; Shorter,1977). 

No princípio do séc. XIX, estava em curso um movimento muito alargado para 

melhorar a situação dos doentes mentais e determinar a sua cura, através de um novo 

estilo de manicómio. Johann Reil (1759-1813), importante alienista no período 

romântico e criador do termo “Psychiatrie”, afirmava em 1803: “Os horrores das prisões 
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e cadeias acabaram (...) Uma corajosa raça de homens ousa comprometer-se com esta 

ideia gigantesca, uma ideia que entontece o cidadão comum: varrer da face da Terra 

uma das mais devastadoras das pestilências.” (Reil, op. cit. in Shorter, 1977) 

Bernardino Gomes, ilustre médico português do séc. XIX, empenhado numa 

reforma dos cuidados aos “alienados” refere sobre a situação em Portugal (Gomes, 

1843):  

Os mais infelizes destes doentes,(...) são por isso recolhidos, não em asylos 

proprios, que os não há, mas nos Hospitaes geraes das primeiras cidades do Reino, onde 

se lhes destina hum local, que pela situação, extensão, distribuição e outros arranjos 

internos, mais vezes parece abrigo para feras, ou hum despejo para residuos inuteis...  

 

E em relação a França, observou:  

Por muita parte se encôntram ainda alienados nos Hospitaes de outras doenças, 

constituindo ou não divisões separadas, nos depositos de mendicidade, e nas proprias 

prisões.  

 

Em Paris, Esquirol (1782-1840) prosseguiu o trabalho de Pinel, desenvolvendo a 

teoria e a prática do tratamento moral, considerando o asilo como a arma mais poderosa 

contra a doença mental. Foi um dos autores da lei de 1838, “Loi sur l`Alienation 

Mentale” que continha determinações sobre os cuidados aos doentes, sobre os 

internamentos involuntários e propunha um asilo em cada departamento françês. Esta 

lei, de teor muito completo, estendeu a sua influência até ao final do séc. XX (Colp, 

2000).  

John Conolly (1794-1866), foi o defensor em Inglaterra do “tratamento moral” e 

precursor da abolição dos meios de restrição mecânicos e químicos. No manicómio de 

Hanwell, Londres, fez as primeiras experiências de “no restraint” e “open door”. Na 

Escócia, um antigo aluno de Esquirol, Francis Browne, partilha os mesmos princípios e 

escreve: “O tratamento moral (...) pode resumir-se em duas palavras: bondade e 

ocupação” (Browne, op. cit. in Shorter,1977).  

Nos EUA, a evolução da psiquiatria seguia de perto o que se passava na Europa. 

A primeira enfermaria psiquiátrica foi criada em 1729, no asilo de Boston e o primeiro 

hospital psiquiátrico foi fundado em Williamsburg, Virgínia, em 1773, inspirado no 

Bedlam Hospital. No ano de 1840 e seguintes, assiste-se a um impulso reformista das 

condições de encerramento dos doentes, desencadeado por uma professora de Boston, 

Dorothea Lynde Dix (1802-1887), que conduz à construção de dezenas de hospitais 
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para doentes mentais, financiados pelos diversos Estados (state asylums) (Menninger, 

2000; Shorter,1977; Stone, 1997).   

Nos meados do séc. XIX, a ideia de que a função do manicómio era curar tinha-

se generalizado, e a missão do alienista seria utilizar todas as técnicas implícitas na 

relação médico-doente e na gestão do tempo para aliviar as doenças mentais. Contudo, 

este vasto movimento de reforma iria sucumbir pela pressão do aumento de 

internamentos. As estatísticas da época são esclarecedoras a este respeito: o número 

anual de internamentos num manicómio médio norte-americano passou de 31 em 1820, 

para 182 em 1870; aumentando o número médio de doentes internados de 57 para 473 

por hospital. A mesma situação verificou-se no Velho Continente: em Inglaterra o 

manicómio médio em 1827 albergava 116 doentes e oitenta anos depois esse número 

atingia os 1072 doentes. Na Alemanha e França o quadro de sobrepopulação nos 

estabelecimentos era semelhante (Menninger, 2000; Shorter,1977). 

 O aumento maciço de doentes admitidos durante o séc. XIX e princípios do séc. 

XX, teve de acordo com Shorter (1977), duas razões principais: 1) uma redistribuição 

dos doentes e 2) um aumento real na taxa de doença psiquiátrica. A partir do séc. XVII, 

os doentes mentais foram cada vez mais deslocados da família ou de asilos para os 

manicómios. Tal mudança de atitude verificada nas famílias pobres ou abastadas, estava 

associada à valorização crescente da família como uma unidade emocional, onde a 

coabitação com um familiar com comportamentos constrangedores ou agressivos se 

tornava insustentável. A este propósito, o mesmo autor cita a estatística de Wilhem 

Svetlin, proprietário de uma clínica psiquiátrica para os cidadãos ricos de Viena no final 

do séc. XIX: cerca de um terço das famílias com um doente melancólico, esperou  seis 

meses até recorrer à clínica; nos doentes com paranóia, nenhuma família agiu antes de 

três meses; mas nos doentes com mania, dois terços foram trazidos antes de decorrer um 

mês após o início dos sintomas. Pelos mesmos motivos, e pelo cada vez maior 

reconhecimento do direito dos doentes a condições condignas, as medidas de 

encarceramento doméstico muito comuns nos séculos anteriores, extinguiram-se 

progressivamente.  

Para além do novo contexto familiar, é necessário considerar no aumento de 

internamentos, o aumento de determinadas patologias, em particular a neurosífilis, as 

psicoses induzidas pelo álcool e de forma menos certa, a esquizofrenia. 

Nos EUA, no princípio do século XX, a situação dos cuidados psiquiátricos 

públicos tinha-se degradado notoriamente. Segundo Colp (2000) os grandes 
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estabelecimentos públicos construídos para acolher milhares de doentes (state asylum), 

onde inicialmente se aplicavam os princípios do tratamento moral tinham-se 

transformado em instituições custodiais, com os doentes a acumularem-se sem 

condições sanitárias, sofrendo de doenças e abusos. Viviam sem esperança e com 

diminuto contacto terapêutico com os profissionais. Para este autor, a razão desta 

mudança terá sido o aumento de doentes crónicos, constituídos em parte por imigrantes 

pobres, idosos transferidos de asilos e um fluxo contínuo de doentes com neurosífilis. A 

agravar a situação os psiquiatras e outros profissionais desenvolveram uma perspectiva 

negativa do seu trabalho e de incurabilidade dos doentes com psicoses crónicas. Pichot 

(1983) salienta ainda como contributos para um pessimismo terapêutico as teorias 

“somatista” de Griesinger (1817-1868) e da “degenerescência” de Morel (1809-1873).  

Ainda nos EUA, a falta de resposta hospitalar para o tratamento de doentes 

agudos, conduziu à fundação de vários hospitais psiquiátricos: o Bellevue Hospital 

(1879), o 1ew York State Psychiatric Institute (1895) e o Boston Psychopatic Hospital 

(1912). Estas instituições são exemplos dos novos estabelecimentos, onde se podia fazer 

investigação e ensino médico, e que foram integrando outros profissionais como 

técnicos de serviço social, psicólogos clínicos e terapeutas ocupacionais (Colp, 2000; 

Menninger, 2000). 

Perante este quadro de cuidados deficientes em geral, inúmeros profissionais e 

leigos reagiram contra as condições de assistência e internamento dos doentes.  

Em 1908, Clifford Beers (1876-1943) publicou o livro A Mind That Found Itself, 

onde descreve a sua experiência como doente mental em três “state asylums” norte-

americanos. Um ano depois funda o 1ational Committee for Mental Hygiene, que se 

propunha controlar e prevenir as perturbações mentais. Este movimento foi acolhido 

com grande entusiasmo pelo psiquiatra de naturalidade suiça, Adolf Meyer (1866-

1950), radicado nos EUA, que o designou como “movimento de higiene mental” (Ey, 

1974). 

Um dos primeiros movimentos de transformação do asilo foi desencadeado na 

Alemanha, por Herman Simon, a partir de 1905 no asilo de Warstein, Westphalia. 

Simon organizou e intensificou a socialização do doente ao propor a actividade laboral 

como um meio terapêutico e promoveu a participação dos doentes na sua própria 

melhoria através da sua inserção num grupo de trabalho e de produção. Em França, 

Edouard Toulouse, funda em 1923 dentro dos muros do hospital psiquiátrico de Sainte-

Anne, outro “hospital aberto”, o Hospital Henri-Rousselle, vocacionado para assistir 
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doentes psicóticos agudos e com patologias neuróticas nas modalidades de internamento 

e ambulatório. Esta possibilidade foi seguida por psiquiatras de outras instituições, 

como uma forma de contornar a tradição custodial dos asilos e a legislação francesa de 

1838 (Ey, 1974).  

Na continuação deste movimento para fora dos “muros dos hospitais”, 

começaram a ser criados em diversos países hospitais ou serviços de dia. O primeiro 

“hospital de dia” é fundado em Moscovo por Dzhagarov em 1933, que enfrentava falta 

de camas e dificuldades de financiamento; no Reino Unido, Joshua Bierer funda em 

1946 o Malborough Day Hospital, a que se seguirão vários outros. Na América do 

Norte, são criados programas de hospitalização parcial em Montréal, por Ewen 

Cameron em 1947, no Allen Memorial Institute e em Nova Iorque por William 

Menninger em 1949, na Menninger Clinic (Bouça et al., 1990; Ey, 1974; Menninger, 

2000). 

Segundo Ey (1974) esta evolução foi enquadrada por novas orientações de 

psicosocioterapia institucionais ou colectivas que transformaram a atmosfera médico-

social das instituições. A psicoterapia de inspiração psicanalítica, o psicodrama de 

Moreno e as contribuições da pedagogia e da psicoterapia de grupo, todas convergiram 

para a transformação do modelo institucional tradicional num novo modelo de serviços 

psiquiátricos. Maxwell Jones (1907-1990), estabelece em 1947 os fundamentos da 

“comunidade terapêutica”, que enfatizam os valores democráticos, igualitários, 

encorajando todos os elementos da comunidade a maximizar o seu potencial terapêutico 

através de encontros e actividades na comunidade (Menninger, 2000). 

Na esteira da II Guerra Mundial, verifica-se uma aceleração de novos 

desenvolvimentos sociais e científicos nos campos dos direitos e tratamento dos doentes 

mentais. Estas mudanças favoreceram políticas de desinstitucionalização nos finais dos 

anos 50 nos EUA, e posteriormente nos países europeus. A partir de 1956 verificou-se 

uma redução dos doentes internados nos state asylums, só parcialmente devida à 

utilização dos novos medicamentos antipsicóticos. Em 1958, Harry Solomon é porta-

voz de uma recomendação presidencial à Associação Psiquiátrica Americana de que os 

asilos estavam falidos e deviam ser encerrados (Colp, 2000). Cinco anos depois o 

Presidente John Kennedy promulga a Community Mental Health Centers Act, que 

constitui um marco no movimento de psiquiatria comunitária, pelo desvio dos cuidados 

do internamento nos grandes estabelecimentos, para os cuidados ambulatórios em 
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estruturas de pequena e média dimensão, mais próximos física e funcionalmente de 

outros hospitais e da comunidade. 

Na Europa, salientam-se os movimentos de desinstitucionalização no Reino 

Unido (psiquiatria comunitária), em França (psiquiatria de sector) e Itália. Como 

personalidades marcantes nestes processos cabe citar François Tosquelles, pelo seu 

trabalho no Hospital de St. Alban, designado por “psicoterapia institucional” e Franco 

Basaglia. Este psiquiatra italiano, após um trabalho de seis anos como director do 

hospital psiquiátrico de Trieste, inicialmente com 1.200 internados, anunciou o seu 

encerramento em 1977. Durante aquele período de tempo foram preparados centros de 

saúde mental na comunidade e residências para acolher os doentes psiquiátricos 

(Basaglia e Giannichedda, 2002). 

No princípio dos anos 60, a publicação de várias obras particularmente 

influentes, lançou um movimento de contestação aos fundamentos e práticas 

psiquiátricas vigentes, designado por “antipsiquiatria”. O historiador françês Michel 

Foucalt (1926-1984), publicou em 1961 Histoire de la Folie à L´Âge Classique. Nesta 

obra o autor defendia a ideia de que a doença psiquiátrica era uma invenção social e 

cultural do séc. XVIII, com o objectivo de controlo social. Outros autores importantes 

foram Thomas Szasz (1920- ), psiquiatra que publicou em 1960 The Myth of Mental 

Illness. Um ano depois, o sociólogo Erving Goffman (1922-1982), publicou Asylums, 

onde apresenta diversas críticas ao hospital psiquiátrico, mantendo a hipótese de que 

não existia doença mental.  

Para Shorter (1977) as obras de Foucault, Szasz e Goffman tiveram um impacto 

enorme nos meios universitários e formaram um consenso de que a disciplina da 

psiquiatria era uma forma ilegítima de controlo social e que o poder do psiquiatra para 

internar as pessoas deveria desaparecer, juntamente com a abolição dos cuidados 

psiquiátricos institucionais. O mesmo autor salienta que nos EUA a 

desinstitucionalização foi particularmente alargada e teve consequências não 

antecipadas: nos anos seguintes verificou-se que um terço dos sem-abrigo apresentavam 

perturbações mentais e outros doentes tinham dado entrada no sistema de justiça 

criminal. 

Neste contexto sociocultural, a legitimidade do internamento compulsivo em 

psiquiatria foi muito questionada durante os anos 70 e 80, em especial nos EUA e Reino 

Unido. Com efeito, nas últimas décadas as novas leis de internamento compulsivo nos 

EUA, têm substituído os pressupostos tutelares por pressupostos de protecção social ou 
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seja, o fundamento do internamento compulsivo desloca-se da protecção do doente para 

a protecção de terceiros. 

Em conclusão, a história dos cuidados em psiquiatria revela como o 

internamento foi frequentemente utilizado para segregar pessoas com (e por vezes sem) 

doença psiquiátrica, tendo adquirido uma finalidade terapêutica clara somente nos 

últimos duzentos anos. A memória da violência e abuso exercidos no passado sobre os 

doentes com perturbações mentais e a consciencialização dos direitos individuais na 

sociedade contemporânea, têm contribuído em grande medida para as garantias legais 

dos doentes sujeitos a internamento compulsivo  

Se, nas palavras de Ey (1974), a doença mental restringe a liberdade, então o 

internamento compulsivo de um doente, configura uma dupla perda de liberdade no 

sentido simbólico e concreto.  

 

2. FU�DAME�TOS DO I�TER�AME�TO COMPULSIVO 

De uma forma geral um paciente (no sentido de padecente), é o principal 

interessado na melhoria ou alívio do seu sofrimento e procura activamente a resolução 

do problema que o faz sofrer. No caso dos pacientes com perturbações psiquiátricas 

graves, nomeadamente perturbações psicóticas, este comportamento não se verifica, 

fundamentalmente porque a consciência de que a sua saúde mental está ameaçada, não 

existe ou encontra-se muito afectada. Assim sendo, é o próprio indivíduo que por força 

da sua doença, aliena o direito ao tratamento e consequentes benefícios.  

Por conseguinte, na fase aguda das perturbações psicóticas o doente não procura 

tratamento para aliviar o sofrimento ou o desajustamento. Depois da fase aguda, a 

manutenção do tratamento também pode ser dificultada pela ausência de consciência da 

doença (Moreno, 1996; Fenton, Blyler e Heinssen, 1997).  

A falta de adesão à terapêutica é um problema frequente: nos doentes com 

esquizofrenia a proporção de abandono da medicação pode atingir os 50% ao fim de um 

ano (Frangou e Murray, 2000); e constitui um factor de pior prognóstico, acarretando 

mais recaídas e hospitalizações. O favorecimento da adesão terapêutica permanece um 

enorme desafio no tratamento das perturbações psicóticas, apesar da importante 

evolução da psicofarmacologia. 

Além do sofrimento ou desajustamento pessoal, é necessário ter em conta a 

elevada ocorrência de comportamentos autoagressivos por vezes fatais, como o suicídio 
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e a prática de actos violentos contra bens e pessoas que têm consequências nefastas, 

pelos danos causados e pela responsabilidade criminal que daí advém.  

Desta forma, o tratamento de pessoas com perturbações mentais adquire uma 

importância e responsabilização social, só comparável ao das doenças infecto-

contagiosas. Para Marques (2000): “O internamento compulsivo (...) é um dever de ética 

social, pois a alteração psíquica cria no doente medos e receios sobre a intenção da 

intervenção, altera-lhe a capacidade de julgamento, tira-lhe o sentido crítico e põe o 

doente a agir contra si mesmo.”  

Numa perspectiva jurídica, Roth (1980) considera que o internamento 

compulsivo tem sido enquadrado pela referência a dois poderes do Estado – o poder 

policial e o poder tutelar (parens patriae). O poder policial inclui o direito do Estado em 

proteger os seus cidadãos do perigo ou dano potencial provocado pela acção ou inacção 

de outros. É o vector da lei penal, mas também pode ser utilizado com fins médicos, por 

exemplo na vacinação obrigatória. O poder tutelar inclui o interesse do Estado em 

cuidar, proteger ou tratar aqueles que são incapazes de se protegerem ou tratarem. As 

leis de protecção dos menores são exemplos do exercício deste poder. Segundo este 

autor, o internamento compulsivo (ou involuntário) em psiquiatria fundamenta-se em 

geral nas seguintes condições associadas ou não: 1) um indivíduo apresenta doença 

mental que necessita de cuidados e/ou tratamento; 2) e/ou é perigoso para o próprio ou 

para outros; 3) e/ou está gravemente incapacitado; 4) e/ou necessita de hospitalização 

para o seu próprio bem-estar e protecção ou protecção de outros. A recusa ou a 

incapacidade do indivíduo para dar o consentimento à hospitalização estão obviamente  

subjacentes.  

A proposta de Stone (1975) sobre critérios de internamento compulsivo tem sido 

uma das mais debatidas e forneceu a base para um modelo de leis de internamento 

compulsivo apresentado pela American Psychiatric Association, em 1983 (Salize, 

Drebing e Peitz, 2002). O “modelo de Stone” propõe os seguintes critérios: 1) um 

diagnóstico fiável de perturbação mental grave; 2) um sofrimento relevante do doente; 

3) a disponibilidade de um tratamento eficaz; 4) a incapacidade do doente para decidir, 

e, 5) a razoabilidade do tratamento proposto, que deverá ser aceite por uma pessoa 

capacitada para decidir. 

Para Segal (1989), os critérios legais de internamento compulsivo, seguem uma 

de duas dimensões predominantes: 1) a necessidade de tratamento ou, 2) o grau de 

perigosidade; e os condicionamentos nas decisões médicas de internamento compulsivo 
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provêem de três fontes: 1) a extensão do critério, ou seja, o número de diferentes tipos 

de doentes abrangidos pelo critério; 2) a precisão do critério, ou seja, o grau de 

especificidade associado ao critério e 3) a revisão administrativa ou judicial do 

procedimento de internamento. A aplicação do critério “necessidade de tratamento”, 

pela sua extensão e falta de precisão, está associado a um poder discricionário mais 

alargado, ao contrário do critério “perigosidade”, cuja aplicação incide numa população 

mais restrita e exige maior precisão do seu conteúdo.  

No entanto não é pacífico na comunidade a definição da fronteira entre os 

direitos civis dos doentes e o direito de serem tratados. Com efeito, a partir de meados 

do século passado, os psiquiatras frequentemente discutiram se era melhor internar o 

doente para o proteger e tratar, devido à sua falta de livre arbítrio, ou se devia ser 

libertado para recuperar o domínio de si próprio.  

Como já foi referido, nos EUA e Reino Unido durante a década de setenta 

existiu um confronto entre os defensores dos direitos civis dos doentes e os defensores 

do tratamento compulsivo. Em particular nos EUA, desenvolveu-se um movimento à 

escala nacional de defesa dos direitos dos doentes, que desencadeou a revisão do 

principal critério do internamento compulsivo, substituindo ou acrescentando ao critério 

“necessidade de internamento”, justificado por uma preocupação tutelar com os doentes, 

o critério “perigosidade” (Monahan, 1984; Monahan et al., 2001). 

A partir dos dados de Inglaterra e País de Gales, Barton e Haider (1966) 

alertaram para a possibilidade de existirem 5.000 internamentos de emergência (Section 

29, Mental Health Act,1959) injustificados por ano, e salientavam:  

 

Admission to a psychiatric hospital is still a serious step. Apart from 

infringement of personal liberty, it can damage one`s reputation in the community, 

hazard chances of work and may affect marriage and emigration. 

 

Miller, Simons e Fein (1974), autores norte-americanos, salientavam os efeitos 

indesejados da hospitalização sobre a família, emprego e autoimagem e afirmavam que 

o internamento compulsivo era utilizado mais frequentemente que o necessário e de 

uma forma arbitrária. Para estes autores e outros que partilhavam a label theory de 

Thomas Scheff, as decisões de internamento psiquiátrico dependiam mais de variáveis 

associadas extra-clínicas, designadamente de variáveis sociodemográficas, do que de 

variáveis psiquiátricas. 
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No campo oposto, Chodoff (1975), sustentava que os direitos do doente mental 

em ser tratado e protegido eram tão ou mais importantes que os seus direitos civis, e que 

o direito ao tratamento estava a ser perigosamente posto de lado em favor da liberdade. 

No seu artigo descreve três perspectivas vigentes na época: 1) a perspectiva 

abolicionista, que defendia que a acção compulsiva não se justificava em nenhuma 

circunstância. A liberdade deveria ser sempre mais valorizada que a saúde mental. Esta 

perspectiva integrava vários grupos antipsiquiátricos e autores como Thomas Szasz e 

Ronald D. Laing (1927-1989); 2) a perspectiva dos psiquiatras do modelo médico, que  

reconheciam a existência de doenças mentais e a obrigação de tratar os doentes, se 

necessário de forma compulsiva. Esta obrigação não deveria ser aplicada a indivíduos 

que não sofressem de doença mental mas sim de perturbações de personalidade, 

reacções neuróticas ou dependências de substâncias; 3) a perspectiva dos defensores dos 

direitos civis, que não rejeitavam a necessidade em algum momento, do internamento 

compulsivo, mas rejeitavam o modelo médico, a noção de doença mental e a capacidade 

dos psiquiatras em diagnosticar. Salientavam como único ou quase único fundamento 

para o internamento compulsivo a avaliação de perigosidade (dangerousness) para o 

próprio ou para outros.  

Deste modo, a preocupação com a protecção social começou a dominar e o risco 

de comportamentos perigosos para terceiros, tornou-se no foco de atenção clínica e 

legal (Monahan et al. 2001). Rossi et al.(1986) salientavam que nos últimos vinte e 

cinco anos, a maioria dos estados federais dos EUA alterou o critério do internamento 

compulsivo “por necessidade de tratamento devido a perturbação mental” para 

“constituindo um perigo para si próprio ou outros devido a perturbação mental”. 

Segundo estes autores, esta mudança deslocou o ênfase de um critério de internamento 

dependente de uma avaliação clínica para um outro critério mais jurídico de 

“perigosidade”. Este critério, restringe a decisão profissional de internamento, porque 

selecciona para o internamento compulsivo uma subpopulação particular dos doentes 

mentais – os doentes considerados perigosos. A alteração de critério nos EUA reflectiu 

a influência dos tribunais, que consideravam o tradicional critério de “necessidade de 

tratamento” inconstitucional, devido á sua extensão e falta de precisão.  

Em relação à possibilidade de selecção de doentes para o internamento 

compulsivo através dos critérios legais, Segal (1989) observou que na década de 50 o 

padrão de doentes internados compulsivamente no Reino Unido e EUA era semelhante: 

proporcionalmente eram internadas mais mulheres na idade média da vida e idade 



Introdução   

 

18 

 

superior. Trinta anos depois, verificou-se que o padrão nos EUA se tinha modificado: 

eram internados mais homens de idade jovem. A mudança nos EUA do critério tutelar 

para o critério “perigosidade”, seleccionou para o internamento compulsivo a população 

que está mais frequentemente envolvida em comportamentos violentos, os jovens do 

sexo masculino. Em Itália sucedeu o inverso: a legislação de 1978 eliminou o critério 

“perigosidade” e favoreceu a perspectiva tutelar do internamento compulsivo, 

submetendo-o à necessidade urgente de cuidados e reabilitação. Poucos anos depois da 

nova lei, já se observava uma mudança do sexo predominante, do masculino para o 

feminino. Este autor concluiu que a opção legislativa por um dos critérios, “necessidade 

de tratamento” ou “perigosidade” implica uma selecção de subgrupos de doentes 

diferentes.  

No parecer de Mullen (2000), quando o critério de perigosidade domina o 

enquadramento legal do internamento compulsivo, verifica-se um reforço do papel 

custodial das instituições psiquiátricas como guardiãs de indivíduos potencialmente 

perigosos, em que a avaliação e manejo do risco é da responsabilidade dos psiquiatras, 

que poderão ser sancionados pelas suas decisões. Os inquéritos judiciais conduzidos 

após homicídios cometidos por doentes mentais nos EUA e Reino Unido, identificaram 

as falhas de avaliação e manejo de risco de alguns psiquiatras, conjuntamente com 

deficiências de comunicação e prestação de cuidados, como possíveis factores 

contribuidores para esses crimes “evitáveis”. 

Do que atrás foi referido, resulta em síntese que o internamento compulsivo 

possui duas finalidades principais: 1) a protecção do indivíduo pela intervenção 

terapêutica e  2) a protecção social.  

 

3. I�TER�AME�TO COMPULSIVO E A I�TERVE�ÇÃO 

TERAPÊUTICA 

A necessidade de tratamento dos doentes com perturbações mentais tem sido a 

principal fundamentação do internamento compulsivo desde o séc. XIX e existem 

diversas situações clínicas em que está indicado o internamento urgente, pelo risco 

envolvido. Uma destas indicações é o risco de suicídio. Vassilas, Morgan e Owen 

(1998) concluíram através do método de “autópsia psicológica”, que em mais de 90% 

dos suicídios era admissível a existência de alguma forma de doença psiquiátrica. Milles 

(1977) encontrou um risco de suicídio durante a vida de 15% na depressão e de 10% na 
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esquizofrenia. O seu estudo permitiu colocar por ordem decrescente de risco de suicídio 

diferentes grupos diagnósticos: 1) depressão (de qualquer tipo); 2) esquizofrenia; 3) 

alcoolismo; 4) adição a drogas; 5) perturbação orgânica (p.e. epilepsia, lesão cerebral, 

demência em início); 6) perturbação de personalidade e 7) neuroses. 

Outra situação que justifica internamento urgente, é quando o doente revela 

comportamentos perigosos para si ou para os outros induzidos pela perturbação mental. 

Como exemplo podemos referir o risco associado a alucinações auditivas de comando, 

especialmente quando o doente identifica a “voz” da alucinação (Junginger, 1995). 

A redução do intervalo de tempo entre a manifestação dos sintomas e o 

tratamento poderá ser outro benefício potencial do internamento involuntário, 

particularmente na esquizofrenia. Diversos grupos de investigação têm estudado a 

associação da duração da psicose sem tratamento1 com outras variáveis como a resposta 

ao tratamento, a reintegração social e a evolução da doença. Alguns trabalhos 

demonstraram que a maior duração da psicose sem tratamento está associada a piores 

resultados em relação ao tratamento e evolução (Loebel, Lieberman e Alvir, 1992; 

Altamura et al., 2001; Black et al., 2001; Bottlender et al., 2002 e 2003), embora outros 

autores refiram serem necessários mais estudos que envolvam potenciais variáveis 

confundentes, como o funcionamento pré-mórbido (McGorry, Krstev e Harrigan, 2000;  

Norman e Mala, 2001; Verdoux et al., 2001)  

Em relação ao benefício terapêutico do internamento compulsivo ou voluntário, 

ele não parece ser diferente entre doentes com características equivalentes. Sata e 

Goldenberg, (1977) e Shore, Breakey e Arvidson (1981), observaram nas suas 

investigações que os doentes compulsivos melhoravam tanto ou mais que os doentes 

voluntários.  

Além dos benefícios individuais, é importante ter em conta o impacto 

psicossocial da doença mental na família e comunidade. Schene, Wijngaarden e Koeter 

(1998) demonstraram que a sobrecarga familiar com o elemento doente aumenta se não 

ocorrer uma intervenção terapêutica. Em Portugal, Xavier (1999) observou que os 

familiares de doentes com esquizofrenia em remissão, apresentaram níveis 

significativamente mais elevados na dimensão “atitudes positivas” e significativamente 

mais reduzidos nas dimensões “sobrecarga objectiva” e “criticismo”, relativamente aos 

familiares dos doentes descompensados.  

 

                                                 
1 “Duration untreated psychosis”. Tradução do autor.  
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4.  I�TER�AME�TO COMPULSIVO E A PROTECÇÃO SOCIAL 

De acordo com Monahan (1992), o receio da eclosão de comportamentos 

violentos por parte de pessoas com doenças mentais encontra-se disseminado por várias 

culturas e com registos de cinco mil anos. A violência, particularmente a violência 

grave e cruel, com o seu carácter de irracional, inexplicável e inesperado, é associada a 

uma doença mental. Existem assim duas conjecturas de sentidos opostos que acentuam 

o estigma destes doentes: o “louco” é incompreensível e imprevisível e logo é um 

possível agente de violência; e as acções de grande violência e frieza emocional só 

podem ser atribuídas a um “louco”.  

A preocupação da comunidade em proteger-se dos indivíduos com perturbações 

mentais permanece muito actual. Na opinião de um magistrado: “A associação da 

loucura à perigosidade e à violência ou a ideia de exclusão não foram ainda relegadas 

para os interditos culturais da “pré-história” da humanidade” (Rodrigues, 2000). 

Diversas investigações norte-americanas têm demonstrado que permanece na 

população em geral a convicção de que existe uma relação entre doença mental e 

violência (Link, Cullen, Frank e Wozniak, 1987; Monahan, 1992). Segundo Phelan et 

al. (2000), a identificação do receio do público sobre a violência cometida por doentes 

mentais é mais evidente nas últimas décadas, apesar das campanhas de sensibilização. 

Por conseguinte, como salientam Link et al.(1999): quanto mais o público associar 

doença mental a violência, menos deseja ter uma pessoa com um diagnóstico de doença 

mental como vizinho, colega, amigo ou familiar. 

A protecção social é geralmente entendida num sentido unilateral, como a 

necessidade da comunidade de proteger-se do doente mental. No entanto este conceito 

pode ser entendido de uma forma mais alargada se incluir a protecção da comunidade ao 

doente. É relativamente comum reconhecer pessoas com perturbações mentais em 

situação de sem-abrigo ou nas prisões e poder-se-á questionar se esses indivíduos 

beneficiaram de suficiente protecção social. Nesta perspectiva será um dever social 

proteger o doente das consequências graves mas evitáveis da sua doença, como a 

estigmatização, a exclusão social, a deriva para a delinquência, para além da atenuação 

das desvantagens que a doença acarreta: desemprego, isolamento social e pobreza. 

É igualmente importante ter em conta que para além da violência dirigida ao 

próprio ou a outros, as decisões ou atitudes imponderadas do doente, envolvendo 

questões financeiras, profissionais ou familiares podem originar repercussões graves. O 

internamento compulsivo pode assim contribuir para uma dupla protecção: a protecção 
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do doente, ao colocá-lo sob tratamento indispensável e a salvo de eventuais 

consequências nefastas dos seus actos; e a protecção de terceiros que podem ser 

afectados pelos comportamentos do doente.  

Para finalizar, cabe citar Mullen (2000):  

The most effective response to the risks of dangerous behaviour in the mentally 

ill, is not to return to policies of greater control and containment, but to improve the 

care, support and treatment deliveral to patients in comunity. Those at high risk need to 

be targeted for priority follow-up and intensive support. 

 

5.  DOE�ÇA ME�TAL E VIOLÊ�CIA 

5.1 Prevalência 

Nas sociedades ocidentais a partir dos anos 50, iniciou-se um amplo movimento 

de defesa dos direitos individuais e de forte contestação a diferentes formas de 

discriminação. Nesses anos, a par de importantes desenvolvimentos nos cuidados 

psiquiátricos, começou a ser fortemente criticada a ideia da associação entre doença 

mental e violência. Os fundamentos das críticas eram de duas ordens: em primeiro lugar 

não existiam evidências científicas desta associação e em segundo lugar os resultados de 

estudos de seguimento dos doentes desinstitucionalizados foram interpretados como 

uma prova contra aquela associação (Monahan, 1981; Rabkin, 1979). 

Nos anos setenta era relativamente consensual na comunidade psiquiátrica que o 

receio de violência cometida por doentes era infundado, porque o maior risco de 

violência provinha de pessoas sem doença mental (Rappeport, Lassen e Hay, 1967). Um 

dos autores críticos da ligação entre doença mental e violência, Teplin (1985), afirmava 

que os conhecimentos alcançados eram suficientes para derrotar a hipótese de 

associação, uma posição essencialmente baseada na “prova da ausência” da maior 

perigosidade dos doentes mentais em relação aos não doentes. No entanto, outros 

investigadores defendiam uma posição inversa, de “ausência de prova” da menor 

perigosidade dos doentes. Lagos, Perlmutter e Saexinger (1977) salientavam que alguns 

estudos baseavam-se apenas em registos policiais e McNiel e Binder (1986) faziam 

notar que as taxas de prisão dos doentes tinham um valor limitado na avaliação da 

extensão da perigosidade e comportamentos violentos, porque os indivíduos agressores 

com perturbações mentais podiam ser mais frequentemente hospitalizados do que 

presos. Mas a principal limitação para uma conclusão definitiva, da associação entre 
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psicose e violência era segundo Monahan e Steadman (1983), a ausência de estudos 

epidemiológicos sobre a prevalência de doença mental na população em geral com 

inquirição sobre antecedentes criminais, que pudesse avaliar em simultâneo a 

prevalência de psicose e os comportamentos violentos.  

Nesta controvérsia, as posições opostas sobre este tema não contavam com uma 

outra circunstância: com o passar dos anos e o avanço da desinstitucionalização, um 

número superior de doentes com idade mais jovem e quadros mais agudos foi tendo 

alta, o que modificou as características dos grupos de doentes que tinham sido 

estudados inicialmente (Rice, Harris e Quinsey, 2002). 

Nos anos seguintes novas investigações sobre a frequência de comportamentos 

violentos de doentes mentais, antes do internamento, revelaram alguma concordância e 

mostraram que o risco de violência nos doentes mentais era considerável e não podia ser 

menosprezado, para bem dos próprios doentes e da comunidade. Lagos et al.(1977) 

apuraram que 36% de 321 internamentos de doentes com psicoses, tinham sido 

precedidos de comportamentos violentos ou intimidantes, dos quais 12% foram actos 

físicos contra pessoas. Tardiff e Sweillam (1980) estudaram 9.365 doentes internados 

no período de um ano nos dois hospitais psiquiátricos públicos de Long Island e 

observaram que 21% dos doentes tinham apresentado antes da admissão um 

comportamento de violência, com 10% dos doentes a cometerem actos agressivos. A 

agressão foi definida de uma forma restrita, com exclusão da autoagressão, danos sobre 

objectos ou ameaças verbais. Os mesmos autores noutro trabalho, encontraram uma 

associação positiva entre heteroagressão e suicídio em doentes crónicos (Tardiff e 

Sweillam, 1982). Posteriormente, Tardiff (1984) ao investigar as características dos 

doentes agressores numa amostra de 1.603 doentes internados em dois hospitais 

psiquiátricos privados de Nova Iorque, verificou que a proporção de doentes do sexo 

masculino agressores foi de 9,8% e 15,5%, e a proporção de doentes do sexo feminino 

agressoras foi de 5,9% e 10,5%, respectivamente.  

McNiel e Binder (1986) procuraram determinar se existiria um aumento de 

violência e para tal compararam a proporção de actos violentos de 150 doentes 

internados no mesmo hospital e seleccionados ao acaso nos anos de 1973 e 1983. Em 

1973, um total de 47% dos doentes tiveram alguma forma de comportamento violento 

duas semanas antes da hospitalização, dos quais 13% foram ataques a pessoas. Dez anos 

depois, o total de doentes com actos violentos foi de 58%, com 18% de ataques a 

pessoas, não sendo esta diferença estatisticamente significativa. Os mesmos autores 
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chamaram a atenção para possíveis problemas metodológicos da investigação de 

violência. O primeiro problema é que se poderia estar a medir a prevalência e não a 

incidência de violência, porque os mesmos doentes podem aparecer múltiplas vezes na 

contabilização de actos violentos. O segundo problema seria os estudos basearem-se em 

dados informatizados dos quais se desconhece a fiabilidade e validade. E por fim, a 

violência ser operacionalizada de forma diferente, dificultando as comparações entre 

investigações. 

Numa amostra de doentes avaliados na urgência, Lidz, Mulvey e Gardner (1993) 

constataram que a frequência de comportamentos violentos registada variou entre 83% 

nos doentes considerados de risco e 36% nos doentes considerados sem risco de 

violência e um total de 22% de actos físicos violentos para terceiros. 

Num estudo mais recente, Swanson et al. (2002) estudaram uma amostra de 802 

doentes com perturbações psicóticas e do humor, que foram utentes de serviços de 

internamento e ambulatórios em quatro Estados dos EUA e observaram uma 

prevalência ao ano de 13% de comportamentos agressivos graves. 

A respeito de investigações com doentes internados compulsivamente, vários 

trabalhos deram indicação de que os actos violentos e criminais eram mais frequentes 

nesta população. Szmukler et al.(1981) constataram numa amostra emparelhada de 150 

internados compulsivos e voluntários, que a probabilidade de uma condenação no ano 

seguinte ao internamento foi significativamente superior nos doentes compulsivos. 

McNiel et al. (1988) observaram uma associação positiva significativa entre a violência 

na comunidade e no hospital e Soothill et al.(1990) observaram comportamentos 

perigosos para o próprio, para outros e propriedades em 79% de uma amostra de 53 

internados compulsivos. Num estudo com 331 doentes compulsivos, Swartz et al. 

(1998), observaram que nos quatro meses anteriores ao internamento, 17,8% dos 

doentes cometeram actos violentos graves, que envolveram armas ou causaram danos 

físicos, e que o abuso de álcool ou outras drogas, associado a má adesão ao tratamento, 

eram factores de risco de violência.  

Em relação a investigações na comunidade sobre a associação entre perturbações 

psiquiátricas e violência, regista-se o trabalho pioneiro de Bland e Orn (1986) que 

efectuaram um estudo comunitário na cidade de Edmonton, Canadá, onde  aplicaram a 

1.200 residentes seleccionados aleatoriamente, a entrevista estruturada Diagnostic 

Interview Schedule (DIS), capaz de gerar diagnósticos na classificação DSM-III, que 

incluía informação sobre comportamentos violentos dentro e fora da família. Estes 
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autores observaram uma diferença significativa nas proporções de comportamentos 

violentos nos indivíduos com um diagnóstico psiquiátrico (54,4%) em comparação com 

os restantes indivíduos sem diagnóstico psiquiátrico (15,5%). As taxas mais elevadas de 

violência foram detectadas nos indivíduos que apresentavam alcoolismo associado a 

perturbação de personalidade anti-social e/ou depressão recorrente. 

O estudo de Swanson, Holzer, Ganju e Jono (1990), ao utilizar os dados do 

estudo comunitário norte-americano Epidemiological Catchment Area Project (ECAP), 

deu uma contribuição valiosa nesta problemática, porque se aproximou do tipo de 

estudo epidemiológico necessário, preconizado por Monahan e Steadman (1983). O 

ECAP pretendia determinar a prevalência de perturbações psiquiátricas nas populações 

de cinco comunidades (New Haven, Baltimore, Saint Louis, Durham e Los Angeles) e 

constitui até à data um dos mais vastos no campo da epidemiologia psiquiátrica, com 

mais de 18.000 entrevistas. Embora os objectivos iniciais do estudo ECA não 

contemplassem a investigação da violência, a entrevista aplicada (Diagnostic Interview 

Schedule) continha diversos itens sobre comportamentos violentos que faziam parte da 

avaliação para perturbação de personalidade anti-social: 1) Envolvimento em brigas de 

que resultavam ferimentos. 2) Uso de armas nessas ocasiões. 3) Violência doméstica 

com agressão a crianças / familiares. 4) Brigas depois de consumos alcoólicos. A 

análise destes dados, forneceram uma estimativa da prevalência na comunidade de 

comportamentos violentos em pessoas com e sem perturbações mentais. Os autores 

observaram que a doença mental grave apresentava um aumento modesto da 

probabilidade de violência de 2,4 a 3,6 vezes em relação a pessoas sem perturbação 

mental. Em comparação, o abuso de substâncias e violência mostraram uma associação 

muito mais forte e os doentes mentais com abuso de substâncias eram 3,1 a 4,3 vezes 

mais violentos do que os indivíduos sem doença e sem abuso de substâncias. Sobre este 

trabalho, Taylor e Monahan (2001) salientam que menos de 10% dos indivíduos com 

esquizofrenia mas sem abuso de substâncias, relataram terem sido violentos no ano 

anterior à entrevista e que esses comportamentos representaram menos de 3% do total 

de violência detectada na amostra. 

Outros estudos epidemiológicos utilizando coortes de nascimentos,  

demonstraram uma associação positiva significativa entre perturbações psicóticas e 

violência contra terceiros. Na Dinamarca, Brennan, Mednick e Hodgins (2000) 

investigaram os dados de hospitalizações e detenções de perto de 360.000 indivíduos, 

nascidos entre 1944 e 1947 e verificaram que os homens com psicoses orgânicas e 
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homens e mulheres com esquizofrenia foram mais frequentemente detidos por actos de 

violência do que pessoas que nunca estiveram hospitalizadas, após controlo de factores 

demográficos, abuso de substâncias e perturbações de personalidade. Na Nova Zelândia, 

Arseneault et al. (2000) efectuaram um estudo semelhante com uma coorte de 961 

jovens adultos, nascidos em 1972 e 1973. Segundo estes autores, os indivíduos com 

dependência de álcool, dependência de cannabis e perturbações do espectro da 

esquizofrenia apresentaram respectivamente, 1,9, 3,8 e 2,5 mais vezes de serem 

violentos em relação aos controlos. Entre os doentes com  perturbações do espectro da 

esquizofrenia, as percepções de ameaça na adolescência e a história de perturbação da 

conduta tiveram um valor predictivo do comportamento violento. 

No entanto, Taylor e Monahan (2001) alertaram para alguns problemas dos 

estudos de coorte de nascimentos. Nestes estudos as amostras são tão vastas que as 

informações são recolhidas a partir de registos, o que torna menos fiáveis os dados 

sobre o início da doença ou sobre actos violentos, para além dos descritos nos registos 

criminais oficiais.  

Embora a investigação neste campo apresente várias dificuldades, neste 

momento é possível entrever um quadro geral da associação entre perturbação mental e 

violência. De acordo com Angermeyer (2000), autor de uma revisão de estudos 

epidemiológicos publicados desde 1990 nesta área, os resultados apoiam a conclusão de 

que existe uma associação moderada mas significativa entre a esquizofrenia (ou 

perturbações psicóticas na generalidade) e a violência. No entanto a magnitude desse 

risco é pequena, em comparação com a magnitude do risco associado com abuso de 

substâncias e perturbações de personalidade. 

 

5.2 Factores de risco de violência  

A par das investigações sobre a prevalência de comportamentos violentos na 

doença mental foi sendo dada mais atenção às características dos doentes psiquiátricos 

com tais comportamentos, especialmente características sociodemográficas e clínicas, 

de forma a definir factores de risco que pudessem contribuir para a previsibilidade de 

ocorrência de violência.  

Diversos estudos sobre as características sociodemográficas revelaram que 

variáveis como o sexo masculino, raça / etnia, diagnóstico, internamentos prévios, fonte 

de referenciação para o hospital, situação judicial à entrada e saída apresentavam 

associações significativas com a violência, enquanto variáveis como a idade, 
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escolaridade, estado civil, ocupação laboral dos doentes, não mostraram associações 

significativas com comportamentos violentos anteriores ao internamento (Craig, 1982; 

Rossi et al.,1986; Sepejak et al.,1983; Tardiff e Sweillam, 1980).  

Outras investigações sobre variáveis clínicas e violência, mostraram que a falta 

de tratamento comunitário, o abandono da medicação, os poucos contactos com os 

profissionais de saúde mental, a gravidade da sintomatologia e o diagnóstico de 

esquizofrenia aumentaram o risco de violência (Swanson et al., 1997; Swartz et al., 

1998; Estroff e Zimmer, 1994; Krakowski, Volavka e Brizer, 1986). Noutro trabalho 

sobre a relação entre psicopatologia e comportamentos violentos no internamento, 

Yesavage et al.(1981), constataram que as pontuações à entrada de “Perturbação do 

Pensamento”, avaliada pelo BPRS (versão 18 itens), possuíam a maior correlação com 

esses comportamentos, enquanto que as pontuações da escala “Hostilidade” não 

mostraram correlações significativas.  

Contudo, um dos factores de risco mais insistentemente referido na literatura é o 

comportamento violento anterior do doente. O estudo de McNiel, Binder e Greenfield 

(1988) mostrou que a variável que mais contribuiu para a predição de violência no 

hospital nas primeiras 72 horas, foi a ocorrência de violência na comunidade nas duas 

semanas prévias e num trabalho mais recente, Soliman e Reza (2001) observaram que a 

violência no internamento não esteve associada positivamente com o diagnóstico de 

esquizofrenia ou negativamente com o diagnóstico de depressão. Os predictores de 

violência mais poderosos foram os antecedentes de violência, os diagnósticos de 

perturbação de personalidade dissocial ou emocionalmente instável (ICD-10), a 

hospitalização longa, a utilização elevada de fármacos sedativos e a mudança frequente 

de medicação. Outras variáveis como o internamento compulsivo, a comorbilidade, os 

antecedentes de autoagressão e de abuso de drogas, também mostraram associação 

positiva com os comportamentos violentos.       

De acordo com Beck-Sander e Clark (1998) seria importante distinguir no risco 

de violência o papel de variáveis estáticas, que não se modificam com o tempo 

(antecedentes de violência, por exemplo) e variáveis dinâmicas, que sofrem 

modificações ao longo do tempo (variáveis da personalidade, sintomas psicóticos, 

consciência da doença). Estas autoras sugeriram que a sintomatologia activa poderia ser 

a responsável pela associação da doença mental à violência, porque quando aquela 

variável é controlada o diagnóstico não contribui para o risco de violência. Esta opinião 

foi partilhada por outros investigadores como Junginger (1995) e Douglas et al.(1999), 
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que salientaram a importância de uma abordagem baseada nos sintomas para explorar a 

relação entre doença mental e violência, mostrando que pode ser diferente o risco de 

violência associado a um “diagnóstico” e o risco associado a um “nível de sintomas”. 

Nesta linha de investigação, Link e Stueve (1994) concluíram após um estudo 

comunitário em Nova Iorque, com aplicação da Epidemiology Research Interview, que 

apenas um conjunto de sintomas psicóticos, designados por “ameaça / controlo 

externo”2, estava significativamente relacionado com violência. A associação destes 

sintomas com violência estava presente nas pessoas com anterior diagnóstico de doença 

mental e também em pessoas que nunca tinham sido tratadas por doença mental. 

Contudo quando os sintomas “ameaça / controlo externo” eram concomitantes com o 

abuso de substâncias o risco de violência no prazo de um ano aumentava seis vezes e o 

efeito dos sintomas tornava-se insignificante. 

A par da dimensão psicopatológica, as características da personalidade, para 

além da psicopatia, também têm merecido a atenção dos investigadores. Nestor (2002), 

avaliou a contribuição de algumas dimensões da personalidade para as taxas de 

violência encontradas em certas categorias de perturbações mentais. Para este autor o 

risco de violência pode ser compreendido segundo quatro dimensões fundamentais: 1) 

controlo de impulsos; 2) regulação dos afectos; 3) narcisismo; e 4) estilo cognitivo 

paranóide da personalidade. Assim sendo, o fraco controlo de impulsos e de regulação 

dos afectos aumentaria o risco de violência em todas as perturbações, especialmente nas 

perturbações de abuso de substâncias, tanto primárias como associadas. Por outro lado, 

o estilo cognitivo paranóide da personalidade aumentaria o risco de violência em 

pessoas com perturbações do espectro esquizofrénico e a “lesão narcíssica”3 aumentaria 

o risco de violência em amostras de estudantes (controlos) e de indivíduos com 

perturbações de personalidade. Estas quatro dimensões operariam conjuntamente e em 

diversos graus, como factores de risco clínico para a violência nos grupos com estas 

perturbações mentais. McNiel, Eisner e Binder (2003), propuseram que um estilo 

cognitivo caracterizado por atribuições hostis externas aumentaria o risco de violência 

nos doentes com perturbações mentais. Este constructo, designado por estilo 

atribucional agressivo, foi testado em 110 doentes psiquiátricos, com questionário do 

                                                 
2 “Threat / control override”. Tradução do autor. Estes sintomas foram definidos pelos seguintes 

itens: 1. “Your mind was dominated by forces beyond your control.”; 2. “Thoughts  were put into your 

head that were not your own.”; 3. “ There were people who wished to do you harm.” 
3 “Narcissistic injury”. Tradução do autor.  
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estilo cognitivo agressivo e avaliação de comportamentos violentos na comunidade. As 

pontuações mais elevadas em vários indicadores do estilo atribucional agressivo 

estiveram associadas à violência, mesmo quando sujeitas ao controlo de características 

demográficas, diagnósticas e de impulsividade. 

A responsabilidade do ambiente físico e social na violência perpetrada pelos 

doentes, tem sido outro campo de estudo com resultados interessantes. O trabalho de 

McNiel e Binder (1986) mostrou que factores do ambiente modulam a relação entre 

violência e as características do doente: na comunidade os homens têm maior 

probabilidade de manifestarem um comportamento intimidante e agressões físicas, 

enquanto que no hospital os homens mantêm mais comportamentos intimidantes, mas 

são as mulheres que estão mais envolvidas em agressões físicas. Estroff e Zimmer 

(1994) observaram que os comportamentos violentos dos doentes frequentemente 

ocorrem no contexto de uma rede social restrita, dependência financeira e ambientes 

ameaçadores. Outro autor, Silver (2000) demonstrou que a etnia não era um predictor 

importante de violência dos doentes quando o desfavorecimento do meio social era 

controlado estatisticamente. Este autor sublinha que a investigação de factores de risco 

de nível individual neste campo de investigação, deve ter sempre em conta o contexto 

comunitário, porque resultados de nível individual como os comportamentos violentos 

não são exclusivamente explicados por características individuais. Swanson et al. 

(2002) encontraram três variáveis com um risco cumulativo de comportamento violento, 

que ilustram importância dos factores exteriores ao indivíduo: vitimização violenta 

anterior, violência no meio envolvente e abuso de substâncias.  

Numa meta-análise sobre os predictores de comportamento violento e criminal 

em indivíduos com perturbações mentais, Bonta, Law e Hanson (1998) concluíram que 

os predictores de violência nos doentes são aproximadamente os mesmos que nas 

pessoas sem perturbações mentais, designadamente: antecedentes criminais, idade, 

abuso de substâncias, estilo de vida desviante, problemas familiares e perturbação de 

personalidade antisocial. O trabalho de Steinert (2001) corroborou esta conclusão na 

medida em que variáveis estáticas como as referidas na meta-análise revelaram-se mais 

fortes predictores do comportamento violento na comunidade do que as variáveis 

dinâmicas como os resultados de avaliações clínicas e a psicopatologia. 

Segundo Chiswick (2000), a súmula da investigação realizada até aquela data, 

permitia retirar cinco conclusões: 1) os indivíduos com perturbações psiquiátricas 

graves têm maior probabilidade de serem condenados por crimes violentos e outros do 
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que indivíduos da população em geral; 2) esta probabilidade aumentada é modificada 

por factores locais como a taxa de crimes e variáveis sociodemográficas; 3) a 

perturbação de personalidade antisocial e o abuso de substâncias têm associações mais 

fortes com a agressão do que a doença mental; 4) a combinação de perturbações 

psiquiátricas (especialmente com abuso de substâncias) pode ser mais relevante do que 

qualquer categoria de perturbação mental isolada; 5) a maioria das agressões 

provenientes de pessoas com perturbações psiquiátricas têm uma natureza ligeira e 

quando ocorrem é mais provável que seja dirigida para um familiar. 

Em 2001, foi publicado o maior estudo prospectivo já realizado sobre os factores 

de risco de violência nas perturbações mentais: The McArthur Study of Mental Disorder 

and Violence da autoria de Monahan, Steadman, Silver, Appelbaum et al. (2001). Esta 

investigação pretendeu estudar a associação entre 134 factores de risco e a prática de 

violência. A amostra foi constituída por 1.136 indivíduos, internados em três locais 

diferentes nos EUA – Pittsburgh, Kansas City, Worcester – que possuíam diagnósticos 

do eixo I e II (DSM-III-R). Os doentes eram entrevistados no internamento e após a 

alta, de dez em dez semanas, durante um ano. Também foram entrevistados informantes 

colaterais ao longo do ano. Os autores identificaram os potenciais factores de risco de 

violência a partir de duas fontes: 1) a investigação criminológica e 2) a investigação 

clínica. Estes factores foram agrupados em quatro grupos: A) factores pessoais ou 

constitucionais (p.e. idade, sexo); B) factores históricos ou desenvolvimentais (p.e. 

família, trabalho, hospitalização psiquiátrica, história de violência); C) factores 

contextuais ou situacionais (p.e. suporte social, redes sociais e stress); D) factores 

clínicos ou sintomatológicos (p.e. diagnóstico, psicopatologia, funcionamento 

psicossocial, uso de substâncias). Os factores de risco significativos encontrados, de 

tipo “criminológico”  foram: o sexo, a violência anterior e criminalidade, as 

experiências infantis e a vizinhança; e de tipo “clínico” foram: o diagnóstico, a 

psicopatia, os delírios, as alucinações, os pensamentos violentos e a cólera4. Em seguida 

resumem-se as conclusões mais relevantes para cada um dos factores: Sexo - Os 

homens não mostraram maior probabilidade de serem violentos em relação às mulheres, 

no curso de um ano. A violência causada por homens resultou mais frequentemente em 

dano grave do que a violência causada por mulheres. Violência anterior e criminalidade 

– A violência e criminalidade prévias estiveram fortemente associadas com a violência e 

criminalidade no futuro. Experiências infantis – O abuso sexual não esteve associado a 

                                                 
4 “Anger”. Tradução do autor.  
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violência, mas o abuso físico grave e frequente foi proporcional às taxas de violência 

observadas. Comportamentos de dependência de substâncias dos pais estiveram 

associados a maiores taxas de violência. Por outro lado, viver com o pai ou a mãe até 

aos 15 anos pareceu ter um efeito protector sobre a prática de violência. Área 

residencial – Os doentes residentes em áreas de maior pobreza tiveram maior taxa de 

violência que os doentes residentes em áreas menos pobres. Este resultado era 

independente de outros factores como o sexo, idade, etnia, nível socioeconómico, abuso 

de substâncias e psicopatia. Diagnóstico – A comorbilidade de abuso ou dependência de 

substâncias era um factor chave na ocorrência de violência. As doenças mentais graves 

tiveram menores taxas de violência do que outros diagnósticos, como perturbações de 

personalidade ou de ajustamento. Os doentes com esquizofrenia tiveram uma taxa de 

violência inferior aos doentes com doença bipolar e estes uma taxa inferior aos doentes 

com depressão major. A pontuação total do BPRS não mostrou uma correlação 

significativa com a violência, apenas os itens “Hostilidade” e “Activação”, revelaram 

correlações significativas de sinal positivo e negativo, respectivamente. Psicopatia – O 

poder predictivo de violência do instrumento Hare Psychopathy Checklist residiu 

essencialmente no factor de comportamento antisocial. Delírios – Os doentes que 

expressaram qualquer tipo de delírio, mesmo com conteúdos de violência ou do tipo 

“ameaça / controlo externo” (Link e Stueve,1994) tiveram menor probabilidade de 

serem violentos após a alta em relação a indivíduos que não expressaram delírios. 

Alucinações – Apenas as alucinações de comando de actos violentos estiveram 

associadas a maior ocorrência de violência. Pensamentos violentos – Os doentes que 

referiram pensamentos violentos no internamento apresentaram uma probabilidade 

ligeiramente superior de cometerem actos violentos. Cólera – Os doentes com 

pontuações elevadas de comportamento colérico, avaliados pela 1ovaco Anger Scale, 

tiveram uma probabilidade dupla de cometerem actos violentos, no entanto esse efeito 

não foi altamente predictivo ou grande em termos absolutos.  

Os investigadores concluíram que a maioria das variáveis “criminológicas” e 

“clínicas” mostraram uma relação complexa com a violência, porque não estiveram 

associadas com a violência da mesma forma em todos os indivíduos, ou seja, a mesma 

variável podia ser um factor de risco positivo num determinado grupo, não estar 

associada a violência noutro grupo ou ser um factor protector contra a violência num 

terceiro grupo. Esta complexidade poderá explicar porque as avaliações de risco 
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individuais efectuadas pelos clínicos, baseadas num conjunto fixo de factores, são 

pouco certeiras.  

Num recente artigo de revisão, Rice, Harris e Quinsey (2002) consideram que os 

resultados do McArthur Study of Mental Disorder and Violence questionam as 

conclusões de outros trabalhos, em que os sintomas de perturbação mental grave foram 

factores de risco de violência e salientam que os principais factores predictivos de 

violência foram a pontuação da Psychopathy Cheklist-SV, um diagnóstico de 

perturbação de personalidade antisocial, o abuso de álcool ou drogas e a variável 

“cólera”.  

 

5.3  Previsão de violência 

As primeiras investigações sobre a eficácia das avaliações de perigosidade na 

década de 70, concluíram que os psiquiatras e psicólogos não conseguiam prever 

satisfatoriamente a ocorrência de violência por parte dos doentes. Monahan numa 

revisão de cinco estudos, em 1981, concluiu que os psiquiatras e psicólogos acertavam 

no máximo uma em três previsões de comportamentos violentos em doentes mentais 

hospitalizados com antecedentes de actos violentos (Monahan e Steadman, 1994). 

No âmbito da psiquiatria forense, Sepejak et al.(1983) estudaram as avaliações 

de risco de violência pedidas por tribunais e mostraram que 39% dos examinados 

classificados como tendo alto ou médio risco de serem violentos e 26% dos examinados 

com baixo risco, cometeram um acto violento nos dois anos seguintes. Embora a 

diferença tivesse sido estatisticamente significativa, em termos absolutos não foi uma 

diferença substancial. Uma década depois, Lidz, Mulvey e Gardner (1993), efectuaram 

um estudo prospectivo de seis meses sobre avaliações de violência potencial em doentes 

na urgência psiquiátrica, efectuadas por psiquiatras e enfermeiros. Nos doentes de sexo 

masculino o resultado da predicção clínica foi significativamente superior ao acaso (dos 

doentes considerados potencialmente violentos, 53% cometeram actos violentos nos 

seis meses seguintes, em comparação com 36% dos doentes não considerados 

violentos), mas nas mulheres a predicção de violência não se revelou superior ao acaso.  

De uma forma geral, a predição clínica de violência baseia-se na presença de 

determinados factores de risco que os psiquiatras procuram em cada caso (Monahan et 

al., 2001). Segal et al. (1988) num estudo sobre o processo de predição clínica 

observaram que os sintomas mais fortemente associados à avaliação clínica de perigo 

para terceiros, foram a irritabilidade e a impulsividade. Verificaram-se também 
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associações significativas moderadas com a perturbação da forma e conteúdo do 

pensamento, expansividade e associações mais fracas com a perturbação do juízo 

crítico, do afecto e comportamento inadequado. Noutro estudo semelhante, Menzies e 

Webster (1995) concluíram que a violência anterior, o consumo de álcool, a observação 

de cólera e raiva, a falta de colaboração e a tensão durante as entrevistas, foram os 

principais contribuidores para as avaliações de risco finais. 

A possibilidade de existirem grupos de doentes mentais com potencial de 

violência não detectada pelos profissionais foi considerada por alguns autores. Werner, 

Rose e Yesavage (1983) demonstraram a existência de dois grupos diferentes de doentes 

que cometeram actos violentos durante a hospitalização. Um grupo era constituído por 

doentes com comportamento hostil, desconfiado ou agitado, que foi designado de “alta 

visibilidade”. O outro grupo era constituído por doentes que não manifestavam um 

comportamento daquele tipo e foi designado de “baixa visibilidade”. Segundo estes 

autores, os profissionais baseavam-se fortemente no grau de hostilidade e nível de 

actividade dos doentes para prever os comportamentos violentos, e não detectaram o 

potencial de violência nos doentes de “baixa visibilidade”. Prosseguindo nesta linha de 

investigação, Werner, Rose, Yesavage e Seeman (1984) pediram a psiquiatras que 

fizessem uma estimativa da probabilidade de comportamento violento em doentes 

agudos do sexo masculino, baseados nas pontuações do BPRS e na informação se a 

violência tinha sido um incidente precipitante do internamento. Os psiquiatras 

seleccionaram como indicadores de violência potencial um quadro clínico de hostilidade 

e agitação, acompanhado por ideação paranóide e agressão prévia.  

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Tanke e Yesavage 

(1985). Neste trabalho, foram comparados através do BPRS três grupos de doentes: 1) 

um grupo de 12 doentes violentos que exibiram sinais de violência potencial (ameaças e 

agressividade verbal); 2) um grupo de 13 doentes violentos que não exibiram esses 

sinais e 3) um grupo de 253 doentes não violentos. As pontuações dos itens 

“Perturbação do Pensamento”, “Activação”, “Hostilidade” e “Embotamento-

lentificação” do BPRS foram significativamente superiores nos doentes violentos em 

comparação com os doentes não violentos. No entanto, as pontuações totais do BPRS só 

tiveram valor predictivo para comportamentos violentos no grupo de doentes de 

“violência não previsível” ou de “baixa visibilidade”. Dito de outro modo, o 

comportamento violento dos doentes que não exibiram previamente sinais de violência 
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potencial, só poderia ser previsto ao aplicar-se um método estatístico baseado nas 

pontuações do BPRS. 

Com o reconhecimento das insuficiências das previsões de perigosidade tornou-

se imperioso melhorar o seu rigor porque as avaliações de perigosidade são decisivas no 

planeamento das intervenções terapêuticas, para prevenir danos, determinar o momento 

da alta ou recomendar mais tempo de internamento (McNiel, Binder e Greenfield, 

1988). Também para Monahan e Steadman (1994) a avaliação do risco de violência (em 

contexto forense) é fundamental para prevenir que doentes sejam erradamente 

internados como perigosos, ou hajam vítimas de violência causada por doentes não 

tratados ou libertados por não terem sido considerados perigosos. 

Segundo Mullen (2000), durante a década de 90 ocorreu uma mudança 

paradigmática fundamental: do conceito de “perigosidade” para o conceito de “risco”. A 

palavra “perigosidade” foi sendo substituída pelos termos “avaliação de risco” e 

“manejo de risco”5. Esta mudança de designação possuía a vantagem de substituir um 

conceito (perigosidade) ligado a um tipo de qualidade estável de um indivíduo, avaliada 

subjectivamente, por um outro conceito (risco), com uma conotação dimensional, 

probabilística e logo variável sob múltiplas condições. Com efeito, a predição de 

“perigosidade” é uma avaliação qualitativa, eminentemente clínica e a predição de 

“risco” baseia-se nos métodos actuariais6, é eminentemente matemática e inscreve-se no 

campo da medicina baseada na evidência. No entanto, a palavra “risco” pode apresentar 

um inconveniente, que é a sua associação à ideia de perigo, favorecendo a visão que os 

doentes mentais possuem vários graus de risco e os serviços de psiquiatria e saúde 

mental poderem ser encarados como instâncias de prevenção e controlo do suposto 

perigo para a comunidade  

A esta nova conceptualização está associado o desenvolvimento de instrumentos 

de avaliação do risco de violência, baseados em estudos prospectivos sobre 

comportamentos violentos, em que os factores de risco são identificados por modelos 

estatísticos de regressão. Monahan et al. (2001), a partir dos resultados do McArthur 

Study of Mental Disorder and Violence sugeriram uma abordagem de avaliação 

actuarial do risco de violência, baseada num modelo contingente (Iterative 

Classification Tree Model), que permite várias combinações diferentes de factores de 

                                                 
5 “Dangerousness”, “risk assessment”, “risk management”. Tradução do autor.  
6 “Actuarial” – método de cálculo de probabilidades de risco, ligado à actividade de Seguros. 
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risco consoante as características de cada indivíduo, que no final podem atribuir ao 

indivíduo um nível de alto ou baixo risco de violência. 

Os instrumentos de concepção actuarial actualmente mais difundidos para 

avaliação de risco em doentes mentais são a Psychopathy Checklist -Revised (PCL-R), o 

Historical / Clinical / Risk Management-20 (Version2) (HCR-20) e o Violence Risck 

Appraisal Guide (VRAG) (Mullen, 2000). Quadro  I.  

Quadro I - Instrumentos actuariais de avaliação de risco de violência  

             Instrumentos Autores 

Psychopathy Checklist - Revised Hare, 1991 

Historical/Clinical/Risk Management-20 Webster, Douglas,Eaves e Hart, 1997 

Violence Risck Appraisal Guide Quinsey, Harris, Rice e Cormier, 1998 

    

Diversos autores defendem que a superioridade dos métodos actuariais sobre os 

métodos clínicos de avaliação de risco de violência está claramente estabelecida e que 

são indispensáveis para previsões mais rigorosas (Harris, 1993; Monahan et al., 2001; 

Rice, Harris e Quinsey, 2002). McNiel, Binder e Greenfield (1988) observaram no seu 

estudo comparativo entre predição estatística e clínica, que o método estatístico 

empregue e a predição clínica melhoravam a predicção sobre o acaso em 27,4% e 8,6%, 

respectivamente. No entanto, a predição clínica mostrou maior sensibilidade, de 62,8% 

em comparação com 23,3% do método estatístico. 

Uma visão crítica à abordagem actuarial é dada por Beck-Sander e Clark (1998) 

que ressalvam que esta abordagem ao explorar as associações estatísticas é um método 

de generalizações, dificilmente transposto para casos individuais e que a abordagem 

clínica pelo contrário,  foca mais a sua atenção naquilo que é particular ao indivíduo.  

Independentemente da metodologia, para Mullen (2000) a avaliação da 

probabilidade dos doentes constituírem perigo para os outros é  uma actividade clínica 

legítima, embora ressalve que as noções de “perigosidade” ou “risco” são constructos, 

dependentes de um contexto sociocultural e da evolução dos conhecimentos. Outros 

autores como Monahan et al. (2001) salientam que a avaliação mais eficaz do risco de 

violência é o primeiro passo para prevenir comportamentos violentos; e que o 

componente irracional do receio da violência cometida por doentes mentais, poderá ser 
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combatido com o estudo mais aprofundado desta realidade e consequente difusão dos 

seus resultados para os profissionais e público, da qual pode resultar um efeito positivo 

no combate ao estigma.  

6. I�VESTIGAÇÃO SOBRE I�TER�AME�TO COMPULSIVO  

6.1 Estudos Comparativos  

Os trabalhos de investigação sobre o internamento compulsivo em geral 

pretendem conhecer as características dos doentes envolvidos e identificar quais os 

factores que favoreceram a decisão dos psiquiatras por este regime de internamento.  

A maioria dos trabalhos referenciados em bases de dados são provenientes dos 

Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha e Reino Unido mas dificilmente podem 

ser comparados entre si porque se baseiam em amostras de doentes com vieses de 

selecção diversos e reflectem diferenças regionais, nas populações, na organização dos 

serviços psiquiátricos e nas leis de saúde mental (Riecher et al.,1991). 

Dos trabalhos revistos, merecem destaque sete estudos pela sua dimensão e 

metodologia comparativa entre doentes internados voluntária e compulsivamente. 

Quadro II.  

Quadro II – Estudos comparativos de doentes internados voluntária e compulsivamente. 

Autores 
 

País e período do 
estudo 

Amostra Tipo de estudo 

Gove e Fain, 1977 EUA, 1962-64 
86 compulsivos 

172 voluntários 
Retrospectivo 

Shore, Breakey e Arvidson, 
1981 

EUA, 1976-78 
54 compulsivos 

135 voluntários 
Prospectivo 

Szmukler, Bird e Button, 
1981 

Reino Unido, 1976-79 
150 compulsivos 

100 voluntários 
Prospectivo 

Toews, el-Guebaly, Leckie 
e Harper, 1984 

Canadá, ? 
75 compulsivos 

30 voluntários 
Transversal 

Spengler, 1986 Alemanha, 1980-81 

192 compulsivos 

84 voluntários 

93 não internados 

Retrospectivo 

Okin, 1986 EUA, 1981 
105 compulsivos 

93 voluntários 
Transversal 

Riecher, Rössler, Löfler e 
Fätkenheur, 1991 

 

Alemanha, 1984-86 
517 compulsivos 

10.232 voluntários 
Retrospectivo 
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Apresentam-se em seguida os dados mais relevantes destes estudos 

comparativos. 

Gove e Fain (1977) estudaram os registos dos doentes internados no 1orthern 

State Hospital, Estado de Washington, EUA, entre Dezembro de 1962 e Maio de 1964. 

Compararam 86 doentes internados compulsivamente com 172 doentes voluntários em 

três fases consecutivas: 1. Fase pré-hospitalar. 2. Fase hospitalar e 3. Fase pós-

hospitalar. Na fase pré-hospitalar os internados compulsivos possuíam menores recursos 

económicos e sociais e mais problemas com o seu papel social (com excepção da 

ocupação doméstica), assim como sintomas disruptivos e de desorganização mais 

graves em comparação com os doentes internados voluntariamente. A proporção do 

diagnóstico de esquizofrenia também foi superior nos internados compulsivos em 

relação aos internados voluntários (70,9% e 49,4%, respectivamente). O regime de 

internamento compulsivo ou voluntário pareceu ser uma consequência da natureza e 

gravidade das perturbações dos doentes. Na fase hospitalar verificou-se que a 

desorganização nos internados compulsivos demorou mais tempo a tratar e o tempo de 

hospitalização foi superior ao dos internados voluntários. O tratamento recebido foi 

comparável nos dois grupos. Na fase pós-hospitalar (um ano depois) os autores 

observaram que o internamento compulsivo não esteve associado a institucionalização 

crónica ou persistência de dificuldades psicológicas. Comparando com a situação 

anterior ao internamento ambos os grupos de doentes tiveram alguma melhoria nos seus 

papéis ocupacionais e interpessoais e as pequenas diferenças entre os dois grupos foi a 

favor dos doentes internados compulsivamente. A avaliação dos próprios doentes sobre 

a experiência hospitalar foi favorável nos dois grupos.   

Igualmente nos EUA, Shore, Breakey e Arvidson (1981) efectuaram o 

seguimento com uma duração média de 19 meses, em 189 doentes internados na 

Unidade de Crise Psiquiátrica do Hospital Universitário de Portland, entre Janeiro e 

Junho de 1976. Daquele total, 54 doentes (29%) foram internados compulsivamente e 

os restantes 135 doentes foram internados em regime voluntário. A amostra era 

constituída por 61,4% de homens com uma idade média de 29 anos, e 38,6% de 

mulheres com uma idade média de 37 anos. Trinta e cinco por cento dos doentes viviam 

sozinhos e 79% não tinham uma relação marital. Quanto a escolaridade, 56% tinham 

um nível de ensino secundário ou superior. Os diagnósticos de esquizofrenia e de 

perturbações afectivas foram colocados em 77% dos doentes internados 
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compulsivamente e em 38,5% nos internados voluntários, sendo a duração da doença de 

dois ou mais anos em 80% dos casos. O abuso de álcool e drogas foram observados em 

igual proporção entre doentes compulsivos e voluntários. Em relação a comportamentos 

violentos, o comportamento heteroagressivo esteve significativamente associado aos 

doentes compulsivos e o comportamento suicida aos doentes voluntários. O seguimento 

pós-alta mostrou que a maioria dos doentes não receberam cuidados no ambulatório nos 

seis meses posteriores (51% dos doentes compulsivos e 57% dos doentes voluntários). 

Os restantes doentes com acompanhamento revelaram melhoria do ajustamento 

psicossocial, independentemente do regime de internamento e diagnóstico. A análise da 

mortalidade no período do estudo mostrou que faleceram 19 pessoas do total (10%), o 

que correspondeu a 14,8% dos internados compulsivos e a 8,2% dos internados 

voluntários. Como causas de morte verificaram-se nove óbitos em doentes idosos por 

razões médicas e dez suicídios. Este grupo de dez doentes era constituído 

predominantemente por indivíduos do sexo masculino com uma média de idades de 29 

anos, dos quais oito tinham sido internados voluntariamente. A diferença no número de 

suicídios nos internados compulsivos e voluntários grupos não foi estatisticamente 

significativa. Os autores concluíram que os dois grupos de internados tinham 

igualmente beneficiado do internamento, mas que o estudo tinha revelado taxas de 

morbilidade e mortalidade superiores aos estudos anteriores. 

No Reino Unido, Szmukler, Bird e Button (1981) efectuaram uma investigação 

prospectiva de um ano, nos doentes internados compulsivamente nos hospitais 

psiquiátricos da zona de Camden, Londres, entre 1976 e 1978. Os objectivos do estudo 

foram: 1. Definir as principais características clínicas e sociais dos doentes compulsivos 

ao abrigo da Mental Health Act de 1959. 2. Elucidar o papel de factores clínicos, sociais 

e administrativos no internamento compulsivo. O estudo incluiu 150 doentes internados 

compulsivamente de forma consecutiva e 100 internados voluntariamente como 

controlos. A avaliação psicopatológica dos doentes foi realizada com o BPRS (versão 

de 18 itens). Os autores efectuaram duas comparações entre internados compulsivos e 

voluntários: 1) Na globalidade da amostra (250 indivíduos). 2) Entre 75 doentes 

internados compulsivamente e 75 internados voluntariamente, emparelhados para o 

sexo, idade e diagnóstico. Na primeira comparação foram observadas diferenças 

significativas nas características sociodemográficas e clínicas assim como diferenças na 

evolução sob seguimento psiquiátrico. Os internados compulsivos mais frequentemente 

encontravam-se com fraco suporte ou não integrados socialmente, a sua história de 
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doença mental era mais longa, com muitos internamentos, geralmente compulsivos. 

Eram relutantes em cooperar com o tratamento e os serviços psiquiátricos eram pouco 

utilizados, com excepção das hospitalizações. Estes doentes tinham poucas 

probabilidades de recuperar completamente, permaneciam muito incapacitados clínica e 

socialmente e o internamento não pareceu ter um impacto substancial na melhoria da 

qualidade de vida dos doentes. Para evitar factores confundentes os autores efectuaram 

a segunda comparação com emparelhamento mas as diferenças anteriores mantiveram-

se. A principal conclusão retirada deste estudo foi que os doentes compulsivos 

utilizavam insuficientemente os serviços psiquiátricos, tanto antes como depois do 

internamento.  

No Canadá, Toews, el-Guebaly, Leckie e Harper (1984) compararam as opiniões 

dos internados compulsivos e voluntários, em dois hospitais universitários da província 

de Manitoba. Os dados relevantes para a presente revisão referem-se à comparação 

clínica e sociodemográfica da amostra de 75 internados compulsivos e 30 internados 

voluntários. O sexo masculino representava 51,4% nos doentes internados 

compulsivamente e 26,7% nos doentes internados voluntariamente. Os internados 

compulsivos mais frequentemente viviam em residenciais ou não tinham alojamento 

fixo, mas em relação à escolaridade e às fontes de rendimento não foram encontradas 

diferenças entre os dois grupos. Em relação às variáveis clínicas, os internados 

compulsivos tinham mais internamentos anteriores e possuíam mais frequentemente 

diagnósticos de psicoses, em comparação com os internados voluntários. Os principais 

motivos dos internamentos compulsivos foram: a ameaça ou tentativa de suicídio em 

perto de 30% dos casos; as ameaças verbais e o comportamento perigoso para terceiros 

em 43% dos casos; e a incapacidade dos doentes de cuidarem de si próprios em 14% 

dos casos. Os autores constataram que o grupo dos doentes internados compulsivamente 

caracterizava-se por internamentos frequentes, muitas vezes compulsivos, diagnóstico e 

sintomatologia consistente com o pressuposto de perigosidade.  

 Na Alemanha, Spengler (1986), no âmbito de um trabalho mais vasto, efectuou 

um estudo comparativo baseado nos dados de 299 contactos consecutivos num serviço 

de urgência psiquiátrica em Hamburgo, entre Janeiro de 1980 e Setembro de 1981. Do 

total, 122 doentes foram internados compulsivamente em hospitais psiquiátricos 

públicos, 84 doentes foram internados voluntariamente e 93 doentes foram assistidos 

sem hospitalização. Não se observaram diferenças significativas em relação ao sexo ou 

ocupação, no entanto os doentes internados compulsivamente eram significativamente 
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mais velhos, estavam casados ou residiam com familiares. Os doentes com tratamento 

psiquiátrico anterior foram mais frequentemente internados voluntariamente. Do ponto 

de vista clínico, o internamento compulsivo esteve significativamente associado a 

sintomas psicóticos produtivos e diagnósticos de esquizofrenia, mania e psicose senil, 

assim como a uma avaliação de maior perigo para o próprio e outros. Os síndromas 

depressivos motivaram mais frequentemente internamentos voluntários. 

Ainda nos EUA, Okin (1986) concretizou no ano de 1981 um estudo 

comparativo de internados compulsivos e voluntários em sete hospitais psiquiátricos do 

Estado de Massachusetts. Num período de duas semanas, 198 doentes foram 

hospitalizados, dos quais 105 foram internamentos involuntários e 93 voluntários. O 

tipo de internamento não esteve significativamente associado às variáveis sexo, idade, 

raça, educação, estado civil, agregado familiar ou diagnóstico. Os internados 

compulsivos tinham em média menos internamentos anteriores e cerca do dobro destes 

doentes em relação aos voluntários, eram internados pela primeira vez. O tempo médio 

de internamento foi de 23,1 dias nos internados voluntários e 11,7 dias nos 

compulsivos. O autor concluiu que os resultados não apoiaram a hipótese de que os 

doentes internados involuntariamente nos hospitais psiquiátricos tivessem doenças mais 

crónicas, diagnósticos mais graves, ausência de laços sociais, internamentos mais 

prolongados ou fossem mais violentos.  

Outros investigadores alemães, Riecher, Rössler, Löfler e Fätkenheur (1991) 

efectuaram um estudo comparativo com uma amostra de 517 doentes internados 

compulsivamente e 10.232 doentes internados voluntariamente, numa região urbana e 

rural do Estado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, entre Janeiro de 1984 e 

Junho de 1986. O objectivo do estudo era comparar internados voluntários e 

compulsivos em relação a características demográficas, sociais e clínicas. Os resultados 

mostraram que os internados compulsivos eram mais jovens, predominantemente do 

sexo masculino, solteiros, mais frequentemente desempregados e com diagnósticos de 

psicoses esquizofrénicas ou paranóides. Os autores salientaram que as diferenças 

sociodemográficas encontradas estão frequentemente associadas a outras variáveis 

como risco de suicídio, violência, determinado comportamento de doença, insuficiente 

rede social e de suporte, as quais podem influenciar a avaliação psiquiátrica do perigo 

para o próprio e terceiros no sentido de contribuir para a decisão de internamento 

compulsivo. Para ultrapassar esta limitação os investigadores efectuaram uma segunda 

análise considerando apenas os doentes internados pela primeira vez. Nesta nova 
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comparação os métodos multivariados mostraram que as características diferenciadoras 

entre internados compulsivos e voluntários podiam ser reduzidas a apenas três: 1) 

diagnóstico de esquizofrenia / perturbação paranóide. 2) sexo masculino. 3) factores 

sociodemográficos representados pela variável “não ser proprietário da habitação”.  

 

6.2 Decisão para internamento compulsivo   

O processo de decisão clínica para internar involuntariamente um doente foi 

estudado por vários autores: David Andrus e John Andrus, respectivamente professores 

de marketing e de psiquiatria norte-americanos, investigaram o efeito das características 

sociais e do comportamento dos doentes na decisão de internamento (Andrus e Andrus, 

1983). A metodologia consistiu em fazer gravações vídeo de entrevistas efectuadas por 

dois actores profissionais nos papéis de psiquiatra e doente, em que variavam a 

gravidade da psicopatologia e o estatuto educacional e profissional do doente, as quais 

foram visionadas por 48 internos de psiquiatria de duas universidades diferentes. Os 

autores concluíram que as percepções e inferências que os médicos fizeram a respeito 

da possível perigosidade do doente e necessidades de tratamento foram os componentes 

principais da decisão para internamento compulsivo.  As características sociais dos 

doentes, pelo contrário, não tiveram uma influência essencial. 

No estudo que Spengler (1986) efectuou, os factores que influenciaram a decisão 

para internamento compulsivo, internamento voluntário ou tratamento ambulatório 

também não foram factores sociodemográficos mas variáveis essencialmente clínicas:  

1) o tipo e gravidade da doença; 2) o perigo para o próprio e outros; e 3) a qualidade do 

contacto médico-doente. Segundo o autor, o internamento compulsivo foi mais baseado 

num modelo de decisão “terapêutico”, composto por avaliações sobre o tipo e gravidade 

da doença e relação médico-doente do que num modelo de “prevenção do perigo”, que 

apenas foi válido para alguns subgrupos de doentes considerados perigosos para 

terceiros.  

A investigação retrospectiva de Soothill, Kupituksa e Macmillan (1990), no 

Reino Unido, alcançou resultados diferentes. Estes autores estudaram os registos 

clínicos e oficiais de 53 doentes internados consecutivamente de forma involuntária 

num hospital de Birmingham, para determinarem a perigosidade dos doentes. Em 51% 

dos internados não foi identificado perigo. Nos restantes doentes o perigo para o próprio 

ou terceiros não estava associado com nenhuma característica sociodemográfica ou 

clínica avaliada. Os autores, embora reconhecendo as limitações da metodologia 
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utilizada, concluíram que a perigosidade não foi a questão principal no internamento 

compulsivo dos doentes estudados.  

 Em síntese, os resultados deste pequeno número de investigações apontam no 

sentido de que a decisão para o internamento compulsivo não se fundamenta nas 

características sociodemográficas dos doentes, mas principalmente em dados 

provenientes da avaliação clínica e de risco de violência. 

 

6.3 Factores envolvidos no internamento compulsivo  

Na literatura científica estão descritos múltiplos factores associados ao 

internamento compulsivo, que se podem englobar em quatro grupos principais: 1) 

factores sociodemográficos; 2) factores clínicos; 3) factores comportamentais; e 4) 

factores de ordem pública. Quadro III. 

Quadro III - Factores envolvidos no internamento compulsivo. 

Factores 

Sociodemográficos 

Factores 

Clínicos 

Factores 

Comportamentais 

Factores de  

Ordem Pública 

Sexo 

Idade 

Estado civil 
 

Nacionalidade 
/ etnia 

Emprego  

Nível de formação 
 escolar ou profissional 

Nível socioeconómico 

Propriedade da 
habitação 

Agregado familiar 

Ajustamento social e  
suporte social 

 

Psicopatologia 

Consciência da doença 

Diagnóstico 

Aceitação ou recusa do 
internamento 

Qualidade da interacção 
entre doente e psiquiatra 

Existência de contacto 
anterior 

Duração da doença 

Adequação do 
acompanhamento 

Internamentos voluntários 
e compulsivos anteriores 

Duração de internamento 

Comportamento 
violento  

(hetero e  auto-
agressivo) 

 

Perigo para o próprio 
ou terceiros 

Comportamento            
em espaços públicos 

 

Envolvimento da 
polícia 

 

À luz da literatura revista serão analisados cada um destes grupos de factores. 

 

1) Factores sociodemográficos:  

Sexo: Não parece existir uma preponderância definitiva de um dos sexos nos 

internamentos compulsivos, porque existem estudos que observaram mais homens 

internados (Gove e Fain, 1977; Riecher et al.,1991; Toews et al.,1984); outros trabalhos 
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observaram mais mulheres internadas (Haney, 1969; Warner, 1961) e outros estudos   

não observaram diferença entre os sexos (Okin, 1986; Smukler et al.,1981, Snowdon, 

1981; Spengler, 1986). O estudo de Riecher et al.(1991), que possui a maior amostra de 

doentes compulsivos, assinala que dois terços do total dos doentes eram do sexo 

masculino, mas nos doentes com diagnósticos de esquizofrenia e psicose paranóide, 

internados pela primeira vez, a proporção era igual para os dois sexos. Em relação aos 

outros diagnósticos, o sexo masculino foi um factor de risco adicional para o doente ser 

internado compulsivamente.  

Idade: Na idade também não é possível formular uma conclusão inequívoca 

sobre a forma como este factor varia nos internados compulsivos e voluntários. Os 

estudos de Miller et al.(1974) e Spengler (1986) mostraram que os doentes internados 

compulsivamente tinham uma idade média superior aos doentes voluntários. Ao 

contrário, Riecher et al.(1991) descrevem que os internados compulsivos eram em 

média mais jovens. Gove e Fain (1977), Okin (1986) e Smukler et al.(1981) não 

encontraram diferenças de idade nos dois grupos. 

Estado civil: Verificou-se uma tendência para os doentes do sexo masculino, 

solteiros ou separados, se encontrarem sobrerepresentados no internamento compulsivo 

(Gove e Fain, 1977; Riecher et al., 1991; Szmukler et al.,1981; Snowdon, 1981). Por 

outro lado, Okin (1986) não observou diferenças no estado civil nos dois grupos e 

apenas no estudo de Spengler (1986) as pessoas casadas foram mais frequentemente 

internadas compulsivamente.  

Nacionalidade / etnia: A observação de um excesso de imigrantes no 

internamento compulsivo tem recebido particular atenção no Reino Unido: Owens, 

Harrison e Boot (1991) concluíram existir maior taxa de internamento compulsivo em 

doentes afrocaribenhos, em Nottingham, mas que essa diferença podia ser devida a uma 

intervenção tardia e ao envolvimento dos serviços de emergência. Thomas et al.(1993) 

numa investigação na cidade de Manchester, notaram que no primeiro internamento de 

doentes com psicoses, as proporções de internamentos compulsivos de europeus, 

afrocaribenhos e asiáticos eram similares. No entanto, nos reinternamentos os 

afrocaribenhos e asiáticos eram internados compulsivamente em maior proporção. Okin 

(1986) e Riecher et al.(1991), observaram que o regime de internamento era 

independente de etnias ou da nacionalidade. 

Emprego e nível de formação escolar / profissional: No conjunto dos estudos 

que avaliaram estes factores parece existir um menor desempenho profissional nos 
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internados compulsivos, mas sem diferença no nível de formação. Gove e Fain (1977) e 

Riecher et al.(1991) constataram que o desemprego era superior nos internados 

compulsivos, mas que o nível de formação escolar ou profissional era independente do 

regime de internamento. Szmukler et al. (1981) observaram um nível profissional 

inferior dos internados compulsivos e dos seus pais. Nos trabalhos de Toews et al. 

(1984) e Okin (1986), não foram encontradas diferenças de escolaridade ou na fonte de 

rendimentos.  

Nível socioeconómico: Em relação a este factor assinala-se uma tendência de 

que os internados compulsivos possuam um nível socioeconómico inferior. Gove e Fain 

(1977) mostraram que os internados compulsivos tinham um rendimento familiar 

inferior aos doentes voluntários. Riecher et al.(1991) verificaram que os internados 

compulsivos mais frequentemente encontravam-se no desemprego, em alojamentos 

alugados ou sem alojamento fixo. 

Propriedade da habitação: Este factor associado ao nível socioeconómico, foi 

destacado por Riecher et al. (1991) e Toews et al. (1984) que observaram que mais 

frequentemente os internados compulsivos não eram os proprietários da habitação, 

residiam em apartamentos alugados ou não tinham alojamento fixo, e este facto estava 

associado a idade jovem, sexo masculino e fraca situação profissional. 

Agregado familiar: Os estudos que avaliaram este factor obtiveram resultados 

divergentes. Szmukler et al.(1981) observaram que os internados compulsivos viviam 

sozinhos mais frequentemente do que os doentes voluntários. Spengler (1986) constatou 

o inverso, que os doentes que viviam com familiares foram internados compulsivamente 

com maior frequência, e Okin (1986) não observou diferenças do tipo de agregado 

familiar nos internados compulsivos e voluntários. 

Ajustamento social / suporte social: Segundo Szmukler et al.(1981) os 

internados compulsivos encontravam-se mais frequentemente desinseridos socialmente, 

com uma capacidade de autonomia reduzida e sem ninguém para assumir a 

responsabilidade das suas pessoas. No entanto, Spengler (1986) constatou situações 

diferentes no sentido de que as pessoas socialmente isoladas aceitavam o internamento 

voluntário mais frequentemente, enquanto que a existência de laços familiares e sociais, 

mas também de dependência financeira estavam mais frequentemente associados a 

internamento compulsivo. Por outro lado, Okin (1986) concluiu não existirem 

diferenças de relações familiares entre internados compulsivos e voluntários. No estudo 
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de Gove e Fain (1977) observou-se um dado contraditório em que os internados 

compulsivos relataram melhores relacionamentos com terceiros do que os voluntários. 

2) Factores clínicos: 

Psicopatologia: A avaliação de psicopatologia não foi efectuada na maioria dos 

estudos comparativos entre internados compulsivos e voluntários. Szmukler (1981) 

encontrou pontuações mais elevadas nos itens “Hostilidade”, “Ausência de 

Colaboração” do BPRS e no item “Intimidação”7 acrescentado pelos autores. Spengler 

(1986) observou que sintomas agudos de desorganização, paranóides e outros sintomas 

psicóticos produtivos, eram predictores de internamento compulsivo.  

Consciência da doença / recusa de internamento: A falta de consciência da 

doença está muito frequentemente associada aos sintomas psicóticos produtivos. 

Dawson (1972) e Szmukler et al.(1981) notaram que a negação da doença e a recusa de 

internamento foram factores significativos para a decisão de internamento compulsivo. 

No entanto, a contribuição da não consciência da doença para o internamento 

compulsivo poderá ser limitada visto que na investigação de Szmukler et al.(1981), só 

cerca de metade dos doentes internados voluntariamente admitiram que estavam doentes 

e necessitavam do internamento. Para estes autores, as pressões de familiares, amigos 

ou um médico de confiança conduzem frequentemente a um internamento voluntário, 

apesar do doente ter dúvidas ou estar convicto de que não é necessário. 

Interacção entre doente e psiquiatra: Os estudos que avaliaram a qualidade da 

interacção entre o doente e o psiquiatra foram muito concordantes. Szmukler et 

al.(1981) mostraram que dificuldades de interacção e a não colaboração foram factores 

decisivos para o internamento compulsivo. No trabalho de Spengler (1986), além da 

qualidade do contacto e cooperação, foi avaliada a capacidade do doente em comunicar 

os seus problemas. As baixas pontuações destes itens estavam significativamente 

associadas com o internamento compulsivo. 

Diagnóstico: Na generalidade dos estudos os diagnósticos de psicoses ditas 

“funcionais” predominaram nos doentes internados compulsivamente. Snowdon (1981) 

observou que 66% destes doentes tinham esquizofrenia, psicoses esquizoafectivas e 

perturbações bipolares. Szmukler et al.(1981) e Toews et al.(1984) encontraram um 

excesso significativo de esquizofrenia e mania nos internados compulsivos em 

comparação com voluntários e Spengler (1986) refere como predictores de internamento 

compulsivo os diagnósticos de esquizofrenia, mania e psicoses senis. Na mesma linha, 

                                                 
7 “Frightening”. Tradução do autor.  
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Saarento et al. (2000) referem o diagnóstico de “psicose” como um predictor de 

internamento compulsivo. Riecher et al.(1991) encontrou duas vezes mais diagnósticos 

de esquizofrenia e psicose paranóide nos internados compulsivos em relação aos 

doentes voluntários, especialmente o subtipo paranóide da esquizofrenia. Os doentes 

com psicoses esquizoafectivas tinham menos internamentos compulsivos em 

comparação com os doentes com esquizofrenia. Os  mesmos autores, analisando apenas 

os doentes internados pela primeira vez, verificaram novamente que os doentes com 

esquizofrenia e psicose paranóide tinham a maior frequência de internamentos 

compulsivos. Na investigação de Okin (1986) o diagnóstico de esquizofrenia e mania 

surge em cerca de 55% dos internados compulsivos e voluntários. Em relação a outros 

diagnósticos, a amostra estudada por Szmukler et al.(1981) revelou a maior proporção 

de perturbações de personalidade sem psicose que constituíam um quinto dos internados 

compulsivos. 

Contacto anterior: Aparentemente existem resultados divergentes sobre este 

factor. No estudo de Szmukler et al.(1981) concluiu-se que possuir doença psiquiátrica 

anterior favorecia o internamento compulsivo e na investigação de Soothill, Kupituksa e 

Macmillan (1990) observou-se que 89% dos internados compulsivos tinham história 

psiquiátrica anterior, no entanto, Spengler (1986) concluiu que os doentes com 

tratamento psiquiátrico anterior foram mais frequentemente internados voluntariamente. 

Esta discordância poderá reflectir somente, de acordo com Szmukler et al.(1981), a 

grande dificuldade em prosseguir o seguimento ambulatório dos doentes com 

internamentos compulsivos por falta de adesão. 

Duração da doença: Os dados disponíveis não indicam diferenças importantes 

entre internados compulsivos e voluntários: Szmukler et al.(1981) constataram uma 

duração de doença superior a 5 anos em 56% dos internados compulsivos, sem existir 

uma diferença significativa em relação aos internados voluntários; e Riecher et al. 

(1991) notaram que o internamento compulsivo foi mais frequente nos doentes com 

uma duração moderada de doença entre um a nove anos. 

Acompanhamento psiquiátrico: No seguimento do que foi referido atrás, 

Szmukler et al.(1981) constatou que os internados compulsivos possuíam menor 

número de consultas com clínicos gerais e psiquiatras antes do internamento, e era 

muito mais frequente não haver participação no internamento de um profissional de 

saúde que conhecesse o doente, ao contrário dos doentes voluntários. 
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Internamentos anteriores: Verificou-se uma tendência para que os internados 

compulsivos tivessem mais internamentos do que os controlos voluntários, conforme os 

resultados dos trabalhos de Szmukler et al.(1981), Towes et al.(1984) e Riecher et 

al.(1991), embora Okin (1986) tenha observado o inverso. 

Internamentos compulsivos anteriores: Da mesma forma, os internamentos 

compulsivos prévios favoreceram novos internamento compulsivos de acordo com 

Szmukler et al.(1981), Towes et al.(1984) e Riecher et al.(1991).  

Duração de internamento: Este factor também não obteve resultados 

consensuais. Okin (1986) e Szmukler et al.(1981) constataram uma menor duração de 

internamento nos internados compulsivos, em comparação com os controlos 

voluntários, mas nos estudos de Gove e Fain (1977), Shore et al. (1981) os internados 

compulsivos tiveram maior tempo de internamento. Riecher et al.(1991) constataram 

que em relação ao primeiro internamento a sua duração não era diferente entre os 

doentes compulsivos e voluntários.  

 

3) Factores comportamentais: 

Comportamento violento hetero e auto-agressivo: De uma forma geral as 

conclusões dos vários trabalhos foram concordantes sobre a maior frequência de 

comportamentos violentos nos internados compulsivos. Towes et al.(1984) referem que 

cerca de 30% daqueles doentes ameaçaram ou tentaram o suicídio e 14% tiveram 

comportamentos perigosos para outros. Soothill (1990) observou que 79% dos doentes 

compulsivos tinham tido comportamentos violentos para o próprio, para terceiros ou 

contra bens materiais no passado até ao internamento índice. Szmukler et al.(1981) 

salientaram que a violência contra pessoas e propriedade, tanto em privado como em 

público era mais comum em internados compulsivos, enquanto ameaças e tentativas de 

suicídio eram mais frequentes nos doentes voluntários. Na amostra emparelhada para o 

sexo, idade e diagnóstico não se verificaram diferenças nos dois grupos de doentes para 

as ameaças e tentativas de suicídio. Okin (1986) encontrou mais comportamentos 

heteroagressivos nos internados compulsivos e a mesma proporção de comportamentos 

suicidas nos doentes compulsivos e voluntários. Os estudos retrospectivos de Soothill et 

al. (1990) e Snowdon (1981) alcançaram conclusões opostas ao constatarem que 50% 

dos internados compulsivos com esquizofrenia e 61% dos internados compulsivos com 

doenças bipolares, não foram considerados perigosos para si ou para terceiros. 
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Perigo para o próprio ou terceiros: A avaliação de perigo para o próprio e/ou 

para os outros, efectuada pelos psiquiatras no momento da admissão foi um factor 

determinante para o internamento compulsivo segundo as conclusões de diversos 

autores, como Gove e Fain, 1977, Shore et al.,1981, Szmukler et al.,1981 e Spengler, 

1986.  

 

4) Factores de ordem pública:  

Comportamento em espaços públicos: Szmukler et al.(1981) observou que o 

comportamento perturbador em espaços públicos antecedeu o internamento compulsivo 

em 84% dos casos, em comparação com 20% de casos de internamento voluntário e 

próximo de metade dos doentes compulsivos (44%) provinham directamente de um 

local público. O acontecimento mais comum envolvendo os internados compulsivos foi 

o comportamento bizarro em público (gritar na rua, exibição de nudez, interferência 

com o tráfego e violência ou ameaças de violência).  

Envolvimento da polícia: Este factor está frequentemente associado ao factor 

anterior e Szmukler et al.(1981) registou que o envolvimento da polícia foi determinante 

para o internamento compulsivo em 66% dos casos.  

 

7. I�TER�AME�TO COMPULSIVO EM PORTUGAL 

7.1 A Lei de Saúde Mental  

A Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976, contemplava a privação 

total ou parcial da liberdade individual unicamente “em consequência de sentença 

judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de 

aplicação judicial de medida de segurança” (artigo 27.º, n.º 2, da CRP). Por esta razão a 

possibilidade de internamento compulsivo de doentes mentais ao abrigo da anterior 

regulamentação, Lei n.º 2118, de 3 de Abril de 1963, deixou de poder ser aplicada por 

ser incompatível com a CRP (Rodrigues, 2000).  

Em 1997 a Assembleia da República procedeu à revisão da Constituição e aditou 

às excepções da privação da liberdade consagradas no artigo 27.º: “o internamento de 

portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou 

confirmado por autoridade judicial competente”. Ficou assim aberto o caminho à 

preparação de uma lei que permitisse no quadro de um Estado de Direito o internamento 

de doentes portadores de doenças mentais, sem o seu consentimento.  
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Decorridos 22 anos (e nomeadas três comissões de técnicos) foi finalmente 

aprovada na Assembleia da República uma lei que enquadrava os internamentos 

involuntários na legalidade.   

A Lei 36/98 de 24 de Julho8, designada Lei da Saúde Mental (LSM), entrou em 

vigor em 1999 e compõe-se de dois capítulos. No primeiro capítulo enuncia os 

objectivos, a protecção e promoção da saúde mental, os princípios gerais de política, a 

criação do Conselho Nacional de Saúde Mental, os direitos e deveres do utente. No 

segundo capítulo regulamenta o internamento compulsivo.  

A LSM estabelece como fundamento para o internamento compulsivo que o 

indivíduo seja portador de anomalia psíquica grave (Art.º 12). Caso isto se verifique, o 

doente pode ser internado sem dar consentimento se estiver presente um de dois 

pressupostos (Art.º 12, n.º 1 e 2): 1) existir por força da anomalia psíquica uma situação 

de perigo para bens jurídicos de relevante valor, próprios ou alheios, de natureza pessoal 

ou patrimonial e recuse submeter-se ao tratamento; 2) o portador de anomalia psíquica 

grave que não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e o alcance do 

consentimento, quando a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada o seu 

estado. 

 De acordo com Andrade (2000), o primeiro pressuposto configura o fundamento 

do “internamento de perigo, em que, por estarem em causa valores comunitários, se 

pode ultrapassar a falta de acordo do internando”. O segundo  pressuposto configura o 

“internamento tutelar em que, independentemente da perigosidade, se pretende defender 

a saúde de quem, estando em risco de ruína, não esteja em condições de se determinar 

pelo tratamento”. 

A LSM além do internamento compulsivo ordinário, contempla o internamento 

de urgência (Art.º 22). Esta modalidade de internamento aplica-se aos casos em que 

satisfeitos os pressupostos do art.º 12, o perigo para bens jurídicos próprios ou alheios 

seja iminente, incluindo a deterioração aguda do estado do portador de anomalia 

psíquica grave (Mendes, 2000). 

Na opinião de Dantas (2001), a preocupação principal do diploma “é a 

necessidade de tratamento médico de quem dele careça”; aos psiquiatras cabe tomar a 

decisão de internar ou não, após indispensável avaliação clínico-psiquiátrica, de dar alta 

ou de promover a substituição pelo tratamento ambulatório compulsivo. A avaliação 

clínico-psiquiátrica deve responder aos pressupostos para o internamento compulsivo, 

                                                 
8 Publicada no Diário da República, I Série-A, N.º 169, de 24-07-98, pp. 3544-3550. 
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designadamente, se o internando é portador de uma anomalia psíquica grave, qual a 

natureza do perigo e a necessidade de internamento. Para este jurista: “A Lei relega (...) 

a intervenção judiciária para uma função de garantia e de legitimação social das 

restrições de direitos que o internamento (compulsivo) encerra”.  

A respeito do principal fundamento para o internamento compulsivo, os 

legisladores optaram por não designar as perturbações psiquiátricas específicas capazes 

de justificar esta intervenção. O texto da LSM recorre ao termo “anomalia psíquica” 

quando pretende caracterizar o estado patológico do sujeito que fundamenta o 

internamento compulsivo.  

O termo “anomalia psíquica” tem uma aplicação alargada no ordenamento 

jurídico português, estando presente na Constituição,  no Código Penal, no Código de 

Processo Penal e no Código Civil. Para Santos e Leal-Henriques (1999) e Albergaria 

(2003) “o conceito de anomalia psíquica ultrapassa os casos de doença mental, 

abrangendo, as neuroses, perturbações de consciência, as oligofrenias, as psicopatias, as 

pulsões, etc.”. Esta opinião segue a de outros reputados juristas como Eduardo Correia e 

Mezger (Rodrigues, 2000).  

No articulado da LSM é determinado que a “anomalia psíquica” deve ser 

“grave”, possivelmente, segundo Santos e Leal-Henriques (1999), como uma forma de 

excluir as perturbações que não são casos de doença mental. Sobre este ponto Rodrigues 

(2000) salienta: “Se a anomalia psíquica não for grave, não há lugar a internamento 

compulsivo, ainda que gere situações de perigo”.  

A LSM, segundo Andrade (2000), adoptou um modelo misto de decisão médica 

e judicial no sentido de encontrar um consenso entre dois saberes: o saber técnico-

científico do psiquiatra e o saber jurídico do juiz. O equilíbrio destes saberes (e poderes) 

é traduzido nas normas que obrigam a uma avaliação clínico-psiquiátrica prévia ao 

internamento, de forma a que não pode haver internamento compulsivo sem que dois 

psiquiatras dos serviços oficiais de assistência o considerem adequado. Por outro lado, o 

juiz após a avaliação clínico-psiquiátrica favorável, ouvidos os interessados e o 

Ministério Público decretará o internamento compulsivo se considerar que se verificam 

os restantes pressupostos legais. Deste modo procura-se salvaguardar o direito ao 

tratamento das perturbações mentais e a aplicação correcta da lei. Na opinião de 

Albergaria (2003), o legislador ao configurar o internamento compulsivo como um 

internamento por decisão judicial, optou por um modelo judicial, como os casos das leis 

belga, holandesa e alemã dos distritos de Berlim e Bremen.  
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As vulnerabilidades da LSM, segundo Andrade (2000), situam-se na formulação 

dos pressupostos. Este autor salienta a indefinição do conceito de “bens jurídicos de 

relevante valor” próprios, em especial os de natureza patrimonial (Art.º 12, n.º 1) e em 

relação ao segundo pressuposto (Art.º 12, n.º 2), refere que embora esteja condicionada 

à falta de discernimento, pode incubar uma prática salutista ofensiva do direito à 

liberdade e à diferença. 

 

7.2 Dados nacionais 

A LSM determinou na Secção VIII a criação da Comissão de Acompanhamento 

da Execução do Internamento Compulsivo. A primeira Comissão recolheu os dados 

provenientes dos Hospitais e aguardava a autorização de uma base de dados, quando 

atingiu o termo do seu mandado de três anos. Por esse motivo não estão disponíveis 

dados epidemiológicos. A título meramente indicativo apresenta-se a estatística 

referente aos anos de 1999 e 2000 no conjunto do território nacional. Nesses anos foram 

efectuados 513 e 618 internamentos compulsivos que representaram percentagens de 

2,8% e 3,2%, respectivamente, em relação ao total de internamentos (Xavier, 2002). Na 

região da Grande Lisboa em 2000, efectuaram-se 4.505 internamentos, dos quais 258 

foram compulsivos, verificando-se uma percentagem ligeiramente superior à média 

nacional de 5,7%. No Quadro IV, apresentam-se os dados referentes aos hospitais 

envolvidos no presente estudo. Quatro hospitais registaram percentagens à volta de 5% 

(HFF, HJM, HMB, HSM) e um hospital (HSFX) registou uma percentagem dupla 

(11,2%) de internamentos compulsivos em relação ao total de internamentos . 

Quadro IV – Totais de internamentos e internamentos compulsivos nos Hospitais da 

Grande Lisboa. 

2000 
Hospital 

Fernando 
Fonseca 

Hospital   
Júlio de 
Matos 

Hospital 
Miguel 

Bombarda 

Hospital           
S. Francisco 

Xavier 

Hospital   
Santa 
Maria 

Total 

Total de 
Internamentos 

486 1838 1326 409 446 4505 

Total de 
Internamentos 
Compulsivos 

23 91 75 46 23 258 

% 4,7 4,9 5,6 11,2 5,1 5,7 
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8. BREVE PA�ORAMA DO I�TER�AME�TO COMPULSIVO 

8.1 Aspectos legislativos 

As legislações nacionais de internamento compulsivo possuem diferenças 

importantes nos respectivos fundamentos e aspectos processuais. Numa concepção das 

leis como ocupando posições num continuum entre dois pólos, um pólo judicializante e 

um pólo sanitarista ou técnico-administrativo, verificaremos que cada país fez opções 

próprias. 

Próximo do pólo judicializante colocam-se as legislações de maior pendor 

garantista dos direitos e liberdades individuais, do outro pólo colocam-se legislações 

que tendem a considerar o internamento compulsivo como um tipo de intervenção 

terapêutica e tutelar. Consoante a legislação se aproxima mais de um ou outro pólo, 

assim diferem os procedimentos e as implicações para os serviços e doentes. Nas 

legislações judicializantes, as entidades judiciais têm um papel de maior relevância e a 

perigosidade do doente é um fundamento essencial. Nas legislações sanitaristas, são os 

técnicos e entidades administrativas que têm maior peso e o estado do doente é a 

preocupação predominante.  

Segundo Riecher-Rössler e Rössler (1993), as diferentes concepções legais 

poderão estar condicionadas pela história recente dos regimes políticos. Alguns países 

adoptariam uma legislação mais “judicializante” de forma a reforçar as garantias de 

defesa dos direitos dos cidadãos, o caso da Alemanha, por exemplo, e os países com 

uma tradição democrática mais longa optariam por legislações mais próximas do pólo 

sanitário ou técnico-administrativo, como nos casos do Reino Unido ou França.  

De seguida far-se-á um breve resumo das leis do internamento compulsivo de 

alguns países europeus. 

Em Espanha, a Lei n.º 13/1983 de 24 de Outubro (Lei de Tutelas), determina que 

“o internamento de um presumível incapaz requererá prévia autorização judicial, salvo 

quando razões de urgência tornarem necessária a imediata adopção de tal medida, do 

que se dará conta, quanto antes, ao juiz e em todo o caso, dentro do prazo de vinte e 

quatro horas”. A lei espanhola não é explícita para o caso dos doentes mentais, que 

poderão de forma transitória não serem capazes de se regerem ou aos seus bens, 

particularmente em fase aguda da doença (Rodrigues, 2000).  
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Em França, o internamento compulsivo está regulamentado desde 1990 na Lei 

n.º 90-527 de 27 de Julho. Este internamento é justificado quando o doente mental 

compromete a ordem pública ou a segurança das pessoas. A autoridade administrativa 

tem poder para decidir o internamento, que fica sujeito ao controlo do tribunal 

administrativo para verificar a existência de motivação e a sua conformidade legal e ao 

controlo do tribunal comum, que aprecia o fundamento da medida. O Ministério Público 

deve ser notificado de todas as decisões de internamento ou de prorrogação no prazo de 

vinte e quatro horas (Rodrigues, 2000). 

Na Alemanha, cada estado federal (Länder) possui a sua legislação mas em geral 

os critérios para internamento compulsivo são “perturbação psiquiátrica grave” com 

“perigo para o próprio ou outros”. Um doente pode ser detido no hospital  por qualquer 

médico até ao dia seguinte, a partir desse dia tem de notificar o tribunal. O juiz tem de 

ouvir o doente pessoalmente, após o que pode ser internado compulsivamente. O Estado 

de Baden-Württemberg, permite uma detenção preliminar até três dias, o que poderá 

explicar a menor taxa de internamento compulsivo em comparação com os outros 

Estados (Riecher-Rössler e Rössler,1993). 

Em Itália, a Lei n.º 833 de 23 de Dezembro atribui a decisão de internamento à 

autoridade sanitária que fica sujeita a confirmação judicial, no prazo de quarenta e oito 

horas, estando assegurado o direito de recurso (Rodrigues, 2000). 

Na Bélgica, a partir de 1990 a lei reforçou o poder judicial no processo de 

internamento compulsivo. O doente pode ser internado após decisão do tribunal no caso 

de pôr gravemente em perigo a sua saúde e a sua segurança ou por ser uma ameaça para 

a vida ou integridade de terceiros. Em caso de urgência, o Ministério Público pode 

autorizar o internamento compulsivo e fica obrigado a comunicar ao tribunal no prazo 

de vinte e quatro horas. A lei também determina que o período máximo do internamento 

compulsivo é de quarenta dias e que compete ao tribunal em caso de necessidade,  

ordenar a sua prorrogação (Rodrigues, 2000). 
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No Reino Unido, a partir do Mental Health Act de 1930, o referencial para o 

internamento compulsivo seguiu a “necessidade de tratamento” para aqueles que 

“sofrem de uma perturbação mental que exija internamento por razões de saúde e 

segurança”.9 A legislação actual, o Mental Health Act de 1983, permite que no 

internamento de emergência um doente seja detido num hospital até 72 horas, sem 

imposição de tratamento (Section 4). O internamento de avaliação pode ser efectuado 

até 28 dias (Section 2) e um internamento mais prolongado, até seis meses, necessita de 

uma justificação mais específica de dois psiquiatras. Os doentes podem apelar para o 

Mental Health Review Tribunal para revisão da legalidade do internamento. Ao fim de 

seis  meses de internamento a revisão pelo tribunal é automática (Smith, 2000).   

 

8.2 Estudos comparativos internacionais 

Os estudos comparativos entre vários países sobre o internamento compulsivo 

existem em pequeno número, o que se compreende pelas inúmeras diferenças entre as 

realidades dos diversos países, a respeito da legislação, organização de serviços e 

culturas, que dificultam a extracção de conclusões. Contudo, alguns autores trabalharam 

neste sentido, com resultados interessantes.  

Soothill et al.(1981), no âmbito de um estudo da OMS pretenderam estudar uma 

amostra de doentes sujeitos aos procedimentos do internamento compulsivo em seis 

países: Brasil, Dinamarca, Egipto, Suazilândia, Suíça e num país que à época não 

possuía leis de internamento compulsivo, a Tailândia. A amostra incluiu 181 doentes 

internados compulsivamente (97 seleccionados à entrada e 84 seleccionados à saída), 

aceitando os autores a sua dimensão reduzida e falta de representatividade. A primeira 

questão que os autores levantaram foi que à partida seria de admitir que haveriam 

diferenças consideráveis entre os doentes dos diferentes países, pelo que o estudo deu 

mais ênfase às semelhanças do que às diferenças. Em relação à proveniência, a maioria 

dos doentes (69%) provinha das suas casas e os restantes eram provenientes de outros 

hospitais ou locais públicos. Também a maior parte dos doentes (62%) já era conhecida 

do sistema de saúde mental, porque já tinham recebido tratamento psiquiátrico tanto em 

internamento como em ambulatório.  

 
                                                 
9 “Suffering from a mental disorder that would require containment for reasons of health and 

safety”. Tradução do autor. Mental Health Act, 1983. Her Majesty´s Stationery Office, 1984. Londres.  Formatada
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O diagnóstico mais frequentemente colocado foi de psicose esquizofrénica em 

43% dos casos, seguido pelas psicoses alcoólicas em 11% e o terceiro diagnóstico foi de 

psicoses afectivas em 9% dos doentes. O conjunto de todas as psicoses categorizadas na 

CID-9 foi de 83%. A duração de internamento foi inferior a três meses em 69% dos 

doentes.  

A impressão global dos autores foi que o internamento compulsivo não 

correspondia a uma imagem de procedimentos abusivos utilizados para controlo social e 

contra os interesses dos doentes. Pelo contrário, surgiu um quadro de indivíduos 

afectados por doença mental ao longo de um período considerável, nos quais uma crise 

ou ponto de ruptura é atingido nos seus lares e que são hospitalizados por várias 

semanas. As principais diferenças entre países situaram-se mais no padrão de 

diagnósticos e tratamento recebidos pelos doentes.   

Cerca de dez anos depois, outra equipa coordenada pelo mesmo investigador, 

Soothill, Kupituksa, Badiani e Macmillan (1990) propuseram-se replicar o anterior 

estudo em Inglaterra, que não tinha sido incluída no primeiro estudo. Seleccionaram 

dois hospitais psiquiátricos em áreas diferentes de Inglaterra (urbana em Birmingham e 

rural em Lancaster) e um hospital na Tailândia. Birmingham contribuiu com 53 casos, 

Lancaster com 50 e a Tailândia com 30 casos. O local de proveniência mais frequente 

foi o domicílio, mas enquanto na Tailândia praticamente todos os doentes provinham de 

casa (97%), na amostra inglesa essa proporção era mais reduzida (55%). Quanto a 

tratamento psiquiátrico prévio, uma considerável maioria das pessoas internadas eram 

doentes já tratados anteriormente, com percentagens de 87% em Birmingham, 72% em 

Lancaster e 67% na Tailândia. O diagnóstico principal mostrou uma proporção 

semelhante de doentes com esquizofrenia nos hospitais ingleses (38 e 36%), no entanto 

na Tailândia a grande maioria dos doentes (93%) recebeu o diagnóstico de 

esquizofrenia, o que foi interpretado como um artefacto produzido pela definição 

operacional de internamento compulsivo, recorde-se que neste país não existia 

legislação sobre internamento compulsivo. As perturbações afectivas bipolares 

registaram 32% dos casos em Birmingham e 12% em Lancaster e as perturbações de 

personalidade registaram 6% dos casos em Birmingham e 18% em Lancaster. Em 

relação a consumos de substâncias, o alcoolismo foi detectado num quinto das amostras 

inglesas e tailandesa. A respeito de outras substâncias, na amostra de Birmingham 

existiam 32% de consumidores, principalmente de cannabis, e 18% de consumidores em 



Introdução   

 

55 

 

Lancaster. O tempo de internamento mostrou bastante similitude nas três amostras, com 

perto de metade dos doentes internados mais de um mês e menos de três meses. Os 

autores concluíram que as semelhanças entre as duas amostras inglesas eram superiores 

às diferenças, apesar das diferentes áreas geo-demográficas envolvidas. Salientaram a 

proporção apreciável de doentes que estava envolvida nos sistemas de saúde mental e de 

justiça ingleses. Nos dois países, a maioria dos doentes já tinha recebido tratamento 

psiquiátrico, assim como uma proporção semelhante de doentes apresentava alcoolismo. 

Na Europa, Riecher-Rössler e Rössler (1993) compararam os dados provenientes 

de estatísticas oficiais ou de investigações do internamento compulsivo de vinte e um 

países. Os critérios de internamento compulsivo são em geral três: 1) doença mental 

(grave); 2) perigo para o próprio ou terceiros; 3) necessidade de tratamento (urgente). A 

percentagem de internamentos compulsivos em relação ao total de internamentos variou 

entre 1% em Espanha a 50% ou mais nalgumas regiões da Áustria e Suíça. Para os 

autores estas diferentes percentagens não são comparáveis entre si, porque em primeiro 

lugar os critérios para um internamento compulsivo são diferentes entre países, e em 

segundo lugar os procedimentos administrativos e judiciais podem ser diferentes entre 

regiões.  

Uma década depois, Salize, Drebing e Peitz (2002), coordenaram um projecto de 

investigação financiado pela Comissão Europeia com os objectivos de descreverem de 

forma exaustiva, sistemática e estandardizada os quadros legislativos e procedimentos 

dos internamentos compulsivos e tratamento involuntário nos Estados Membros da 

União Europeia e obterem dados epidemiológicos de fontes oficiais. Da vasta reunião 

de dados deste importante trabalho de referência optou-se por destacar os principais 

dados quantitativos do internamento compulsivo. Estes autores salientam da mesma 

forma que Riecher-Rössler e Rössler (1993) a heterogeneidade das legislações e práticas 

no internamento e tratamento involuntário e que a realidade reflecte a influência de 

outros factores para além dos regulamentos legais. Quadro V. 
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Quadro V – Total de internamentos, percentagem de internamento compulsivo e taxa de 

internamento compulsivo na União Europeia (modificado de Salize, Drebing e Peitz (2002). 

 Ano 
�úmero 

de I. C. 

Percentagem 

(do total I.C.) 

Taxa 

(I. C./100.000) 

Alemanha 2000 163.551 17,7 175 

Áustria 1999 14.122 18 175 

Bélgica 1998 4.799 5,8 47 

Dinamarca 2000 1,792 4,6 34 

Espanha  n. d. n. d. n. d. 

Finlândia 2000 11.270 21,6 218 

França 1999 61.063 12,5 11 

Grécia  n. d. n. d. n. d. 

Holanda 1999 7.000 13,2 44 

Irlanda 1999 2.729 10,9 74 

Itália  n. d. 12,1 n. d. 

Luxemburgo 2000 396 n. d. 93 

Portugal 2000 618 3,2 6 

Reino Unido 1998 

1999 

46.300 

23.822 

 

13,5 

93 

48 

Suécia 1998 10.104 30 114 

n. d. = não divulgado  
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9. FU�DAME�TAÇÃO E OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Os pacientes que maior benefício retiram do tratamento continuado são os 

indivíduos com perturbações psiquiátricas graves, designadamente as psicoses ditas 

“funcionais”. Por este motivo, a adesão ao tratamento é essencial, embora seja muito 

afectada pela ausência de consciência de doença. Se o tratamento for interrompido, 

ocorrerá uma descompensação na grande maioria dos casos, o que tornará o 

internamento inevitável (Liddle, 1998). São bem conhecidos dos serviços psiquiátricos 

os “doentes de porta giratória”, que têm carências de vária ordem e que colocam 

grandes desafios no seu acompanhamento (Haywood et al., 1995). Por outro lado, 

sempre que ocorrem agudizações há um aumento de riscos para o próprio doente e 

eventualmente para terceiros, que importa prevenir. 

O internamento compulsivo é um recurso de última linha a utilizar para os 

doentes que sofrem de doenças mentais suficientemente graves para não possuírem 

consciência da necessidade de tratamento e quando os valores em risco têm precedência 

sobre o valor da liberdade e autonomia pessoal. Este regime de internamento tem uma 

finalidade eminentemente terapêutica e não custodial e é uma medida transitória e não 

definitiva, que dura enquanto se verificam os pressupostos legais pata internamento 

compulsivo. A LSM vinca bem estes aspectos ao determinar nos princípios gerais da 

política de saúde mental, que: “Os cuidados de saúde mental são prestados no meio 

menos restritivo possível” (Art.º 3, n.º1, alínea b). 

Quando é necessário internar involuntariamente um doente, isso significa que a 

oportunidade de outras intervenções não coercivas foi ultrapassada e que muito 

provavelmente ocorreram ou vão ocorrer custos individuais, sociais e económicos 

acrescidos. Como exemplos destes custos salientam-se a agudização da doença, que 

acarreta um reforço da medicação e uma evolução clínica menos favorável, a 

interrupção de um emprego ou de uma formação profissional, o agravamento da 

sobrecarga familiar e outros custos mais difíceis de quantificar envolvendo os 

comportamentos de perigo do doente. Szmukler et al. (1981) no seu estudo observaram 

que os doentes compulsivos  não mantinham geralmente uma continuidade de contactos 

com os serviços, apesar de apresentarem problemas clínicos e sociais tendencialmente 

mais graves.       

Quatro anos após a entrada em vigor do actual regime legal de internamento 

compulsivo, considerando que é um período de tempo suficiente para a estabilização da 

sua aplicação pelos agentes envolvidos, tem interesse caracterizar o grupo de doentes 
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sujeitos a essa intervenção e apreciar o modo como essa medida é aplicada na prática 

clínica. 

Neste trabalho procurou-se caracterizar os aspectos demográficos, sociais e 

clínicos dos doentes internados compulsivamente com a finalidade proposta por 

Hansson et al.(1998), de que o conhecimento epidemiológico desta população pode 

permitir um melhor planeamento e distribuição de recursos e de actuação dos serviços 

psiquiátricos.  

O estudo foi efectuado em doentes com perturbações psicóticas “funcionais”, 

dado ser o grupo de doentes mais frequentemente submetido a internamento compulsivo 

de acordo com a literatura científica publicada. Com o intuito de melhor apreciar as 

diferenças entre doentes voluntários e compulsivos optou-se por um estudo 

comparativo, com emparelhamento de algumas variáveis (sexo, idade, diagnóstico e 

duração da doença).  

O protocolo da investigação incluiu uma avaliação estruturada de psicopatologia 

e do risco de violência. Foi decidido efectuar uma avaliação de risco de violência, 

porque nas avaliações clínico-psiquiátricas no âmbito do internamento compulsivo, é 

necessário considerar o risco de violência para o próprio ou para terceiros. 

Habitualmente a avaliação de risco de violência é efectuada de forma não estruturada, 

baseada na clínica, mas existem evidências importantes  sobre a vantagem da utilização 

de instrumentos desenvolvidos por métodos actuariais para complementar a avaliação 

clínica (Harris, 1993; Monahan et al., 2001; Rice, Harris e Quinsey, 2002).  

 

OBJECTIVOS DO ESTUDO: 

1. Caracterizar a população de doentes internados compulsivamente, do ponto de vista 

sociodemográfico  e clínico. 

2. Identificar diferenças sociodemográficas, clínicas e de risco de violência entre 

internados compulsivos e voluntários. 
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HIPÓTESES DE TRABALHO:    

Embora o estudo tivesse características exclusivamente exploratórias, sem 

objectivos de generalização, considerou-se importante formular de acordo com os 

objectivos, as seguintes hipóteses: 

1. Existem diferenças sociodemográficas entre internados compulsivos e voluntários. 

2. Existem diferenças clínicas entre internados compulsivos e voluntários 

(psicopatologia global, adesão à medicação, comportamentos violentos, número de 

internamentos, tempo total de hospitalização) 

3. Existe uma diferença do risco de violência entre internados compulsivos e 

voluntários. 
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II - METODOLOGIA 

1. DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE I�VESTIGAÇÃO 

1.2. Desenho do estudo  

O estudo realizado foi do tipo observacional, transversal, comparativo, de 

características exclusivamente exploratórias.  

1.3. População em estudo 

1.3.1.  População-alvo 

Foi considerada como população-alvo os indivíduos internados 

compulsivamente e residentes nos Concelhos da Grande Lisboa1 . Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Concelhos da Grande Lisboa. 

  

1.3.2.  População estatística ou amostral 

Foi seleccionada uma amostra não-probabilística de tipo acidental, constituída 

por todos os doentes internados compulsivamente na totalidade dos Serviços de 

Psiquiatria Públicos da região da Grande Lisboa, num período de quatro meses, entre 1 

de Março a 30 de Junho de 2002. 

Desta amostra foram extraídos os doentes com psicoses “funcionais” (casos) 

para estudo comparativo por emparelhamento com doentes com psicoses “funcionais” 

internados voluntariamente (controlos).  

                                                 
1 Área geográfica definida pelo Instituto Nacional de Estatística. 
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Os controlos foram seleccionados no mesmo período de tempo e nos mesmos 

hospitais, segundo os critérios de emparelhamento e na proporção de um para um.  

Critérios de inclusão gerais: 

� Indivíduos residentes nos Concelhos da Grande Lisboa (Amadora, Cascais, 

Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira). 

� Consentimento do psiquiatra assistente para o doente participar no estudo. 

� Consentimento do doente para participar no estudo.  

Critérios de inclusão para o grupo dos casos (doentes internados compulsivamente - 

DIC): 

� Indivíduos sujeitos ao regime de internamento compulsivo. 

� Indivíduos com diagnósticos de psicoses “funcionais”. 

Critérios de inclusão para o grupo dos controlos (doentes internados voluntariamente - 

DIV): 

� Indivíduos que nunca estiveram sujeitos a internamento compulsivo. 

� Indivíduos com diagnósticos de psicoses “funcionais”. 

� Indivíduos internados no mesmo período de tempo e nos mesmos hospitais. 

Critérios de emparelhamento: 

� O emparelhamento foi efectuado pelas variáveis sexo, escalão etário, 

diagnóstico de alta e duração da doença.  

Critérios de exclusão gerais: 

� Indivíduos com primeiro diagnóstico de abuso ou dependência de 

substâncias. 

� Indivíduos com diagnósticos de psicoses orgânicas, demência ou debilidade 

mental. 

1.3.3.  Amostra final 

No período do estudo foram hospitalizadas involuntariamente ao abrigo da Lei 

de Saúde Mental, 74 indivíduos. Atendendo aos critérios de selecção foram excluídos 

23 indivíduos; os 51 indivíduos restantes (DIC) foram emparelhados com igual número 

de doentes com psicoses “funcionais” internados voluntariamente (DIV).  
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1.4. Locais do trabalho de campo 

A população da região da Grande Lisboa é servida por nove Serviços de 

Psiquiatria Públicos com internamento de doentes agudos. Estes Serviços estão 

distribuídos por cinco Hospitais. Quadro I.  

  Os indivíduos internados compulsivamente devem por obrigação legal 

ser internados nas instituições oficiais da área de residência, pelo que é assumido que 

aqueles Serviços receberam a totalidade dos doentes compulsivos residentes na Grande 

Lisboa. 

Quadro I – Serviços Psiquiátricos Públicos da Grande Lisboa. 

Hospital  

Fernando Fonseca 

Hospital           

Júlio de Matos 

Hospital      

Miguel Bombarda 

Hospital              

S. Francisco 

Xavier 

Hospital        

Santa Maria 

Serviço de 

Psiquiatria 

 

Directora: 

Dra. Graça 

Cardoso / Dra. 

Teresa Maia 

Correia 

Sector A 

Chefe de Serviço: 

Dra. Teresa Gil 

Sector B 

Chefe de Serviço:  

Dr. José Manuel 

Jara 

Sector C 

Chefe de Serviço: 

Dr. Luís Pratts 

Sector D 

Chefe de Serviço:  

Dr. António 

Daskalos 

Sector de Lisboa 

Coordenador:  

Dr. Pedro 

Varandas 

 

Sector de Sintra 

Coordenador: 

Dr. Carlos 

Lacerda 

Departamento de 

Psiquiatria 

 

Director: 

Dr. Álvaro de 

Carvalho 

Serviço de 

Psiquiatria 

 

Director: 

Prof. Simões da 

Fonseca / Profª. 

Luísa Figueira 

 

1.5. Variáveis em estudo 

1.5.1. Selecção das Variáveis  

 

· Variáveis socio-demográficas – sexo, idade, escalão etário, estado civil, 

nacionalidade, concelho de residência, nível de escolaridade, escolaridade obrigatória, 

agregado familiar, cuidador informal, propriedade da habitação, principal meio de vida, 

fonte do principal meio de vida. 
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· Variáveis clínicas – hospital, diagnóstico CID-9, classe diagnóstica, início da 

doença, duração da doença, internamentos psiquiátricos, internamentos compulsivos 

prévios, dias de internamento desde 1999, duração do internamento actual, contacto 

prévio, medicação actual, frequência de estrutura de reabilitação, abuso de substâncias, 

tipo de abuso de substâncias, antecedentes de violência, agressão física a terceiros, 

autoagressão,  proveniência, destino, psicopatologia global, risco de violência.  

 

· Variáveis da situação judicial - internamento compulsivo, tipo de 

internamento compulsivo, mandado de condução para avaliação clínico-psiquiátrica, 

origem do mandado, tratamento ambulatório compulsivo prévio, tratamento 

ambulatório compulsivo posterior. 

 

1.5.2.  Operacionalização das  Variáveis 

As variáveis “Psicopatologia Global” e “Risco de Violência” foram 

operacionalizadas através de instrumentos de avaliação e a sua definição será feita 

aquando da descrição dos instrumentos utilizados (ver Instrumentos de avaliação). 

A operacionalização das restantes variáveis encontra-se no Anexo 1. 

 

1.6. Instrumentos de avaliação 

Foi elaborada uma entrevista semi-estruturada para a colheita de dados 

referentes às variáveis socio-demográficas e clínicas (Anexo 2), e seleccionados dois 

instrumentos de avaliação adequados aos objectivos do estudo: (1) BPRS 4.0 para a 

avaliação da psicopatologia (Anexo 3) e (2) HCR-20 para a avaliação de risco de 

violência (Anexo 4). 

1.6.1.  BPRS 4.0 

Aspectos gerais 

A primeira versão do instrumento de avaliação psicopatológica Brief Psychiatric 

Rating Scale (BPRS) foi criada por Overall e Gorham em 1962. O instrumento era 

composto por 16 itens, pontuados numa escala ordenada de sete pontos, que 

correspondiam aos sintomas frequentes nas perturbações psicóticas. Cerca de três anos 

mais tarde os autores acrescentaram os itens: “Excitabilidade” e “Desorientação” 

(Overall e Gorham, 1988). Originalmente o BPRS continha uma descrição breve de 
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cada sintoma mas não possuía um guia de entrevista.  

A ausência de descrições de critérios, necessários para atribuir um determinado 

nível de gravidade (pontos de ancoragem) e de uma entrevista padronizada podiam dar 

lugar a ambiguidades interpretativas e inconsistências de pontuações pelos avaliadores 

(DeGirolamo et al.,1995; Gabbard et al.,1987; Ventura et al.,1993; Woerner et al.,1988).  

Apesar destas limitações o BPRS mostrou possuir uma boa fiabilidade 

interavaliadores com coeficientes médios de Pearson e de correlação intraclasse, 

variando entre 0,67 e 0,88 (Bech, Larsen e Andersen, 1988; Hedlund e Vieweg, 1980; 

Tarell e Schulz, 1988). 

A partir dos finais dos anos 80, a fiabilidade do BPRS foi melhorada através de 

várias modificações estruturais: linhas precisas de condução da entrevista ao paciente, 

definição de sintomas e pontos de ancoragem (Gabbard et al.,1987; Lukoff et al.,1986; 

Woerner et al., 1988). 

Desde a sua primeira publicação o BPRS tem sido utilizado na maioria dos 

ensaios clínicos farmacológicos e na avaliação da eficácia de intervenções 

farmacológicas e psicossociais nos EUA e Europa. Também foi utilizado como 

protótipo para o desenvolvimento de outras escalas psicopatológicas como a Positive 

and Negative Syndrome  Scale e a Psychiatric Symptom Assessment Scale (Ventura et 

al.,1993).  

Segundo Ventura et al.(1993), as vantagens mais importantes do BPRS são as 

sensibilidades às modificações de gravidade de sintomas isolados e da doença global. 

Para De Girolamo et al. (1995) a presente versão do BPRS parece estar particularmente 

indicada para a prática clínica quotidiana ou para a investigação. A demonstrá-lo está o 

facto de que o BPRS 4.0 foi um dos principais instrumentos de avaliação empregues no 

estudo sobre estratégia de tratamento na esquizofrenia efectuado por Nina Schooler e 

colaboradores do National Institute of Mental Health.   

 

Estrutura 

A versão aplicada no presente estudo trata-se da versão ampliada do BPRS (4.0) 

(Lukoff et al.,1986; Ventura et al.,1993). É constituída por um manual de aplicação, 

uma entrevista semiestruturada e 24 escalas ou itens (Ver Anexo). Cada escala 

corresponde a um sinal ou sintoma psicopatológico com a respectiva definição. As 

escalas são pontuadas numa escala ordinal, com valores entre 1 e 7. Cada pontuação 

possui uma descrição sucinta do nível de gravidade envolvido. A pontuação é efectuada 
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do seguinte modo: o valor 1 corresponde a ausência do sintoma; 2 ou 3 representam 

sintomatologia observável ligeira, não patológica; 4 ou 5 representam sintomatologia 

clinicamente significativa moderada; 6 ou 7 representam sintomatologia clinicamente 

significativa grave. Os itens 1 a 14 são pontuados com base nas respostas do doente à 

entrevista. Os itens 7 (Humor Elevado), 12 (Comportamento Bizarro) e 13 (Negligência 

Pessoal) também são pontuados segundo o comportamento observado na entrevista. Os 

itens 15 a 24 são pontuados de acordo com o comportamento e linguagem observados.  

Administração e propriedades psicométricas 

O BPRS pode ser aplicado a qualquer indivíduo com ou sem perturbação 

mental. O período ou o intervalo de tempo de sintomas a pontuar pode variar entre uma 

semana e um mês, conforme o objectivo da avaliação. 

Para efectuar a pontuação deverão ser utilizadas todas as fontes de informação 

disponíveis. As fontes poderão ser entrevistas e observações do comportamento dos 

profissionais, familiares ou outros cuidadores, registos clínicos e a própria entrevista. 

Os autores do BPRS encorajam mesmo a utilização de fontes de informação adicionais 

sobre a psicopatologia do doente para complementar a entrevista, o que é 

particularmente importante quando o doente nega sintomas. 

Ventura et al. (1993) descrevem detalhadamente um programa de treino na 

aplicação do instrumento e procedimentos de garantia de qualidade, que são essenciais 

para a validade e fiabilidade do instrumento. Nesse trabalho relatam uma fiabilidade 

interavaliadores aceitável em 22 dos 24 itens. Os dois únicos itens problemáticos são os 

referentes ao comportamento bizarro (item 12) e maneirismos e postura (item 24). 

 Em geral, a fiabilidade é superior para os itens baseados no relato dos doentes, 

em comparação com aqueles itens baseados na observação do comportamento do 

doente.  

Variáveis em estudo 

Seleccionou-se a variável “Psicopatologia Global”, operacionalizada através da 

média  aritmética das pontuações dos 24 itens do BPRS 4.0 para um intervalo de tempo 

de sintomas de um mês. 

 

 

 



Metodologia   

 

66 

 

 

Comentário 

A tradução portuguesa da versão BPRS 4.0 foi efectuada por uma equipa do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HSFX (Caldas de Almeida, Ricardo 

Gusmão, Miguel Talina, Miguel Xavier), no âmbito do estudo multicêntrico: A cross-

national study of dysfunctional working models in patients suffering from a 

schizophrenic disorder
2, coordenado por Carlo Perris. Na tradução foram utilizadas a 

versão original e italiana (Ventura et al.,1993; De Girolamo et al.,1995). O autor 

participou ainda numa formação para aplicação e uniformização do BPRS e outros 

instrumentos, coordenada pelo Prof. Miguel Xavier. 

A opção pelo BPRS decorreu das vantagens deste instrumento para a avaliação 

psicopatológica, nomeadamente, as boas características psicométricas, a facilidade de 

administração, a utilização muito difundida e a familiaridade do autor com o 

instrumento. 

 

1.6.2.  HCR-20 

 Aspectos gerais 

O “HCR-20: Assessing Risk for Violence” foi criado para responder a uma 

necessidade sentida dos clínicos para realizarem avaliações de risco, de uma forma 

sistemática, no âmbito da Comissão de Serviços Psiquiátricos Forenses da Columbia 

Britânica, Canadá. Da colaboração entre clínicos e investigadores na área da saúde 

mental nasceu este instrumento. Os seus autores são Christopher Webster (Simon Fraser 

University), Kevin Douglas (Simon Fraser University), Derek Eaves (British Columbia 

Forensic Psychiatric Services Comission) e Stephen Hart (Simon Fraser University).  

A primeira versão foi publicado em 1995. Posteriormente esta versão sofreu 

alterações na definição e codificação dos factores de risco e uma segunda versão foi 

publicada em 1997 (Webster, Douglas, Eaves, Hart, 1997). 

Os autores do HCR-20 consideram que neste momento o instrumento deve ser 

utilizado como uma lista de verificação (checklist) dos factores de risco de 

comportamento violento e não como uma escala padronizada, em que a uma pontuação 

corresponde uma quantificação de risco. Apesar de ser ainda um instrumento “jovem”, 

que possivelmente vai sofrer evoluções, é um instrumento que incorpora o 

                                                 
2 PERRIS C. et al. (2000). Assessment of dysfunctional working models of self and others in 

schizophrenic patients: a summary of data collected in nine nations. Acta Psychiatrica Scandinavica, 102: 
336-341. 
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conhecimento científico actual sobre previsão do risco de violência na população 

psiquiátrica geral e forense.  

Estrutura 

O instrumento contém três Sub-escalas, Historical, Clinical e Risk Management  

de onde retira as iniciais HCR. A Sub-escala Historical possui 10 itens, que abordam os 

aspectos mais relevantes dos antecedentes pessoais para a avaliação de risco, 

nomeadamente ocorrência de violência, problemas psicossociais e perturbações mentais 

e de personalidade. A segunda Sub-escala, Clinical, composta por cinco itens, avalia 

sintomas e comportamentos no presente. A terceira Sub-escala, Risk Management, 

avalia factores individuais e contextuais importantes no futuro para a ocorrência de 

violência. Temos assim três Sub-escalas que cobrem factores de risco referentes ao 

passado, presente e futuro e factores de índole individual ou social. Quadro II.  

Quadro II – Itens do instrumento HCR-20. 

HCR-20 

Sub-escala Historical Sub-escala Clinical Sub-escala Risk Management 

Violência Prévia Falta de Insight Planos Sem Viabilidade 

Idade Precoce no Primeiro Incidente 

Violento 

Atitudes Negativas Exposição a Factores 

Desestabilizadores 

Instabilidade nos Relacionamentos Sintomas Activos de Doença Mental 

Importante 

Falta de Apoio Pessoal 

Problemas no Emprego Impulsividade Não Adesão às Tentativas de 

Tratamento 

Problema com Uso de Substâncias Sem Resposta ao Tratamento Estresse 

Doença Mental Importante 

Psicopatia 

Desajuste Precoce 

Transtorno da Personalidade 

Fracasso em Supervisão Prévia 
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Cada item pode ser pontuado em 0, 1 ou 2. A pontuação “0” é aplicada quando 

se verifica a inexistência do factor de risco; a pontuação “1” indica que esse factor se 

encontra possível ou parcialmente presente e finalmente a pontuação “2” é aplicada 

quando o factor de risco está inequivocamente presente. O Manual contém indicações 

suficientemente claras para a cotação dos diferentes itens. Para a avaliação final do risco 

de violência, a pontuação obtida pode ainda ser ponderada subjectivamente pelo 

investigador de forma a obter três níveis de gravidade de risco,  “baixo”, “moderado” e 

“alto”.  

Administração e propriedades psicométricas  

Segundo os seus autores o HCR-20 tem aplicação em indivíduos em que 

coexistem antecedentes de violência e doença mental ou perturbação de personalidade. 

O entrevistador deverá ter experiência clínica, incluindo a área forense. 

Além da entrevista individual, é essencial o acesso a fontes múltiplas de 

informação, como aliás é de boa prática nas avaliações de risco. Deverão ser 

consultados todos os registos clínicos e judiciais disponíveis. Os contactos com 

informantes, sejam ou não profissionais, são importantes e devem ser efectuados se 

houver necessidade de maior esclarecimento. O Manual não contém uma entrevista 

estruturada ou semi-estruturada, que deverá ser efectuada para efeitos de investigação. 

As investigações sobre as propriedade psicométricas do instrumento decorrem 

em três tipos de ambientes: psiquiátrico geral, penitenciário e forenses. O Manual  da 

segunda versão cita os estudos psicométricos concluídos até Maio de 1997. Opta-se por 

dar conta dos estudos que decorreram em serviços psiquiátricos gerais, que é o ambiente 

onde decorre a presente investigação. Douglas (1996) aplicou o HCR-20 e a 

Psychopahty Check List – short version (PCL-SV) a 200 doentes psiquiátricos 

internados compulsivamente e acompanhados durante dois anos após a alta. A 

fiabilidade interavaliadores foi de 0,82, segundo a correlação de Pearson. As análises de 

regressão mostraram que as Sub-escalas H e R foram aquelas que se relacionaram de 

forma mais consistente com a violência. Klassen (1996) num estudo prospectivo com 50 

doentes agudos, utilizou a Sub-escala H e PCL:SV numa tentativa de prever a violência 

numa enfermaria psiquiátrica fechada. A consistência interna da Sub-escala H obteve 

um alfa de Cronbach de 0,73. As correlações dos itens H (exceptuando H9, “Transtorno 

de Personalidade”) e violência obtiveram coeficientes positivos à volta de 0,30. Estes 

resultados dão indicações do HCR-20 possuir uma fiabilidade interavaliadores adequada 
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e poder relacionar-se de forma moderada a alta ao comportamento violento nas 

instituições e comunidade. 

Variáveis em estudo 

Seleccionou-se a variável Risco de Violência, operacionalizada através da média 

aritmética das pontuações obtidas nas Sub-escalas H e C. 

Comentário 

A versão aplicada no presente estudo é a primeira tradução em português da 

segunda versão do HCR-20, efectuada por José Taborda, psiquiatra brasileiro e membro 

da Academia Internacional de Direito e Saúde Mental, Filial Brasileira. Este 

instrumento já foi utilizado em Portugal num estudo psiquiátrico-forense dos doentes 

internados na Enfermaria de Segurança do Hospital Miguel Bombarda (Vieira, 2002). 

A opção pelo HCR-20 deveu-se ao interesse em aplicar uma avaliação 

sistemática de factores de risco de violência. Dos instrumentos existentes o HCR-20 é 

um dos mais exaustivos e fundamentados na literatura sobre factores de risco de 

violência.  Decidiu-se retirar o item 7 - Psicopatia da subescala Historical porque a sua 

pontuação deriva da aplicação do instrumento Psychopathy Cheklist, short-version 

(PCL-SV), o que implicaria uma formação complementar do investigador neste 

instrumento. Considerou-se que a sua ausência não prejudicaria de forma relevante a 

pontuação total obtida, tanto mais que Monahan e Steadman (2001) questionam a 

validade da pontuação PCL-SV como um factor independente na avaliação de risco de 

violência. 

Não foi aplicada a Sub-escala Risk Management porque não fazia parte dos 

objectivos do estudo a previsão de risco de violência no internamento ou após a alta 

hospitalar, para além de que seria necessário um conhecimento de diversas condições 

não facilmente acessíveis a um investigador isolado. Deste modo, a pontuação obtida 

das Sub-escalas H e C poderá ser uma indicação transversal dos factores de risco de 

violência presentes em cada indivíduo. 
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2.  CO�DUÇÃO DO ESTUDO 

2.1.  Fase de preparação 

A partir de Novembro de 2001 foram pedidas às respectivas Direcções de 

Serviço e Administrações Hospitalares as autorizações necessárias para efectuar o 

estudo (Ver Aspectos Éticos). 

Posteriormente foram contactados os responsáveis médicos e de enfermagem de 

todas as unidades de internamento com o propósito de explicar pessoalmente os 

objectivos e protocolo do estudo e esclarecer quaisquer dúvidas. Também foi solicitada 

a colaboração do pessoal administrativo, essencial nas várias fases do estudo. 

Foram igualmente obtidas autorizações dos autores e tradutores das versões dos 

instrumentos aplicados no estudo. 

Estudo-piloto 

Em Fevereiro de 2002 foi efectuado um breve estudo-piloto no Serviço de 

Psiquiatria do H. Fernando Fonseca que envolveu dez doentes. O estudo-piloto teve 

como objectivos treinar a aplicação da entrevista e detectar deficiências no modelo de 

questionário. 

2.2.  Fase de selecção da amostra - procedimentos 

No período de 1 de Março a 30 de Junho de 2002 foram avaliados directamente 

e/ou pelos registos clínicos todos os doentes internados compulsivamente, residentes 

nos Concelhos da Grande Lisboa.  

Quando era admitido um doente internado ao abrigo do internamento de 

urgência ou compulsivo, o investigador consultava o processo clínico para aplicar os 

critérios de inclusão e exclusão. Caso o doente fosse seleccionado, confirmava junto do 

médico assistente e enfermeiros se existia algum tipo de impedimento para a aplicação 

da entrevista. Em seguida era pedido o consentimento ao doente para participar após a  

leitura do termo de consentimento. Na eventualidade de não poder ser efectuada a 

entrevista por algum motivo, completava-se a colheita de dados através do processo 

clínico. Os doentes compulsivos sem aplicação dos instrumentos de avaliação não 

foram seleccionados para o emparelhamento. 

A avaliação aos doentes consistia na realização da entrevista semi-estruturada 

(ver Anexo) e na aplicação do BPRS e Sub-escalas HC. As avaliações tiveram uma 

duração variável de aproximadamente trinta minutos.  
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Na sequência de um internado compulsivo ser seleccionado para o 

emparelhamento, procurava-se de imediato entre os doentes internados voluntariamente 

naquele Serviço, aquele que preenchesse os critérios de inclusão para o 

emparelhamento. Caso não fosse possível, o controlo era seleccionado entre os doentes 

internados noutros Serviços. 

Após a alta clínica dos doentes compulsivos e controlos, o investigador 

consultava de novo o processo clínico para completar o questionário da investigação.  

 

2.3. Aspectos éticos 

Foi elaborado um pequeno dossiê composto por pedido de autorização para o 

trabalho de campo, com entrevistas a doentes e acesso aos processos clínicos, uma 

síntese da fundamentação do estudo e protocolo de investigação, e folha de 

consentimento informado. O dossiê foi entregue a todas as Direcções de Serviço e 

Administrações Hospitalares das unidades envolvidas. Após a autorização final das 

Comissões Éticas Hospitalares, foi programado o início do trabalho de campo. 

A participação dos doentes foi voluntária e precedida da leitura da folha de 

consentimento informado (Anexo 5), onde era explicado em linguagem simples os 

objectivos do estudo e garantido o anonimato e a confidencialidade das informações 

recolhidas.  

O anonimato foi garantido através da codificação numérica de cada protocolo 

preenchido, onde não consta qualquer elemento de identificação pessoal. A 

confidencialidade é garantida pela idoneidade do investigador, que foi o único elemento 

a recolher, a tratar e conservar os dados recolhidos. 

 

2.4. Informatização 

Na preparação da dissertação e transcrição, processamento e análise dos dados 

foram utilizados os seguintes meios informáticos: 

� Hardware: Computador portátil com processador Celeron Intel  a 

850MHz. 

� Software: SPSS for Windows 11.0, 2001, da SPSS Inc. 

    Word 2000, da Microsoft. 
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2.5. Análise estatística 

De acordo com o tipo de estudo exclusivamente exploratório, sem objectivos de 

análise inferencial, foi realizado um plano de análise estatística com três passos: estudo 

descritivo, comparação de subgrupos, análise bivariada. 

Aplicou-se como limiar de significância estatística o valor de p = 0,05, com a 

notação convencional na apresentação dos resultados (Altman, 1991): 

 *    - p < 0,05    – teste significativo. 

 **  - p < 0,01    – teste muito significativo. 

 *** - p < 0,001 – teste altamente significativo. 

2.5.1.  Estatística descritiva 

A descrição das variáveis em estudo foi efectuada segundo o seu tipo: 

Nas Variáveis Qualitativas (nominais, categóricas) efectuaram-se o cálculo de 

proporções e a tabulação de frequências. 

 Nas Variáveis Quantitativas (discretas) calcularam-se parâmetros de tendência 

central, de dispersão, de assimetria e de achatamento. 

As variáveis que correspondiam a pontuações dos instrumentos aplicados (com 

escalas ordinais) mostraram uma distribuição normal e foram tratadas como variáveis 

quantitativas, seguindo a indicação de Streiner (1995). 

2.5.2.  Comparação de subgrupos 

A comparação de subgrupos (bivariada) foi efectuada com base nas seguintes 

regras: 

a) Nas comparações de Variáveis Qualitativas por Variáveis Qualitativas foi 

aplicado o teste do Qui-quadrado de Pearson (X2), respeitando as condições de 

aplicabilidade (percentagem de células com frequência esperada inferior a 5, superior a 

20% do total de células), efectuando a correção de Yates quando esteve indicado (graus 

de liberdade =1). 

Nas situações em que não se verificavam as condições de aplicabilidade do X2   

com graus de liberdade superiores a 1, e número de categorias superior a 5, aplicou-se o 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) (D´Hainaut, 1990). 
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Quando a associação entre Variáveis Qualitativas foi significativa foi calculado 

o rácio de produtos cruzados (odds ratio), com recodificação das variáveis para 

variáveis dicotómicas, se necessário. 

b) Nas comparações de Variáveis Qualitativas por Variáveis Quantitativas foram 

aplicados testes paramétricos (Teste t de Student, para amostras emparelhadas ou 

independentes) ou não-paramétricos (Teste de Mann-Whitney), consoante se 

verificavam ou não os pressupostos de normalidade, calculados pelos Testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Saphiro-Willks. 

 

2.5.3.  Análise de Correlação (bivariada) 

Foram aplicados testes de correlação bivariada para encontrar associações entre 

variáveis quantitativas. Utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman, seguindo 

as recomendações de Altman (1991), nomeadamente quando as duas variáveis 

contínuas não possuíam uma distribuição normal, e o coeficiente de correlação do 

produto-momento de Pearson nos restantes casos. 
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III – RESULTADOS 

 
1. ESTUDO DESCRITIVO 

Amostra dos doentes internados compulsivamente (internandos) 

1.1.  Caracterização socio-demográfica  

Durante o período de estudo (1 de Março a 30 de Junho de 2002) foram 

internados compulsivamente um total de 74 doentes, residentes nos Concelhos da 

Grande Lisboa. 

Apresenta-se em seguida a caracterização socio-demográfica do total de doentes 

internados compulsivamente (amostra de internandos). 

Sexo 

A amostra de internandos foi constituída por 44 indivíduos do sexo masculino 

(59,5%) e 30 indivíduos do sexo feminino (40,5%). Figura 1. 

30

44

Sexo Feminino

Sexo Masculino

 

Figura 1 – Sexo dos internandos. 

Idade 

O escalão etário predominante foi o escalão dos 30-39 anos, com perto de um 

terço dos indivíduos (31,1%) e o segundo escalão mais numeroso foi o escalão dos 20-

29 anos. A média global de idades foi de 40,0 ± 15,5 anos, correspondente a um 

intervalo de variação dos 16 aos 78 anos.  

  

 



Resultados   

 

75 

A média de idades dos dois sexos e a sua distribuição pelos escalões etários foi 

significativamente diferente. O sexo masculino predominou nos escalões etários até aos 

39 anos e apresentou valores de média e mediana de 33,6 e 33 anos, respectivamente e o 

sexo feminino predominou nos escalões etários superiores a 40 anos e apresentou 

valores de média e mediana de 49,5 e 47 anos, respectivamente. Quadro I, II e Figura 2.  

Quadro I – Idades dos internandos. 

 ,úmero Média Mediana Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Sexo Masculino 44 33,6 33 11,9 16 73 

Sexo Feminino 30 49,5 47 15,4 22 78 

Total 74 40,0 38 15,5 16 78 

(Teste t = -4,79, p = 0,000 ***) 

 

Quadro II – Distribuição dos internandos por sexo e escalões etários. 

 <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Total 

Sexo 
Masculino 

5 11 20 4 2 1 1 44 

Sexo 
Feminino 

0 4 3 9 6 5 3 30 

Total              
(%) 

5 

(6,8) 

15 

(20,3) 

23 

(30,1) 

13 

(17,6) 

8 

(10,8) 

6 

(8,1) 

4 

(5,4) 

74 

(100) 

(K-S  Z = 2,47 ; p < 0,001,***) 
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Figura 2 - Distribuição dos internandos por sexo e escalões etários. 
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Estado Civil 

 Nos homens o estado civil solteiro foi predominante (75%); mas pelo contrário a 

maioria das mulheres tinham contraído matrimónio (55,3%). Quadro III. 

Quadro III – Estado civil dos internandos. 

 Solteiro(a) Casado(a) Div./Separado(a) Viúvo(a) Total 

Sexo Masculino    
(%) 

33 

(44,6) 

7 

(9,5) 

4 

(5,4) 

0 

(0) 

44 

(59,5) 

Sexo Feminino     
(%) 

14 

(18,9) 

7 

(9,5) 

6 

(8,1) 

3 

(4,1) 

30 

(40,5) 

Total                      
(%) 

47 

(63,5) 

14 

(18,9) 

10 

(13,5) 

3 

(4,1) 

74 

(100) 

 

 Se agregarmos o estado civil em duas categorias: solteiro / outro estado civil, as 

diferenças entre os sexos têm significado estatístico. Quadro IV. 

Quadro IV - Estado civil agregado dos internandos. 

 Solteiro(a) Outro estado civil Total 

Sexo Masculino 33 11 44 

Sexo Feminino 14 16 30 

Total                              
(%) 

47 

(63,5) 

27 

(36,5) 

74 

(100) 

(X2  = 6,18, p = 0,013,*) 

 

�acionalidade 

A grande maioria dos internandos possuía nacionalidade portuguesa, como 

primeira ou segunda nacionalidade (86,3%). Os cidadãos de países lusófonos 

representaram 9,6%. Num internando não foi possível determinar a nacionalidade. 

Quadro V. 

Quadro V – ,acionalidade dos internandos. 

 Portuguesa Países Lusófonos Outra  Total 

Sexo Masculino 37 4 2 43 

Sexo Feminino 26 3 1 30 

Total                 
(%) 

63 
(86,3) 

7 
(9,6) 

3 
(4,1) 

73 
(100) 
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Concelhos de Residência 

O Concelho de Lisboa contribuiu com o maior número de internandos, que 

perfizeram 43% do total e o Concelho de  Vila Franca de Xira foi aquele com o menor 

número, apenas 1,3% dos internandos. A distribuição dos internandos pelos Concelhos 

de residência é apresentada no Quadro VI.  

 A partir dos dados do estudo e dados demográficos, efectuou-se o cálculo para a 

taxa de internamentos compulsivos por 100.000 habitantes/ano, para se obterem valores 

meramente indicativos. Quadro VI. 

Quadro VI - Concelhos de residência dos internandos e taxas de internamento compulsivo. 

 Amadora Cascais Lisboa Loures Odivelas Oeiras Sintra V.Franca 
Xira Total 

Sexo 
Masculino 

8 3 18 7 1 3 4 0 44 

Sexo 
Feminino 

3 6 14 2 1 1 2 1 30 

Total                
(%) 

11 

(14,9) 

9 

(12,2) 

32 

(43,2) 

9 

(12,2) 
2 

(2,7) 
4 

(5,4) 
6 

(8,1) 

1 

(1,3) 
74 

(100) 

População      
total (1) 

175.872 170.683 564.657 199.061 133.846 162.124 363.740 122.908 1.892.891 

Densidade(2) 

(Hab./Km2) 
8.035,3 1.728,8 6.117,2 1.259,4 5.376,6 3.518,9 1.021,7 368,6 1.694,2 

I. C. / 
100.000 

Hab./ ano 

18,8 15,8 17,0 13,6 4,5 7,4 4,9 2,4 11,7 

(1)  INE: Censos 2001. (2)  INE: Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo – 2000. 

Hospitais 

Os Hospitais da Grande Lisboa receberam um número sensivelmente igual de 

internandos, com excepção do Hospital Júlio de Matos que teve um número superior, 

embora não significativo, de internamentos compulsivos. Quadro VII.  

Quadro VII – Internamentos compulsivos nos Hospitais da Grande Lisboa . 

 Hospital 
Fernando 
Fonseca 

Hospital 
Júlio de 
Matos 

Hospital 
Miguel 

Bombarda 

Hospital        
S. Francisco 

Xavier 

Hospital 
Santa 
Maria 

Total 

Sexo 
Masculino 

9 12 6 7 10 44 

Sexo  
Feminino 

4 8 8 7 3 30 

Total            
(%) 

13  

(17,5) 

20 

 (27) 

14  

 (19) 

14   

(19) 

13   

(17,5) 

74  

(100) 

                         (X2 = 4,28, p = 0,37, n.s.) 
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 Os internandos na sua quase totalidade foram hospitalizados nos Hospitais da 

área de residência, como determina a LSM. Quadro VIII. 

Quadro VIII – Distribuição dos internandos por Concelho de residência e Hospital. 

 Amadora Cascais Lisboa Loures Odivelas Oeiras Sintra V.Franca 
Xira Total 

HFF 10 0 1 0 0 0 2 0 13 

HJM 1 0 8 8 2 0 0 1 20 

HMB 0 0 10 0 0 0 4 0 14 

HSFX 0 9 1 0 0 4 0 0 14 

HSM 0 0 12 1 0 0 0 0 13 

Total 11 9 32 9 2 4 6 1 74 

 

1.2.  Caracterização clínica 

Diagnóstico 

A grande maioria dos internandos (82%) recebeu à saída um diagnóstico de 

psicose “funcional” (agrupamento dos grupos 295, 296, 297 e 298: CID-9), 

representando o conjunto de psicoses “funcionais” e orgânicas, 90,5% dos diagnósticos. 

Em 50,7% dos internandos foram colocados diagnósticos de psicose esquizofrénica 

(295) e em 19,2% de psicose afectiva (296). A psicose paranóide (297) foi 

diagnosticada em 6,8% dos internandos e só do sexo feminino. As psicoses orgânicas 

foram diagnosticadas em 8,2%. As dependências de substâncias e perturbações de 

personalidade (301) corresponderam a 9,5% dos internandos. Somente um doente não 

recebeu diagnóstico na alta hospitalar. As diferenças de diagnóstico entre os sexos não 

foram significativas.  Quadro IX. 

Quadro IX – Grupos diagnósticos dos internandos (CID-9). 

 295 296 297 298 Psicoses 
Orgânicas 

301  Dependência 
Substâncias 

Total 

Sexo 
Masculino 

26 5 0 3 4 3 2 43 

Sexo 
Feminino  

11 9 5 1 2 1 1 30 

Total    
(%)  

37 

(50,7) 

14 

(19,2) 

5 

(6,8) 

4 

(5,4) 

6 

(8,2) 

4 

(5,4) 

3 

(4,1) 

73 

(100) 

(K-S Z = 1,32 ; p = 0,06, n.s.) 
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Nos grupos diagnósticos 295 e 296, as diferentes categorias distribuíram-se da 

seguinte forma: um doente com esquizofrenia tipo simples (295,0); 27 doentes com 

esquizofrenia tipo paranóide (295,3); cinco doentes com esquizofrenia tipo residual 

(295,6); três doentes com esquizofrenia tipo esquizoafectivo (295,7); um doente com 

esquizofrenia tipo indiferenciada (295,8); oito doentes com psicose maníaco-depressiva, 

tipo maníaco (296,0); três doentes com psicose maníaco-depressiva circular, fase 

maníaca (296,2) e por fim três doentes com psicose maníaco-depressiva circular, mista 

(296,4).    

Internamentos Psiquiátricos 

 O internamento compulsivo actual representou o primeiro internamento 

psiquiátrico para 43,2% dos internandos;  29,7% possuíam dois a quatro internamentos 

e 27% tinham cinco ou mais internamentos. Não se registaram diferenças significativas 

entre os sexos. Quadro X.   

Quadro X – Total de internamentos psiquiátricos dos internandos. 

 Primeiro 
Internamento  

Dois a Quatro 
Internamentos  

Cinco ou mais 
Internamentos  

Total 

Sexo Masculino 20 13 11 44 

Sexo Feminino 12 9 9 30 

Total                   
(%) 

32 
(43,3) 

22 
(29,7) 

20 
(27,0) 

74 
(100) 

(X2 = 0,29, p = 0,87, n.s.) 

 

1.3.  Caracterização da situação judicial 

Regimes de internamento  

 Cerca de noventa por cento (91,8%) dos internamentos compulsivos foram 

iniciados no serviço de urgência ao abrigo do regime de internamento de urgência. Uma 

pequena proporção (6,8%) correspondeu à passagem de internamento voluntário a 

compulsivo. Apenas 1,4% dos internamentos foram efectuados no regime ordinário, 

iniciado pelos tribunais. Quadro XI.   

Não foi registada nenhuma ordem do Tribunal de libertação imediata do doente 

baseada em incumprimento legal.  
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Quadro XI – Tipos de regime de internamento dos internandos. 

 Internamento 
compulsivo 
ordinário 

Internamento 
urgente 

Passagem de int. 
voluntário a 
compulsivo 

Total 

Número de 
internandos         

(%) 

1 

(1,3) 

68 

(91,9) 

5 

(6,8) 

74 

(100) 

Mandado de Avaliação Clínico-psiquiátrica 

 A maioria dos internandos tinham recebido um mandado de avaliação clínico-

psiquiátrica (70,3%). Destes, 45% apresentaram-se com mandado da Autoridade de 

Saúde, 23% com mandado das forças policiais e 2,7% com mandado do Tribunal. Não 

se observaram diferenças significativas entre os sexos. Quadro XII.  

Quadro XII – Mandado de avaliação psiquiátrica dos internandos. 

 

Mandado da 
Autoridade de 

Saúde 

Mandado da 
PSP/G,R 

Mandado do 
Tribunal 

Sem 
Mandado 

Total 

Sexo 
Masculino   

19 12 0 13 44 

Sexo Feminino 14 5 2 9 30 

Total             
(%) 

33 
(44,6) 

17 
(23) 

2 
(2,7) 

22 
(29,7) 

74 
(100) 

(K-S Z = 0,43; p = 0,99, n.s.) 

Internamentos Compulsivos 

 A grande maioria dos internandos (83,8%) foram internados compulsivamente 

pela primeira vez, 14,9% destes doentes não ultrapassavam os quatro internamentos. 

Apenas um doente tinha cinco internamentos compulsivos. Não se observaram 

diferenças significativas entre os sexos. Quadro XIII.  

Quadro XIII – Total de internamentos compulsivos dos internandos. 

 Primeiro            
Int. Compulsivo   

Dois a Quatro    
Int. Compulsivos  

Cinco                 
Int. Compulsivos   

Total 

Sexo Masculino 37 6 1 44 

Sexo Feminino 25 5 0 30 

Total                   
(%) 

62 
(83,8) 

11 
(14,9) 

1 
(1,3) 

74 
(100) 

(X2 = 0,79, p = 0,67, n.s.) 

Tratamento Ambulatório Compulsivo Anterior 

 Foram detectados apenas um homem e uma mulher com tratamento ambulatório 

compulsivo anterior, o que representa uma proporção de 17%, do grupo de doentes com 

internamentos compulsivos anteriores. 
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Substituição do Internamento por Tratamento Ambulatório Compulsivo 

 Cinco internandos (6,8%), quatro homens e uma mulher, foram sujeitos a  

tratamento ambulatório compulsivo após a alta hospitalar. 

 

2. ESTUDO COMPARATIVO 

Sub-amostra emparelhada de DIC e DIV 

2.1.  Casos excluídos 

Do total de 74 doentes internados compulsivamente, 60 indivíduos receberam 

diagnósticos definitivos de psicoses “funcionais” (295; 296; 297; 298: CID-9). Deste 

grupo foram excluídos nove indivíduos (15%), porque sete tiveram alta antes de ser 

realizada a entrevista e duas doentes não deram o seu consentimento (doentes n.º 7 e 9). 

Quadro XIV. 

Quadro XIV – Internandos com psicoses “funcionais” excluídos do emparelhamento. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sexo M M M M M F F F F 

Idade 23 33 34 34 37 39 43 57 65 

Diagnóstico  295,3 295,3 295,3 295,6 298,4 296,0 295,3 298,0 297,2 

 

Desta forma, foram seleccionados para emparelhamento 51 doentes internados 

compulsivamente (DIC) com psicoses “funcionais”.  

Para o grupo dos doentes internados voluntariamente (DIV) foram avaliados 68 

indivíduos no total e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para o 

emparelhamento, foram constituídos 51 pares de doentes (DIC / DIV).  

 

2.2.  Características socio-demográficas 

Sexo 

 Vinte e nove pares (56,9%) foram constituídos por indivíduos do sexo 

masculino e vinte e dois pares (43,1%) foram constituídos por indivíduos do sexo 

feminino. A proporção do sexo masculino após o emparelhamento teve um decréscimo 

de 2,6 % em relação à amostra inicial de internandos, mantendo-se a diferença 

significativa entre os sexos na distribuição por escalões etários.  
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Idade 

A média de idades dos DIC foi de 39,7 ± 14,3 anos e a média dos DIV foi de 

39,8 ± 14,0 anos, não sendo a diferença significativa. Quadro XV. 

Quadro XV – Idade dos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 51 39,7 38 14,3 16 75 

DIV 51 39,8 35 14,0 17 72 

                      ( Teste t = -0,119, p = 0,91, n.s.) 

Estado Civil 

 O estado de solteiro(a) foi predominante nos DIC e DIV com proporções de 

72,5% e 64,7%, respectivamente. Nos DIV a proporção de casados/uniões de facto foi 

superior (23,5%) em relação aos DIC (13,7%), mas não de forma significativa. Quadro 

XVI. 

Quadro XVI - Estado civil dos DIC e DIV. 

 Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) Total 

DIC 37 5 7 2 51 

DIV 33 12 5 1 51 

                         (K-S Z = 0,39, p = 0,99, n.s.) 

Agregado Familiar 

 A maioria dos DIC e DIV viviam com progenitor(es) com proporções de 47,1% 

e 35%, respectivamente. O segundo maior grupo de doentes vivia sozinho. Apenas 

14,7% dos doentes, em média, viviam como casal. Não se observaram diferenças 

significativas. Quadro XVII. 

Quadro XVII – Tipo de agregado familiar dos DIC e DIV. 

 Sozinho(a) Cônjuge Progenitor(es) Outros Total 

DIC 16 6 24 5 51 

DIV 12 9 18 12 51 

(X2 = 4,91, p = 0,18, n.s.) 

 

Cuidador Informal 

 A maioria dos DIC e DIV possuía um cuidador informal, 74,5% e 80,4%, 

respectivamente, não se observando diferenças significativas. Quadro XVIII. 
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Quadro XVIII – Cuidador informal nos DIC e DIV. 

Cuidador Informal   

Sim ,ão  Total 

DIC 38 13 51 

DIV 41 10 51 

                                  (X2 = 0,50, p = 0,48, n.s.) 

Escolaridade 

 A maioria dos DIC tinha um grau de escolaridade igual ou superior à 

escolaridade obrigatória (54%), ao contrário dos DIV, em que a maioria não tinha a 

escolaridade obrigatória (52%), mas a diferença não foi significativa. Em dois doentes 

não foi possível saber a escolaridade. Quadro XIX. 

Quadro XIX – Escolaridade nos DIC e DIV. 

 < 1º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo E. Sec. E: Sup. Total 

DIC 1 9 13 11 7 9 50 

DIV 3 16 7 8 11 5 50 

(X2 = 7,27, p = 0,20, n.s.) 

Propriedade da Habitação 

 A maioria dos DIC (64,7%) e dos DIV (58,8%) viviam em habitações da família 

ou de outros. Aproximadamente um terço dos doentes (32,4%) possuíam a propriedade 

ou aluguer da sua habitação. Cerca de 6% dos doentes eram sem-abrigo. Não se 

observaram diferenças significativas entre DIC e DIV. Quadro XX. 

 

Quadro XX – Propriedade da habitação nos DIC e DIV. 

 
Prop./aluguer 

do próprio   
Prop./aluguer 

família 
Prop./aluguer 

outros 
Sem-

abrigo 
Total 

DIC 16 33 0 2 51 

DIV 17 26 4 4 51 

Total 33 59 4 6 102 

(K-S Z = 0,69 ; p = 0,72, n.s.) 

 

Fonte do principal meio de vida 

 Os DIC e DIV repartiram-se quase equitativamente pelas três fontes do principal 

meio de vida. Nos DIC, observaram-se proporções ligeiramente superiores de 
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indivíduos dependentes da família e da Segurança Social, e nos DIV de indivíduos com 

trabalho, não sendo no entanto uma diferença significativa. Quadro XXI. 

Quadro XXI - Fonte do principal meio de vida nos DIC e DIV. 

 Trabalho  Família Seg. Social Total 

DIC 13 19 19 51 

DIV 19 14 18 51 

Total 32 33 37 102 

                     (X2 = 1,91, p = 0,39, n.s.) 

2.3.  Características clínicas 

Hospitais do internamento actual  

A distribuição dos DIC e DIV pelos Hospitais não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas. Quadro XXII. 

Quadro XXII – Hospitais do internamento actual dos DIC e DIV. 

 HFF HJM HMB HSFX HSM Total 

DIC 12 9 12 10 8 51 

DIV 9 17 9 8 8 51 

Total 21 26 21 18 16 102 

(X2 = 3,54, p = 0,47, n.s.) 

Dias de internamento antes da entrevista 

 A média de dias de internamento antes da entrevista foi de 9,8 ± 7,1 dias para os 

DIC e de 12,2 ± 8,3 dias para os DIV. A diferença não foi significativa. Quadro XXIII. 

Quadro XXIII – Dias de internamento antes da entrevista nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 51  9,8 7 7,1 3  37 

DIV 51 12,2 10 8,3 2  35 

(Teste t = -1,44, p = 0,16, n.s.) 

Diagnósticos 

Tratando-se de uma amostra emparelhada segundo o diagnóstico, apenas são 

apresentados os diagnósticos dos DIC. A maioria destes doentes (62,7%) recebeu um 

diagnóstico de psicose esquizofrénica (295), o segundo maior grupo (25,5%) recebeu 

um diagnóstico de psicose afectiva (296), o terceiro grupo (7,8%) recebeu um 

diagnóstico de psicose paranóide (297) e o último grupo (3,9%) recebeu um diagnóstico 

de psicose psicogénea (298). Não se observaram diferenças significativas entre os 

sexos. Quadro XXIV. 
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Quadro XXIV – Diagnósticos dos DIC (CID-9). 

 295 296 297 298 Total 

Sexo 
Masculino  

22 5 0 2 29 

Sexo 
Feminino  

10 8 4 0 22 

Total 32 13 4 2 51 

(K-S  Z = 1,08, p = 0,20, n.s.) 

Idade de Início da Doença 

 A idade média de início da doença nos DIC foi de 29,2 ± 12,7 anos e nos DIV 

foi de 28,7 ± 12,9 anos, não se tendo observado uma diferença significativa entre os 

dois grupos. Em seis indivíduos não foi possível determinar a idade de início da doença. 

Quadro XXV. 

Quadro XXV - Idade de início da doença nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 49  29,2 26 12,7 14  73 

DIV  47 28,7 24 12,9 15  71 

                                                            (Teste t = 0,35, p = 0,73, n.s.) 
 

Duração da Doença 

 A duração da doença foi um critério de emparelhamento entre DIC e DIV. Nos 

DIC a média de duração da doença foi de 10,0 ± 9,2 anos e nos DIV foi de 10,4 ± 9,4 

anos, não se tendo observado uma diferença significativa entre os dois grupos. Em seis 

indivíduos não foi possível determinar a duração da doença porque se desconhecia a 

idade de início. Quadro XXVI. 

Quadro XXVI – Duração da doença nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 49  10,0 7 9,2 1  40 

DIV  47 10,4 7 9,4 1  40 

(Teste t = -0,48, p = 0,64, n.s.) 
 

Internamentos Psiquiátricos Anteriores 

 A média de internamentos anteriores nos DIC foi de 3,9 e nos DIV de 3,8, não 

sendo a diferença significativa. A mediana foi de 3 nos dois grupos. 
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Dias de Internamento desde 1999 

 A média de dias de internamento desde 1999 foi de 34,3 ± 46,2 dias para os DIC 

e de 28,1 ± 41,7) para os DIV. A diferença não foi significativa. Quadro XXVII. 

Quadro XXVII - Dias de internamento desde 1999 nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 51  34,3 0 46,2 0  144 

DIV  51 28,1 0 41,7 0  160 

(Teste t = 0,88, p = 0,39, n.s.) 

Duração do Internamento Actual 

 A média de dias do internamento actual foi de 35,0 ± 20,0 dias para os DIC e de 

32,6 ± 21,5 dias para os DIV, não se revelando esta diferença significativa. Um doente 

não tinha  recebido alta à data da conclusão do trabalho de campo. Quadro XXVIII. 

Quadro XXVIII - Dias do internamento índice nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

DIC 51  35,0 30 20,0 11  113 

DIV 50 32,6 29 21,5 9  100 

(Teste t = 1,52, p = 0,14, n.s.) 

Antecedentes de Violência  

Em 88,2% dos DIC apuraram-se episódios de violência recentes ou passados, 

em comparação com 68,6% dos DIV. Os DIC tinham significativamente maior 

proporção de episódios de violência e apresentavam 3,4 vezes mais probabilidades 

(odds ratio) de possuir antecedentes de actos violentos do que um doente internado 

voluntariamente. Quadro XXIX. 

Quadro XXIX - Antecedentes de violência nos DIC e DIV. 

Episódios de Violência   
 

Sim ,ão  Total 

DIC 45   6 51 

DIV 35 16 51 

            (X2  = 5,80, p = 0,016,*) 

Hetero-agressão prévia ao internamento   

 Ocorreu agressão física contra terceiros imediatamente antes do internamento 

em 19,6% dos DIC e em 13,7% dos DIV, não sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. Quadro XXX. 
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Quadro XXX – Hetero-agressão prévia ao internamento nos DIC e DIV. 

Hetero-agressão  
 

Sim ,ão  Total 

DIC 10 41 51 

DIV   7 44 51 

                      (X2  = 0,64, p = 0,43, n.s.) 

Auto-agressão 

 Registaram-se apenas quatro doentes com comportamentos auto-agressivos 

(3,9%), distribuídos de igual modo pelos DIC e DIV. Quadro XXXI. 

Quadro XXXI – Auto-agressão nos DIC e DIV. 

Auto-agressão  
 

Sim ,ão  Total 

DIC 2 49 51 

DIV 2 49 51 

 

Abuso de Substâncias 

 A mesma proporção de abuso de substâncias (álcool e drogas), de 35% foi 

encontrada nos DIC e DIV. Quadro XXXII. 

Quadro XXXII - Abuso de substâncias nos DIC e DIV. 

Abuso de Substâncias  
 

Sim ,ão  Total 

DIC 18 33 51 

DIV 18 33 51 

 

Abuso de Álcool 

 Registou-se abuso de álcool em 19,6% dos DIC e 23,5% dos DIV, não sendo 

esta diferença significativa. Quadro XXXIII. 

Quadro XXXIII - Abuso de álcool nos DIC e DIV. 

Abuso de Álcool  
 

Sim ,ão  Total 

DIC 10 41 51 

DIV 12 39 51 

            (X2 = 0,23, p = 0,63, n.s.) 
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Abuso de Cannabis 

 O abuso de cannabis foi mais frequentemente observado nos DIC (21,5%) do 

que nos  DIV (13,7%), no entanto a diferença não foi significativa. Quadro XXXIV. 

Quadro XXXIV - Abuso de cannabis nos DIC e DIV. 

Abuso de Cannabis  
 

Sim ,ão  Total 

DIC 11 40 51 

DIV 7 44 51 

            (X2  = 1,08, p = 0,30, n.s. 

Medicação Actual 

 A maioria dos doentes com seguimento psiquiátrico anterior não fazia 

medicação, sendo essa proporção superior nos DIC (90,2%) em relação aos DIV 

(76,0%), embora a diferença não fosse significativa. Quadro XXXV. 

Quadro XXXV - Medicação actual nos DIC e DIV. 

Medicação Actual  
 

Sim  ,ão  ,. s. aplica Total 

DIC 4 37 10 51 

DIV 11 35 5 51 

          (X2  = 4,98, p = 0,08, n.s.) 

 

Contacto com os Serviços 

 Nos DIC e DIV, a maioria dos indivíduos tinha tido contacto prévio com os 

Serviços com proporções de 77,3% e 89,1%, respectivamente. A diferença não foi 

significativa. Em 12 casos (11,8%) não foi possível avaliar se houve ou não contacto 

prévio. Quadro XXXVI. 

Quadro XXXVI – Contacto com os Serviços nos DIC e DIV. 

 Primeiro contacto Contacto prévio Total 

DIC 10 34 44 

DIV 5 41 46 

(X2 = 2,28, p = 0,13, n.s.) 

 

Frequência de Estrutura de Reabilitação 

 A frequência de estrutura de reabilitação no ano anterior ocorreu em 5% dos 

DIC e 12,8% dos DIV, não sendo a diferença estatisticamente significativa. Em 15 



Resultados   

 

89 

casos (14,7%) não se aplicava ou não foi possível obter com rigor a informação sobre 

esta variável. Quadro XXXVII. 

Quadro XXXVII - Frequência de estrutura de reabilitação nos DIC e DIV 

 Estrutura de  Reabilitação   

 Sim ,ão  Total 

DIC 2 38 40 

DIV 6 41 47 

(X2 corr. Yates = 0,77, p = 0,38, n.s.) 

Proveniência 

 A maioria dos DIC (84,3%) e dos DIV (88,2%) eram provenientes do domicílio, 

não se verificando uma diferença significativa. Quadro XXXVIII. 

 

Quadro XXXVIII – Proveniência dos DIC e DIV. 

 Domicílio 
Local 

Público 
Total 

DIC 43 8 51 

DIV 45 6 51 

                 (X2 = 0,33, p = 0,57, n.s.) 

Destino 

 A grande maioria dos DIC (92%) e DIV (94%) recebeu alta clínica. Não se 

verificaram diferenças significativas entre DIC e DIV. Um doente internado 

voluntariamente não tinha ainda recebido alta e noutro não foi possível obter 

informação sobre o destino. Quadro XXXIX. 

Quadro XXXIX - Destino dos DIC e DIV. 

 Alta Clínica Transferência Fuga 
Sem 
Alta 

Total 

DIC 47 3 1 0 51 

DIV 47 1 1 1 50 

(K-S Z = 0,10, p = 1,00, n.s.) 

 

Psicopatologia Global  

Pontuação total do BPRS 

A média das pontuações do BPRS para os DIC foi de 52,3 ± 10,8 e para os  DIV 

foi de 49,6 ± 9,3; não sendo a diferença estatisticamente significativa. Quadro XXXX. 
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Quadro XXXX – Pontuação total do BPRS dos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Achatamento 

DIC 51 52,3 50 10,8 33 80 0,49 -0,02 

DIV 51 49,6 50 9,3 35 68 0,21 -0,90 

(Teste t = 1,36, p = 0,18, n.s.) 

Pontuações dos Itens do BPRS  

As pontuações item a item do BPRS mostraram que os itens “Hostilidade”, 

“Comportamento Bizarro”, “Grandiosidade” e “Distractibilidade” foram 

significativamente superiores nos DIC e o item “Depressão” foi significativamente 

superior nos DIV. Quadro XXXXI. 

Quadro XXXXI - Pontuações dos Itens do BPRS nos DIC e DIV. 

DIC DIV 
Itens do BPRS 

média /d.p. média /d.p. 

 

t 

Preocupação Somática 2.4 ± 1.9 2.1 ± 1.4 1,01 

Ansiedade 2.2 ± 1.0 2.6 ± 1.2 -1,79 

Depressão 1.7 ± 0.9  2.6 ± 1.5       -3,62** 

Tendências Suicidárias 1.4 ± 0.9 1.8 ± 1.4 -1,86 

Sentimentos de Culpa 1.5 ± 1.0 1.5 ± 0.8 0,22 

Hostilidade  3.5 ± 1.7  2.7 ± 1.5   2,39* 

Humor Exaltado 2.4 ± 1.5 2.1 ± 1.4 1,09 

Grandiosidade 3.4 ± 2.1 2.4 ± 1.9   2,41* 

Desconfiança 4.1 ± 1.9 4.0 ± 1.8 0,27 

Alucinações 2.8 ± 1.7 3.1 ± 1.8 1,04 

Conteúdo Insólito do Pensamento 4.3 ± 1.7 4.0 ± 1.7 0,88 

Comportamento Bizarro  2.9 ± 1.3  2.4 ± 1.3   2,20* 

Negligência da Própria Pessoa 2.4 ± 1.3 2.2 ± 1.2 0,87 

Desorientação 1.2 ± 0.6 1.2 ± 0.6 0,17 

Desorganização Conceptual 1.6 ± 0.8 1.8 ± 1.0 -1,20 

Embotamento Afectivo 2.1 ± 1.1 2.0 ± 1.1 0,75 

Ressonância Afectiva 1.8 ± 0.7 1.6 ± 0.7 0,93 

Lentificação Motora 1.9 ± 0.9 1.9 ± 0.9 0,00 

Tensão 1.5 ± 0.9 1.3 ± 0.5 1,20 

Ausência de Colaboração 1.6 ± 1.0 1.4 ± 0.8 0,96 

Excitabilidade 1.9 ± 1.1 1.5 ± 1.0 1,80 

Distractibilidade 1.5 ± 0.8  1.2 ± 0.4   2,40* 

Hiperactividade Motora 1.4 ± 0.8 1.4 ± 0.8 0,37 

Maneirismos 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0,00 

TOTAL 52.3 ± 10.8 49.6 ± 9.3 1,36 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01. 
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Risco de Violência  

 Pontuação das Sub-escalas HC do HCR-20 

 A média da soma das pontuações das Sub-escalas Histórica e Clínica para os 

DIC foi de 14,2 ± 3,5 e para os DIV foi de 11,7 ± 3,7. As diferenças de pontuação das 

subescalas H e C entre os DIC e DIV foram estatisticamente significativas. Quadros 

XXXXII; XXXXIII; XXXXIV.   

   

Quadro XXXXII – Pontuação total das Sub-escalas H e C nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Achatamento 

DIC 51  14,2 14 3,5 7 22 0,05 -0,67 

DIV 51  11,7 11 3,7 4 19 -0,04 -0,99 

 (Teste t = 3,53, p = 0,001,**) 

            

Quadro XXXXIII - Pontuação da Sub-escala H nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Achatamento 

DIC 51  9,1 10 2,9 3 15 -0,07 -0,83 

DIV 51  7,7 7 2,9 2 14  0,28 -0,58 

(Teste t = 2,49, p = 0,015,*) 

           

Quadro XXXXIV - Pontuação da Sub-escala C nos DIC e DIV. 

 ,úmero Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Assimetria Achatamento 

DIC 51  5,1 5 1,3 2 8  0,31 -0,01 

DIV 51  4,1 4 1,5 1 8  0,11 -0,16 

        (Teste t = 3,81, p < 0,001, ***) 
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Pontuação dos Itens das Sub-escalas HC 

 No Quadro XXXXV são apresentadas as pontuações dos itens das Sub-escalas 

HC nos DIC e DIV. Os itens que revelaram diferenças mais significativas entre os dois 

grupos de doentes foram “Violência Prévia”; “Transtorno da Personalidade”; “Atitudes 

Negativas” e “Impulsividade”.  

Quadro XXXXV - Pontuações dos itens das Sub-escalas HC nos DIC e DIV. 

DIC DIV 
HCR-20 

média /d.p. média /d.p. 

 

t 

Sub-escala Histórica  

Violência Prévia 1.5 ± 0.5 1.2 ± 0.7 2,92** 

Idade Precoce no Primeiro Incidente Violento 0.2 ± 0.6 0.2 ± 0.5 0,00 

Instabilidade nos Relacionamentos 1.3 ± 0.7 0.9 ± 0.7 2,36* 

Problemas no Emprego 1.1 ± 0.8 0.8 ± 0.7 2,17* 

Problema com Uso de Substâncias 0.6 ± 0.8 0.6 ± 0.8 1,20 

Doença Mental Importante 2.0 ± 0.0 1.9 ± 0.3 2,06* 

Psicopatia  

Desajuste Precoce 0.4 ± 0.6 0.4 ± 0.6 -0,35 

Transtorno da Personalidade 0.8 ± 0.6 0.5 ± 0.5 2,84** 

Fracasso em Supervisão Prévia 1.1 ± 0.9 1.1 ± 0.9 -0,11 

Sub-escala Clínica  

Falta de Insight 1.7 ± 0.6 1.5 ± 0.7 1,22 

Atitudes Negativas 0.4 ± 0.6 0.1 ± 0.3 3,24** 

Sintomas Activos de Doença Mental Importante 1.8 ± 0.5 1.6 ± 0.5 1,84 

Impulsividade 1.2 ± 0.6 0.8 ± 0.7 3,31** 

Sem Resposta ao Tratamento 0.1 ± 0.4 0.1 ± 0.4 0,00 

TOTAL 14.2 ± 3.5 11.7 ± 3.7 3,88*** 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. 

 

2.4.  Características da situação judicial 

Mandado de Avaliação Clínico-psiquiátrica 

A maioria dos DIC (71%) possuíam um mandado de condução para avaliação 

clínico-psiquiátrica, enquanto apenas cerca de um quarto (23,5%) dos DIV apresentou-

se com mandado de condução. Esta diferença foi altamente significativa e a associação 

entre mandado de condução e o internamento compulsivo, calculada pelo rácio de 

produtos cruzados (odds ratio), mostrou que um doente com mandado de condução teve 

7,8 vezes mais probabilidades de ser internado compulsivamente do que um doente sem 

mandado. Quadro XXXXVI. 
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Quadro XXXXVI - Mandado para avaliação clínico-psiquiátrica nos DIC e DIV. 

 Com Mandado Sem Mandado Total 

DIC 36 15 51 

DIV 12 39 51 

            (X2 = 22,67, p < 0,001, ***) 

 

Origem do Mandado de Avaliação Clínico-psiquiátrica 

Em relação à origem do mandado, 56,2% dos mandados foram emitidos pela 

Autoridade de Saúde, 41,6% foram emitidos pelas autoridades policiais e apenas um 

doente (2%) tinha mandado proveniente do tribunal. 

Do total dos doentes com mandado da Autoridade de Saúde, foram internados 

compulsivamente 85,2% e do total de doentes com mandado das autoridades policiais 

foram internados compulsivamente 60%. Quadro XXXXVII. 

Quadro XXXXVII – Origem do Mandado nos DIC e DIV. 

 
Mandado da Autoridade 

de Saúde 
Mandado 
PSP/G,R 

Mandado do 
Tribunal 

Total 

DIC 23 12 1 36 

DIV 4 8 0 12 

 

 

Substituição do Internamento por Tratamento Ambulatório Compulsivo 

 No grupo dos DIC que receberam alta clínica (N= 47), quatro doentes foram 

propostos para Tratamento Ambulatório Compulsivo (8,5%). 

 

 

3. A,ÁLISE BIVARIADA 

3.1. Análise de Correlações entre o BPRS e Sub-escalas HC  

3.1.1.  Correlações do BPRS e Sub-escalas HC por Hospital 

Nos doentes internados em cada Hospital não se verificaram correlações 

significativas entre o BPRS e as Sub-escalas HC. 
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3.1.2.  Correlações do BPRS e Sub-escalas HC  

Correlações da pontuação total do BPRS e Sub-escalas HC  

As correlações entre as pontuações do BPRS e Sub-escalas HC mostraram os 

seguintes resultados: 1) No grupo dos DIC, apenas se observou uma correlação positiva 

significativa do BPRS com a Sub-escala Clínica. 2) No grupo dos DIV, verificou-se 

uma correlação positiva significativa do BPRS com cada uma das Sub-escalas e 

respectiva pontuação total. 3) No conjunto dos DIC e DIV, verificou-se uma correlação 

positiva significativa do BPRS com cada uma das Sub-escalas e respectiva pontuação 

total. Quadro XXXXVIII. 

 

Quadro XXXXVIII -  Correlações entre pontuação do BPRS e Sub-escalas HC nos DIC e DIV. 

BPRS Coeficiente  de  Spearman  (ρρρρ) 

DIC DIV DIC + DIV 

Sub-escala H - 0,01 0,44 **          0,24 * 

Sub-escala C   0,46 ** 0,51 **  0,48 ** 

Sub-escalas HC   0,15 0,53 **  0,36 ** 

                                   (* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001)     

 

 

Correlações dos itens do BPRS e Sub-escalas HC  

  As correlações entre as pontuações dos itens do BPRS e a pontuação total das 

Sub-escalas HC forneceram os seguintes resultados: 1) No grupo dos DIC, o item 

“Hostilidade” foi o único que mostrou uma correlação positiva. 2) No grupo dos DIV 

verificou-se uma correlação positiva dos itens “Grandiosidade”, “Desconfiança”, 

“Conteúdo Insólito do Pensamento”, “Comportamento Bizarro” e “Embotamento 

Afectivo”. 3) No conjunto dos DIC e DIV verificou-se uma correlação positiva dos 

itens “Hostilidade”, “Conteúdo Insólito do Pensamento”, “Desconfiança”, 

“Comportamento Bizarro”, “Negligência da Própria Pessoa”, “Embotamento Afectivo”  

e “Excitabilidade”. Os restantes itens do BPRS não revelaram correlações significativas. 

Quadro XXXXIX. 
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Quadro XXXXIX - Correlações entre itens do BPRS e total das Sub-escalas HC nos DIC e DIV. 

Sub-escalas HC 
Coeficiente de Spearman                   (ρρρρ) 

DIC DIV DIC + DIV 

Hostilidade 0,28 *  0,30 ** 

Grandiosidade 0,38 **  

Desconfiança 0,38 ** 0,20 * 

Conteúdo Insólito Pensamento   0,28 **   0,30 ** 

Comportamento Bizarro         0,40 ** 0,22 * 

Embotamento Afectivo          0,33 * 0,25 * 

Negligência da Própria Pessoa 0,22 * 

BPRS 

Excitabilidade    

 

 
0,20 * 

                      * = p < 0,05; ** = p < 0,01. 

 
 

3.2. Análise de Correlações entre variáveis independentes contínuas e 

pontuações do BPRS e Sub-escalas HC 

No sentido de apreciar a correlação entre as pontuações totais obtidas nos 

instrumentos de avaliação (variáveis dependentes) e as variáveis independentes 

contínuas, foi aplicado o teste de Spearman visto que as variáveis independentes 

contínuas não possuíam uma distribuição normal.  

A pontuação total do BPRS não apresentou correlações significativas com as 

variáveis independentes contínuas: Idade, Idade de Início da Doença, Duração da 

Doença, Internamentos anteriores, Dias do Internamento Actual e Dias de Internamento 

desde 1999.  

A pontuação total das Sub-escalas HC mostrou correlações significativas com 

algumas variáveis independentes contínuas - correlação negativa com a Idade nos DIC; 

correlação negativa com a Idade de Início da Doença nos dois grupos e uma correlação 

positiva com a Duração da Doença nos DIV. Quadro XXXXX. 
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Quadro XXXXX – Correlações entre variáveis independentes contínuas, BPRS e Sub-escalas HC 

nos DIC e DIV. 

DIC DIV Coeficiente de Spearman                     
(ρρρρ) BPRS HC BPRS HC 

Idade 0,07      -0 ,52*** 0,17      -0,15 

Idade de início da doença 0,08   -0,42** -0,13    -0,39** 

Duração da doença -0,06      -0,16 0,28  0,32* 

Internamentos anteriores -0,26 0,11 0,03 0,12 

Dias internamento índice 0,22      -0,10 0,21 0,14 

Dias internamento desde 
1999 

-0,25 0,17 -0,06 0,10 

* =p < 0,05; ** =p < 0,01; *** =p < 0,001. 

 

 

3.3. Análise das diferenças das pontuações totais do BPRS e Sub-escalas HC 

por variáveis independentes categoriais 

Com a finalidade de avaliar as diferenças das pontuações do BPRS e Sub-

escalas HC nos DIC e DIV, em relação às variáveis categoriais, estas variáveis foram 

agregadas em variáveis dicotómicas e posteriormente aplicado o teste t para amostras 

independentes.  

 

3.3.1. Pontuação total do BPRS por variáveis independentes categoriais 

 
A pontuação total do BPRS foi significativamente superior nos DIC de primeiro 

contacto e nos DIV que frequentaram uma Estrutura de Reabilitação e faziam abuso de 

álcool. As restantes variáveis (Sexo, Idade Jovem, Solteiro, Coabitar com Progenitores, 

Viver Sozinho, Habitação Própria, Emprego, Escolaridade Obrigatória, Cuidador 

Informal, Medicação Actual, Abuso de Substâncias, Abuso de Cannabis, Antecedentes 

de Violência, Heteroagressão prévia, Proveniência, Diagnóstico, Mandado de Avaliação 

Clínico-psiquiátrica, Alta com Tratamento Ambulatório Compulsivo) não implicaram 

diferenças significativas nas pontuações do BPRS, nos dois grupos. No Quadro 

XXXXXI são apresentados apenas os resultados sobre as variáveis categoriais 

estatisticamente significativas. 
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Quadro XXXXXI – Diferenças significativas da pontuação total do BPRS, segundo variáveis 
dicotomizadas, nos DIC e DIV . 

DIC DIV 

BPRS 
 

 
, média, d.p. t , média, d.p. t 

Primeiro Contacto 

Sim 

Não              

 

10 

34 

 

59,0 ± 10,0 

51,3 ± 10,7 

2,03* 

 

5 

41 

 

44,8 ± 6,6 

49,9 ± 9,6 

-1,15 

Estrutura de Reabilitação 

Sim 

Não  

 

2 

38 

 

44,5 ± 3,5 

50,3 ± 9,8 

-0,83 

 

6 

41 

 

58,7 ± 9,0 

48,8 ± 8,9 

2,55 * 

Abuso de Álcool 

Sim 

Não  

 

10 

41 

 

48,9 ±   9,2     
53,2 ± 11,1 

-1,13 

 

12 

39 

 

54,9 ± 8,7 

48,0 ± 9,0  

2,35 * 

         * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. 

  

 

3.3.2.  Pontuação total das Sub-escalas HC por variáveis independentes categoriais 

A pontuação total das Sub-escalas H e C foi significativamente superior nos DIC 

com as seguintes características: sexo masculino, idade jovem, solteiro(a), coabitar com 

progenitor(es), não possuir habitação própria, abuso de substâncias, abuso de cannabis, 

antecedentes de violência, heteroagressão prévia e alta com tratamento ambulatório 

compulsivo. No grupo dos DIV a pontuação das Sub-escalas H e C foi 

significativamente superior quando os doentes não possuíam habitação própria, não 

tinham emprego, não se tratava do primeiro contacto, faziam abuso de substâncias, 

faziam abuso de álcool, apresentavam antecedentes de violência, provinham de um local 

público ou eram conduzidos com mandado de avaliação psiquiátrica. Quadro 

XXXXXII. 
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Quadro XXXXXII – Diferenças significativas das Sub-escalas HC, segundo variáveis categoriais 
dicotomizadas, nos DIC e DIV. 

DIC DIV 

Sub-escalas H C 

 

 

, média, d.p. t , média, d.p. t 
Sexo 

Masculino  
Feminino               

 
29 
22 

 
16,1 ± 2,9 
11,8 ± 2,5 

5,53*** 
 

29 
22 

 
12,3 ± 3,7 
11,0 ± 3,5 

1,24 

Idade Jovem 
Sim 
Não  

 
29 
22 

 
15,7 ± 3,2 
12,3 ± 2,9 

3,97*** 
 

29 
22 

 
12,2 ± 3,7 
11,1 ± 3,7 

1,08  

Solteiro(a) 
Sim  
Não  

 
37 
14 

 
14,9 ± 3,6 
12,5 ± 2,6 

2,26* 
 

33 
18 

 
12,2 ± 3,5 
10,8 ± 3,8 

1,38  

Coabitar com progenitor(es) 
Sim 
Não  

 
24 
27 

 
15,5 ± 3,1 
13,0 ± 3,4 

2,74** 
 

18 
33 

 
12,1 ± 3,7 
11,5 ± 3,7 

0,47  

Emprego 
Sim 
Não  

 
13 
38 

 
14,2 ± 3,7 
14,2 ± 3,4 

-0,07 
 

18 
33 

 
9,7 ± 3,5 

12,8 ± 3,3 
-3,13**  

Habitação própria 
Sim 
Não  

 
16 
35 

 
12,4 ± 2,9 
15,1 ± 3,4 

-2,72** 
 

17 
34 

 
9,6 ± 3,2 

12,8 ± 3,4 
-3,21**  

Primeiro Contacto 
Sim 
Não  

 
10 
34 

 
14,0 ± 4,9 
14,1 ± 3,2 

-0,11 
 

5 
41 

 
8,4 ± 5,1 

12,0 ± 3,5 
-2,06*  

Abuso de Substâncias 
Sim 
Não  

 
18 
33 

 
16,3 ± 3,0 
13,0 ± 3,2 

3,58** 
 

18 
33 

 
14,5 ± 2,6 
10,2 ± 3,2 

4,80***  

Abuso de Álcool 
Sim 
Não  

 
10 
41 

 
16,1 ± 3,4 
13,8 ± 3,4 

1,97 
 

12 
39 

 
14,9 ± 2,6 
10,7 ± 3,4 

3,92***  

Abuso de Cannabis 
Sim 
Não  

 
11 
40 

 
17,1 ± 2,9 
13,4 ± 3,2 

3,42** 
 

7 
44 

 
14,0 ± 2,6 
11,4 ± 3,7 

1,81  

Antecedentes de Violência  
Sim 
Não  

 
45 

6 

 
14,6 ± 3,4 
11,2 ± 2,5 

2,40* 
 

35 
16 

 
12,7 ± 3,5 
9,6 ± 3,1 

3,09**  

Hetero-agressão prévia 
Sim 
Não  

 
10 
41 

 
16,2 ± 3,7 
13,7 ± 3,3 

2,09* 
 

7 
44 

 
13,9 ± 2,9 
11,4 ± 3,7 

1,69 

Proveniência 
Domicílio 

Local Público  

 
43 

8 

 
14,0 ± 3,4 
15,4 ± 3,8 

-1,03 
 

45 
6 

 
11,2 ± 3,5 
15,8 ± 1,0 

-3,18** 

Mandado 
Sim 
Não   

 
36 
15 

 
14,2 ± 3,4 
14,2 ± 3,7 

0,02 
 

12 
39 

 
14,3 ± 2,0 
10,9 ± 3,7 

3,05** 

Tratamento Ambulatório 
Compulsivo  

Sim 
Não  

 
 

4 
46   

 
 

16,2 ± 3,7 
13,7 ± 3,3 

 
2,09* 

 

           * =p < 0,05; ** =p < 0,01; *** =p < 0,001. 
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3.4. Análise das diferenças das pontuações do BPRS e Sub-escalas HC em 

relação a comportamentos violentos 

Nesta análise os doentes foram agregados segundo as variáveis que traduzem 

comportamentos violentos, independentemente do seu regime de internamento. A 

pontuação total do BPRS não mostrou diferenças significativas entre doentes com e sem 

comportamentos violentos. Apenas dois itens do BPRS revelaram pontuações 

significativamente superiores nos doentes com comportamentos violentos em relação 

aos doentes sem comportamentos violentos detectados: o item “Hostilidade” obteve 

uma pontuação significativamente superior nos grupos de doentes com “antecedentes de 

violência” ou “hetero-agressão prévia”; e o item “Comportamento Bizarro” recebeu 

uma pontuação significativamente superior no grupo de doentes com “hetero-agressão 

prévia”.  

A pontuação total das Sub-escalas HC e da Sub-escala H foram 

significativamente superiores nos doentes com comportamentos violentos passados e 

recentes e a Sub-escala C apenas obteve pontuação significativamente superior nos 

doentes com “hetero-agressão prévia”. Quadro XXXXXIII. 

 

Quadro XXXXXIII – Pontuações do BPRS e Sub-escalas HC nos doentes com comportamentos 
violentos. 

DIC + DIV 

 

DIC + DIV 

 C/ Antec. 
de Violência 

(média/d. p.) 

S/ Antec. 
de Violência 

(média/d. p.) 

C/ Hetero-agressão 
Prévia 

(média/d. p.) 

S/Hetero-agressão 
Prévia 

(média/d. p.) 

, 80 22 

t 

17 85 

 t 

BPRS 51,4 ± 10,0 49,5 ±  10,5 0,80 54,0 ± 11,1 50,4 ±  9,8 1,36 

Hostilidade 3,3 ± 1,6 2,4 ± 1,3 2,47 *  4,1 ± 2,0 2,9 ± 1,5 2,78**  
Comportamento  

Bizarro  2,7 ± 1,4 2,5 ± 1,1 0,89 3,4 ± 1,2 2,5 ± 1,3 2,42* 

Sub-escala 
Histórica 9,1 ± 2,7 5,9 ± 2,2 5,03*** 9,8 ± 2,6 8,1 ± 2,9 2,27* 

Sub-escala 
Clínica 4,7 ± 1,5 4,1 ± 1,5 1,61 5,4 ± 1,6 4,4 ± 1,5 2,47* 

Sub-escalas  
HC  13,8 ± 3,5 10,0 ± 3,0 4,58*** 15,2 ± 3,5 12,5 ± 3,7 2,81** 

     * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.   
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3.5. Análise das diferenças das pontuações do BPRS e Sub-escalas HC em 

relação ao mandado de avaliação clínico-psiquiátrica 

A pontuação total do BPRS não foi significativamente diferente nos doentes 

com e sem mandado de avaliação clínico-psiquiátrica. Contudo, os doentes com 

mandado obtiveram pontuações significativamente diferentes nos seguintes itens do 

BPRS: “Hostilidade”, “Comportamento Bizarro”, “Negligência da Própria Pessoa”, 

“Desorientação”, “Depressão” e “Tendência Suicidária”. 

Em relação às Sub-escalas HC, os doentes com mandado de avaliação clínico-

psiquiátrica receberam pontuações significativamente superiores no total e em cada 

Sub-escala. Quadro XXXXXIV. 

 

Quadro XXXXXIV – Pontuações do BPRS e Sub-escalas HC nos doentes com e sem mandado de 
avaliação clínico-psiquiátrica. 

DIC + DIV 

 
 

C/Mandado 

(média/d. p.) 

S/ Mandado 

(média/d. p.) 

, 48 54 

 t 

BPRS 52,1 ± 10,6 50,0 ±  9,6     -1,02 

Hostilidade 3,7 ± 1,7 2,6 ± 1,4 3,4 ** 

Comportamento Bizarro      3,1 ± 1,4 2,2 ± 1,1 3,5 ** 

Negligência da Própria Pessoa 2,6 ± 1,3 2,0 ± 1,1       2,5 * 

Desorientação 1,3 ± 0,8 1,0 ± 0,1 2,8 ** 

Depressão 1,7 ± 0,8 2,6 ± 1,4 -3,9 *** 

Tendência Suicidária 1,3 ± 0,7 1,9 ± 1,4      -2,6 * 

Subescala Histórica 9,2 ± 2,6 7,7 ± 3,1 2,57 * 

Subescala Clínica 5,1 ± 1,4 4,2 ± 1,5   3,32 ** 

Subescalas H C 14,3 ± 3,1 11,8 ± 4,0 -3,40** 

           * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. 
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IV - DISCUSSÃO 

  

O presente estudo constitui uma abordagem exploratória a um tema importante 

quer para a prestação de cuidados psiquiátricos como para a sociedade civil. 

Ultrapassada a fase de discussão pública sobre o enquadramento e procedimentos do 

internamento compulsivo e após quatro anos de aplicação da Lei 36/98, são necessárias 

investigações para aquisição de conhecimentos objectivos sobre a utilização da Lei e 

sobre o seu impacto na prática psiquiátrica. 

Apesar da importância do tema justificar um estudo de maior extensão e 

profundidade do que o possível no âmbito de uma dissertação de mestrado, pretendeu-se 

oferecer uma contribuição válida à investigação nesta área em Portugal.  

 

Limitações do estudo 

Tratando-se de uma investigação exploratória, não-experimental, sem objectivos 

de extrapolação para a população de doentes psiquiátricos e com as limitações de 

recursos próprias de um estudo deste âmbito, optou-se por obter uma amostra de 

conveniência, sem aleatorização, com as consequentes limitações da representatividade 

da amostra estudada. 

Para atenuar esta limitação metodológica, o estudo incidiu sobre todas as 

instituições psiquiátricas públicas na região da Grande Lisboa que admitem doentes 

internados compulsivamente. As eventuais diferenças de procedimentos entre vários 

serviços ou hospitais ficaram assim esbatidas e não constituíram um viés sistemático. 

O período de tempo em que decorreu o estudo (4 meses) foi decidido em função 

de um efectivo amostral mínimo para permitir o cálculo estatístico e das possibilidades 

do investigador. Não existindo indicações seguras sobre a eventual sazonalidade de 

internamentos compulsivos, admitiu-se que a época do ano não constituiu uma fonte de 

enviezamento.  

 A dimensão da amostra seleccionada poderá ter condicionado a significância 

estatística das diferenças encontradas nos DIC e DIV nas áreas sociodemográficas e 

clínicas. 

A selecção dos DIC ocorreu de forma consecutiva, com um reduzido número de 

recusas. A selecção dos DIV poderia ter sido mais restrita, no sentido que alguns 

“controlos” foram conduzidos à urgência com mandado para avaliação clínico-

psiquiátrica, o que poderá ter mascarado de algum modo as diferenças entre DIC e DIV. 
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É admissível supor a existência de um grupo de doentes constituído por indivíduos que 

são avaliados involuntariamente (com mandado) e hospitalizados em regime voluntário. 

No sentido de diminuir uma excessiva heterogeneidade entre os DIV, estes foram 

seleccionados entre os doentes que nunca tinham sido sujeitos a internamento 

compulsivo até à data. 

 A selecção dos indivíduos a entrevistar e a aplicação dos instrumentos de forma 

semi-estruturada foi efectuada pessoalmente pelo investigador. Num trabalho deste tipo 

não era possível o entrevistador ser “cego” para casos e controlos, o que eventualmente 

possibilita um viés na pontuação. No entanto é admissível que a experiência clínica do 

autor tenha reduzido esta limitação em grande medida. 

 O momento da entrevista e da aplicação dos instrumentos no internamento foi 

tão precoce quanto possível e não foi significativamente diferente entre os DIC e DIV . 

A colheita de dados foi efectuada exclusivamente através dos doentes e processo 

hospitalar em suporte manuscrito. O recurso a informantes colaterais poderia melhorar a 

qualidade geral das informações obtidas, assim como o cruzamento de informações com 

os registos das consultas externas e sistemas informáticos hospitalares. 

A variável “diagnóstico” foi obtida a partir do diagnóstico clínico na alta 

hospitalar, categorizada segundo a Classificação Internacional de Doenças, 9ª Edição. A 

utilização de um instrumento-diagnóstico [p.ex. SCAN (Wing, 1996)], seria uma forma 

de validar esta variável, mas não foi empreendida pela necessidade de criar um 

protocolo exequível por um só investigador.  

Noutras variáveis, como os “antecedentes de violência”, a “agressão”, o “abuso 

de substâncias”, a toma da “medicação”, a ausência de informação foi tratada como 

resposta negativa.  

 Nenhum dos instrumentos aplicados (BPRS 4.0 e HCR-20) se encontra validado 

para a população portuguesa, e não é do nosso conhecimento que haja algum 

instrumento de caracterização de risco de violência validado. Apesar desta importante 

limitação considerou-se serem opções aceitáveis. O autor encontra-se muito 

familiarizado com o BPRS 4.0 (Ventura et al.,1993), por ter participado na sua tradução 

e em treino de fiabilidade. O HCR-20 está traduzido em português (do Brasil) e já foi 

aplicado num trabalho de investigação de psiquiatria forense em Portugal (Vieira, 

2000). 

O estudo é essencialmente de tipo transversal mas possui uma componente 

retrospectiva. A componente retrospectiva decorre do facto de que a colheita de alguns 
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dados ser efectuada a partir de registos clínicos antigos e por outro lado a avaliação 

empreendida não é simultânea à decisão de internamento compulsivo ou voluntário. Por 

estas razões, as habituais limitações metodológicas dos estudos retrospectivos também 

podem afectar o presente trabalho. 

 

1. ESTUDO DESCRITIVO 

Amostra dos doentes internados compulsivamente (internandos) 

1.1.  Caracterização socio-demográfica  

O sexo masculino predominou nos doentes internados compulsivamente, o que 

está de acordo com outros estudos já referidos e possivelmente reflecte uma maior 

dificuldade ou resistência dos homens obterem tratamento de forma voluntária. Outra 

razão poderia ser uma maior ocorrência de actos violentos no sexo masculino. Sobre 

esta questão tem interesse salientar que no estudo de Swanson et al. (1990) as mulheres 

com doença mental e abuso de substâncias tiveram taxas de violência semelhantes aos 

homens. 

A diferença significativa de idades entre os homens e as mulheres internados 

compulsivamente poderá reflectir tão só as diferenças de idade na população de doentes 

internados. Outras explicações possíveis seriam que os comportamentos violentos e a 

pertinácia de recusa de cuidados sejam mais importantes nos homens jovens e nas 

mulheres não jovens. Os estudos consultados não referem diferenças significativas de 

idade entre homens e mulheres internados compulsivamente. Para clarificar o 

significado deste dado será necessário um estudo que compare os doentes compulsivos 

com a população de doentes internados em serviços de psiquiatria.   

A diferença significativa do estado civil entre os internandos do sexo masculino 

e feminino está provavelmente associada à diferença de idades e ao dado de que em 

indivíduos com perturbações psiquiátricas as mulheres casam mais frequentemente do 

que os homens, possivelmente pelo aparecimento mais tardio da doença (Swanson, 

1994). 

A nacionalidade portuguesa como primeira ou segunda nacionalidade dos 

internandos foi largamente maioritária. 

As taxas de internamentos compulsivos extrapoladas para os diferentes 

Concelhos é muito díspar. Entre a menor taxa (2,4) de V. F. Xira e a maior (18,8) da 

Amadora há uma diferença de 7,7 vezes. Os Concelhos mais rurais, com baixas 
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densidades populacionais (Sintra, V.F. Xira), tiveram taxas muito inferiores em relação 

aos Concelhos urbanos (Amadora, Lisboa). Com efeito, está descrito que as 

comunidades rurais têm taxas de internamento compulsivo inferiores às comunidades 

urbanas (Toews et al., 1984; Malla e Norman, 1988). Também é de notar que os 

Concelhos mais rurais estão mais distantes dos hospitais e urgências psiquiátricas, as 

quais se concentram, exceptuando o HFF, no Concelho de Lisboa. O Concelho de 

Odivelas foi uma excepção por ser um concelho urbano e ter uma taxa de internamento 

compulsivo baixa. No entanto, deve ser tido em conta que é um concelho recentemente 

criado, o que pode condicionar a fidedignidade dos dados demográficos. 

A taxa calculada de internamento compulsivo da Grande Lisboa (11,7/100.000) 

foi cerca do dobro da taxa de internamento compulsivo nacional no ano de 2000 

(6/100.000). 

Dos cinco hospitais, o HJM recebeu mais internamentos compulsivos em valor 

absoluto no período do estudo, o que possivelmente se deve à maior população 

abrangida. 

 

1.2.  Caracterização clínica 

O internamento compulsivo foi aplicado em 90,5% dos casos a doentes que 

apresentavam perturbações psicóticas orgânicas ou “funcionais”. Do total de 

diagnósticos, 82% foram psicoses “funcionais”, na sua maioria esquizofrenia e 

perturbações do humor. As perturbações psicóticas, de uma forma geral, cabem com 

propriedade na definição jurídica de “anomalia psíquica grave” estando frequentemente 

indicado o tratamento hospitalar nos episódios de descompensação aguda.  

A preponderância de diagnósticos de esquizofrenia nos doentes compulsivos é 

praticamente uma constante nos estudos internacionais (Szmukler, 1981; Snowdon, 

1981; Toews et al., 1984; Spengler, 1986; Riecher et al.,1991), o que não surpreende 

porque a esquizofrenia é uma perturbação paradigmática da doença mental grave, 

especialmente em fase aguda, pela recusa em aceitar tratamento e pelas disfunções que 

induz no meio familiar e social. 

No sexo feminino verificou-se maior proporção de psicoses afectivas e 

paranóides, o que poderá estar associado aos escalões etários mais avançados neste 

sexo. Constatou-se igualmente que as perturbações de personalidade e as dependências 

de substâncias como primeiro diagnóstico surgiram em pequena percentagem (9,5%) e 

que os síndromas depressivos e outras perturbações da linha “neurótica” não 
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justificaram hospitalização involuntária nesta amostra. Estas observações parecem 

indicar que o internamento compulsivo é aplicado com um critério consistente com o 

conteúdo da Lei 36/98. 

Em relação a internamentos anteriores, os internandos não constituíram um 

grupo com repetidos internamentos (de “porta giratória”), visto que aproximadamente 

metade dos doentes (43,3%) foram internados pela primeira vez e que só cerca de um 

quarto dos  doentes tinha cinco ou mais internamentos confirmados. 

 

1.3.  Caracterização da situação judicial 

A quase totalidade dos internamentos compulsivos foram efectuados de forma 

urgente - de acordo com a legislação, o internamento de urgência destina-se a prevenir 

situações de perigo iminente. Uma questão que se pode colocar é que ordens de razões 

determinaram o recurso a esta medida extrema: a agudização imprevisível do doente? 

As dificuldades de intervir precocemente? Igualmente poderá ser questionado se o 

internamento de urgência foi utilizado nesta amostra como uma forma expedita de 

hospitalizar um doente. Este aspecto será de novo abordado a propósito dos resultados 

das avaliações instrumentais. Por fim, a escassa utilização do internamento compulsivo 

comum deve fazer reflectir sobre a adequação dos procedimentos instituídos neste 

regime à realidade do nosso país. 

O mandado da Autoridade de Saúde foi um documento frequentemente presente 

no internamento compulsivo, do que ressalta a importância da articulação entre as 

autoridades de saúde pública e os serviços de psiquiatria. 

Para a grande maioria dos doentes (83,8%), o internamento compulsivo actual 

constituiu o primeiro internamento compulsivo, o que reforça a observação de que o 

internamento compulsivo não foi utilizado em doentes com múltiplas hospitalizações, 

especialmente com carácter involuntário. 

A substituição do internamento compulsivo por tratamento ambulatório 

compulsivo teve uma pequena expressão neste grupo, representando apenas 6,8% dos 

doentes, apesar de ser uma medida menos coerciva e que poderá evitar agudizações e 

reinternamentos.  
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2. ESTUDO COMPARATIVO 

Sub-amostra emparelhada de DIC e DIV 

2.1.  Características socio-demográficas 

A partir da amostra inicial de 74 doentes internados compulsivamente, foram 

seleccionados 51 doentes e emparelhados segundo as variáveis de sexo, idade, 

diagnóstico e duração da doença.   

A comparação da idade e duração da doença nos pares formados confirmaram 

um correcto emparelhamento destas variáveis.    

A preponderância do sexo masculino manteve a mesma ordem de grandeza 

(entre os 50 e 60%), assim como se manteve nos doentes compulsivos a distribuição 

significativamente desigual de homens e mulheres por escalões etários. O diagnóstico 

predominante de esquizofrenia (62,7%) ficou reforçado nesta amostra.  

Não se observaram diferenças significativas entre doentes internados 

compulsivamente ou voluntariamente, nas seguintes características sociodemográficas: 

estado civil, tipo de agregado familiar, existência de cuidador informal, escolaridade, 

pertença da habitação, fonte do principal meio de vida. Contudo observou-se uma 

tendência para os internandos serem mais frequentemente solteiros, viverem com 

progenitores, serem economicamente dependentes da família ou não possuírem cuidador 

informal. Esta tendência é concordante com outros estudos internacionais (Toews et 

al.,1984; Riecher, 1991; Spengler, 1986 ). 

 

2.2.  Características clínicas 

Na área clínica não se constataram diferenças significativas entre doentes 

internados compulsiva ou voluntariamente, nas seguintes variáveis: Idade de Início da 

Doença, Internamentos Anteriores, Dias de Internamento desde 1999, Duração do 

Internamento Actual, Heteroagressão Prévia, Autoagressão, Abuso de Substâncias / 

Álcool / Cannabis, Medicação Actual, Contacto com os Serviços, Frequência de 

Estrutura de Reabilitação, Proveniência e Destino. Estas observações sugerem que os 

DIC possuem um curso de doença sobreponível aos DIV, embora se verifique uma 

tendência para terem tempos de internamento ligeiramente mais prolongados e um 

maior consumo de cannabis e menor de álcool.  

Em relação aos Antecedentes de Violência, os doentes compulsivos tiveram 

significativamente maior frequência de episódios de violência (88,2%) do que os 
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doentes voluntários (68,6%).  Este dado dá a indicação que o internamento compulsivo 

poderá estar associado aos antecedentes de violência dos doentes e nessa medida é 

semelhante aos resultados dos trabalhos de Okin (1986) Soothill (1990) e Szmukler 

(1981), citados anteriormente (Introdução). Por conseguinte, como a ocorrência de 

violência no passado é predictora de violência no futuro, é coerente com o pressuposto 

de “perigosidade” do internamento compulsivo que os DIC apresentem maior 

frequência de antecedentes violentos.  

Nesta amostra, não se observou uma diferença significativa entre doentes 

compulsivos e voluntários na Heteroagressão Prévia ao Internamento. Este resultado 

poderá indicar que a decisão de internamento compulsivo não foi significativamente 

influenciada por um comportamento heteroagressivo recente. No entanto, deve ser 

sublinhado que a dimensão da amostra pode não ter sido suficiente para se obter um 

resultado estatisticamente significativo.   A este respeito existem estudos contraditórios 

que mostraram que os doentes involuntários cometeram mais frequentemente actos 

violentos antes da admissão que os doentes voluntários (Rubin e Mills, 1983) ou pelo 

contrário que o internamento compulsivo não se relacionou com a violência prévia ao 

internamento (Yesavage, 1984; Yesavage et al. 1982).  

No conjunto da amostra emparelhada, a percentagem de agressão física contra 

terceiros, antes do internamento, foi de 17%. Esta proporção de agressão é da mesma 

ordem de grandeza que as observadas noutros estudos: Lagos et al. (1977); Lidz, 

Mulvey e Gardner (1993); Tardiff (1984); Tardiff e Sweillam (1980) e Swartz et al. 

(1998).  

Uma questão que poderia ser colocada é se teriam ocorrido diferenças de 

gravidade na heteroagressão, mas para avaliar essas diferenças teria sido essencial 

utilizar fontes de informação colaterais, como familiares, polícia e outros serviços 

hospitalares, o que não seria exequível neste estudo. 

A frequência de doentes com actos autoagressivos prévios ao internamento, 

detectados, foi muito reduzida (3,9%). Provavelmente este facto está associado à 

selecção dos diagnósticos dos doentes, tendo em conta que Tardiff e Sweillam (1980) 

observaram que os doentes com problemas de suicídio estavam mais frequentemente 

incluídos nas categorias de perturbação do humor com ou sem sintomatologia psicótica.  

Em relação à Psicopatologia Global, observou-se uma diferença de pontuação 

total do BPRS entre DIC e DIV que não foi estatisticamente significativa, o que sugere 

que a gravidade da psicopatologia não esteve associada à decisão de internamento 
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compulsivo. Contudo, é necessário ter em conta a dimensão da amostra e que o BPRS 

foi aplicado no decurso do internamento e não no momento de admissão, o que poderá 

ter contribuído para nivelar as pontuações entre DIC e DIV. Os itens do BPRS que 

receberam pontuações significativamente diferentes entre DIC e DIV foram os itens 

“Hostilidade” e “Comportamento Bizarro”, o que pode ser explicado pela associação 

destes itens a comportamentos violentos. Estes resultados concordam com o estudo de 

Szmukler et al. (1981), onde foi observado que doentes internados involuntariamente 

tiveram pontuações significativamente superiores nas escalas “Hostilidade”, “Falta de 

Colaboração” e “Intimidação”.  

 A diferença estatisticamente significativa das pontuações das Subescalas 

Histórica e Clínica do HCR-20 entre os doentes internados voluntária e 

involuntariamente, indica que os DIC apresentaram maior gravidade de factores de risco 

de violência, de índole histórica e clínica, do que os DIV.  

Estes resultados sugerem que a decisão de internamento compulsivo foi mais 

influenciada por factores de risco de violência do que por outras variáveis clínicas ou 

variáveis sociodemográficas, o que está de acordo com os trabalhos de Gove e Fain 

(1977), Shore et al. (1981), Spengler (1986) e Szmukler et al. (1981), que concluíram 

que a avaliação efectuada pelos psiquiatras, de perigo para o próprio e/ou para os outros, 

é um motivo relevante para a decisão de internamento compulsivo. Ou seja, de acordo 

com o modelo de Spengler (1986), tratou-se da aplicação de uma decisão de “prevenção 

de perigosidade”, ou na terminologia de Vieira de Andrade, de um “internamento de 

perigo” (Albergaria, 2003). 

 

2.3.  Características da situação judicial 

A emissão do mandado de condução para avaliação psiquiátrica esteve 

fortemente associado à decisão de internamento compulsivo, o que sublinha a 

importância da colaboração entre os intervenientes no internamento compulsivo para 

propiciar o necessário tratamento aos doentes e a prevenção de riscos para os próprios e 

terceiros. 

 Nos DIC que receberam alta clínica (N= 47), foi novamente constatado que 

apenas numa reduzida percentagem de doentes (8,5%) foi solicitado a substituição do 

internamento compulsivo pelo tratamento ambulatório compulsivo. Para melhor 

compreender as razões deste facto será necessário um estudo que envolva a opinião dos 

clínicos. 
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3. A2ÁLISE BIVARIADA 

3.1.  Correlações entre o BPRS e as Sub-escalas HC do HCR-20  

3.1.1.  Correlações entre pontuações totais do BPRS e Sub-escalas HC 

As pontuações totais do BPRS e Sub-escalas HC apresentaram correlações 

positivas moderadas, estatisticamente significativas no grupo dos DIV e no conjunto 

dos DIC e DIV. No grupo dos DIC, a gravidade da psicopatologia não se correlacionou 

significativamente com o risco de violência. Estes dados sugerem que nesta amostra a 

gravidade da  psicopatologia e o risco de violência poderão ser dimensões associadas de 

uma forma não directa, como os resultados dos estudos de Monahan et al. (2001) e 

Steinert (2001) permitem concluir. 

3.1.2.  Correlações entre itens do BPRS e Sub-escalas HC  

As correlações entre os itens do BPRS e Subescalas HC variaram com o grupo 

analisado. Os DIC e DIV não partilharam nenhum item com correlação significativa, o 

que poderá dever-se à insuficiente dimensão das amostras, visto que o maior número de 

correlações verifica-se no conjunto dos DIC e DIV.  

Os itens do BPRS relacionados com um maior risco de violência, foram: 

“Hostilidade”, “Conteúdo Insólito do Pensamento”, “Desconfiança”, “Comportamento 

Bizarro”, “Negligência da Própria Pessoa”, “Embotamento Afectivo” e 

“Excitabilidade”, que de uma forma geral são sobreponíveis aos descritos na literatura 

(Tanke e Yesavage, 1985; Werner et al., 1984; Monahan et al. 2001). 

 

3.2. Correlações entre variáveis independentes contínuas e pontuações do 

BPRS e Sub-escalas HC 

 Nos doentes DIC e DIV, a pontuação do BPRS não mostrou nenhuma correlação 

significativa com as variáveis independentes contínuas (Idade, Idade de Início da 

Doença, Duração da Doença, Internamentos Anteriores, Duração do Internamento 

Actual, ou Dias de Internamento desde 1999). 

Em relação ao risco de violência, os DIC mais jovens e com início de doença 

mais precoce e os DIV com início de doença mais precoce e maior duração de doença 

apresentaram significativamente maior pontuação nas Sub-escalas HC, o que sugere que 

os indivíduos quanto mais jovens adoecem maior risco de violência apresentam. A 

associação entre idade jovem e comportamentos violentos é bastante consistente no 
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domínio criminal e psiquiátrico, de acordo com a meta-análise de Bonta, Law e Hanson 

(1998). 

3.3. Pontuações totais do BPRS e Sub-escalas HC por variáveis 

independentes categoriais 

3.3.1. Pontuação total do BPRS por variáveis independentes categoriais 

 Os DIC de primeiro contacto apresentaram uma pontuação do BPRS 

significativamente superior em comparação aos DIC com contactos anteriores, o que 

parece indicar que o grupo de doentes internados involuntariamente, não conhecidos dos 

serviços psiquiátricos, alcançou maior agudização sintomática até receber cuidados 

psiquiátricos. Os DIV com frequência de uma estrutura de reabilitação no ano anterior e 

abuso de álcool revelaram uma pontuação do BPRS significativamente superior do que 

os DIV sem estas características. 

Os antecedentes de violência ou heteroagressão nos DIC e DIV não revelaram 

uma associação significativa com a pontuação do BPRS. Esta observação sugere que os 

indivíduos mais violentos não apresentam necessariamente maior perturbação mental, 

mas possivelmente apresentam maior gravidade de determinados sintomas (hostilidade, 

agitação, irritabilidade, impulsividade, ideação paranóide, alterações do pensamento) ou 

características de personalidade manifestadas em comportamentos (p.e. abuso de 

substâncias / psicopatia), de acordo com o que é referido na literatura (Monahan et al., 

2001; Rice, Harris e Quinsey, 2002; Segal et al.,1988; Werner, 1984). 

O grupo diagnóstico (psicoses esquizo / paranóides versus psicoses afectivas) 

também não mostrou diferenças significativas na pontuação do BPRS, o que indica que 

os doentes internados com estes diagnósticos apresentaram uma gravidade de 

psicopatologia semelhante. 

 

3.3.2.  Pontuação total das Sub-escalas HC por variáveis independentes categoriais   

Em relação às Sub-escalas HC, os DIC com pontuação significativamente 

superior apresentaram as seguintes características: sexo masculino, idade jovem, estado 

civil solteiro(a), coabitar com progenitores, sem habitação própria, abuso de substâncias 

e de cannabis, antecedentes de violência, heteroagressão prévia e tratamento 

ambulatório compulsivo.  

Nos DIV, a pontuação das Sub-escalas HC foi significativamente superior 

quando não possuíam habitação própria ou emprego, não se tratava do primeiro 

contacto, faziam abuso de substâncias e álcool, apresentavam antecedentes de violência, 
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eram provenientes de local público e foram conduzidos com mandado. De uma forma 

geral, estas características associadas ao maior risco de violência são sobreponíveis 

aquelas descritas na literatura (McNiel et al.,1988; Monahan et al., 2001; 

Swanson,1994). 

 

3.4. Pontuações do BPRS e Sub-escalas HC em relação aos comportamentos 

violentos 

Os doentes com antecedentes de violência e heteroagressão prévia ao 

internamento não revelaram psicopatologia global significativamente mais grave, em 

comparação com os doentes não violentos. O item “Hostilidade” do BPRS foi o único 

item significativamente associado ao comportamento violento recente e antigo. Estes 

resultados são congruentes com os trabalhos de Tanke e Yesavage (1985); Werner et al. 

(1984) e particularmente com o estudo de Monahan et al. (2001), em que foi observado 

que o item “Hostilidade” estava associado a comportamentos violentos, ao contrário da 

pontuação total do BPRS. 

A pontuação total das Sub-escalas HC, e da Subescala Histórica, confirmaram a 

sua associação significativa com os comportamentos violentos recentes e antigos, o que 

sugere serem avaliações válidas para o risco de violência.  

 

3.5.  Pontuações do BPRS e Sub-escalas HC em relação ao mandado de 

avaliação clínico-psiquiátrica 

Os doentes que foram internados com e sem mandado para avaliação clínico-

psiquiátrica não revelaram um nível de psicopatologia significativamente diferente. No 

entanto, os doentes com mandado obtiveram pontuações significativamente superiores 

em itens associados ao risco de heteroagressão (“Hostilidade”, “Comportamento 

Bizarro”, “Negligência da Própria Pessoa”) e significativamente inferiores em itens 

potencialmente associados ao risco de autoagressão (“Depressão” e “Tendência 

Suicidária”). Uma explicação admissível para este resultado, poderá ser que os doentes 

que oferecem perigo para terceiros necessitam mais frequentemente de mandado para 

serem avaliados por um psiquiatra, do que os doentes que oferecem perigo para si 

próprios. Neste caso, a emissão de mandado terá sido utilizada preferencialmente para 

promover o “internamento de perigo” (Andrade, 2000).  
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Em relação às Sub-escalas HC, os doentes com mandado mostraram pontuações 

significativamente superiores de risco de violência no total e em cada sub-escala, em 

comparação com os doentes sem mandado, o que é congruente com o resultado anterior.  

 

As hipóteses de trabalho atrás enunciadas obtiveram confirmações de tipos 

diferentes:  

A hipótese de que existiam diferenças sociodemográficas entre internados 

compulsivos e voluntários não foi suportada pelos resultados do estudo. 

A hipótese de que existiam diferenças clínicas entre internados compulsivos e 

voluntários só se verificou para os antecedentes de violência. 

A hipótese de que existia uma diferença do risco de violência entre internados 

compulsivos e voluntários foi apoiada pelos resultados do estudo, constatando-se que o 

risco de violência era superior nos internados compulsivos. 
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V - CO�CLUSÕES 

 

O presente estudo pretendeu dar um contributo para a caracterização dos doentes 

internados compulsivamente (internandos) na região de Lisboa e detectar diferenças de 

índole sociodemográfica e clínica entre esta população e a população internada 

voluntariamente. A principal vantagem de conhecer melhor a população que recebe 

tratamento sob um regime compulsivo consiste na possibilidade de adequar os cuidados 

psiquiátricos às necessidades destes doentes, de forma a prevenir descompensações e se 

possível evitar internamentos involuntários. 

As conclusões deste trabalho estão divididas em duas partes: a primeira parte 

refere-se à amostra de todos os doentes internados compulsivamente (internandos); e a 

segunda parte  refere-se à comparação entre internados compulsivos e voluntários. 

 

a) Conclusões referentes à amostra de internandos: 

� Os Concelhos mais rurais (com menores densidades populacionais), 

como Sintra e Vila Franca de Xira, tiveram taxas de internamento 

compulsivo muito inferiores em relação aos Concelhos urbanos, 

nomeadamente Amadora e Lisboa.  

� Os doentes internados compulsivamente no período do estudo (n=74), 

foram maioritariamente homens (60%) e de idade inferior a 40 anos (58%). 

Em relação às idades nos dois sexos, verificou-se um predomínio 

significativo do sexo masculino nos escalões etários até aos 39 anos, 

inclusive, e do sexo feminino nos escalões etários a partir dos 40 anos. 

� A quase totalidade dos internandos (90,5%) apresentaram perturbações 

psicóticas “funcionais” ou orgânicas. Os grupos diagnósticos 295 e 296 

(CID-9), representaram 70% dos diagnósticos de saída. Os indivíduos com 

perturbações de personalidade ou dependência de substâncias como primeiro 

diagnóstico representaram uma pequena percentagem (9,5%). Estes dados 

indicam que os doentes identificados pelos psiquiatras como cumprindo os 

pressupostos do internamento compulsivo, foram na sua generalidade 

doentes com perturbações psicóticas.  

� O internamento compulsivo constituiu a primeira hospitalização em 

43,3% dos internandos e apenas cerca de um quarto (27%) dos casos tinham 

mais de quatro internamentos. Estes resultados indicam que o internamento 
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compulsivo foi predominantemente aplicado numa população com poucos 

internamentos  e não numa população de “porta giratória”, com múltiplos 

internamentos psiquiátricos.  

� O mandado da Autoridade de Saúde para avaliação clínico-psiquiátrica 

urgente desempenhou um papel importante no internamento compulsivo, 

demonstrado pelo facto de que aproximadamente metade dos internandos 

terem sido conduzidos aos serviços de urgência por essa determinação. 

� Constatou-se uma forte tendência para que o internamento de urgência 

(art.º 22 da LSM), fosse o procedimento inicial do processo de internamento 

compulsivo. Com efeito, este procedimento efectuado no serviço de 

urgência, foi responsável por cerca de noventa por cento das hospitalizações 

involuntárias. 

� Os procedimentos de internamento compulsivo ordinário e tratamento 

ambulatório compulsivo tiveram uma aplicação muito restrita.  

  

 b) Conclusões referentes à comparação entre internados compulsivos e 

voluntários (DIC e DIV) 

� Os internandos não mostraram diferenças significativas relativamente às 

características sociodemográficas estudadas (estado civil, tipo de agregado 

familiar, escolaridade, propriedade da habitação, presença de cuidador 

informal, fonte do principal meio de vida) em comparação com os internados 

voluntários. 

� Do ponto de vista clínico, os doentes internados compulsivamente não 

manifestaram formas de doença mais graves, tendo em conta a idade de 

início da doença, o número e duração de internamentos e a gravidade da 

psicopatologia. A respeito do risco de violência, estes doentes revelaram um 

risco significativamente superior do que os internados voluntários, traduzido 

por uma maior frequência de antecedentes de violência e maior pontuação 

nas Subescalas HC do HCR-20.  

� No grupo dos internandos o maior risco de violência esteve associado ao 

sexo masculino, estado civil solteiro(a), coabitar com progenitor(es), não 

possuir habitação própria, abuso de substâncias, abuso de cannabis, 

antecedentes de violência, agressão física prévia ao internamento e proposta 

de tratamento ambulatório compulsivo. No grupo dos internados voluntários 
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o maior risco esteve associado a não possuir habitação própria, antecedentes 

de violência e ter sido conduzido com mandado.  

� O mandado de condução para avaliação clínico-psiquiátrica urgente 

revelou novamente um papel importante, no estudo comparativo. O mandado 

esteve significativamente associado ao maior risco de violência nos dois 

grupos e a maior gravidade de psicopatologia nos doentes internados 

voluntariamente. Com efeito, a existência de mandado esteve 

significativamente associada à decisão de internamento de urgência. 

� Os antecedentes de violência e agressão física, nos dois grupos de 

doentes internados compulsiva ou voluntariamente, não mostraram uma 

associação significativa com a pontuação total do BPRS. Apenas o item 

“Hostilidade” revelou uma associação significativa com os comportamentos 

violentos. Estas observações não apoiam uma associação directa, nesta 

amostra, entre a gravidade global da psicopatologia e comportamentos 

violentos contra terceiros.  

� O tratamento ambulatório compulsivo, embora tenha sido proposto de 

uma forma muito limitada, foi indicado para os doentes com maior risco de 

violência.  

� Pelo que foi dito, a proposta de internamento urgente no grupo de 

doentes com psicoses “funcionais” não esteve associada a factores de 

natureza psicopatológica ou sociodemográficos, mas parece ter sido 

essencialmente influenciada por factores de risco de violência, o que é 

congruente com o pressuposto de “perigo iminente” (art.º 22, LSM) e que 

sugere a aplicação de um modelo de decisão de prevenção de perigo 

(Spengler,1986).  
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A�EXO 1 

 Operacionalização das Variáveis Independentes 

Sexo – Variável dicotómica. 

Idade – Número de anos completos à data de inclusão no estudo. 

Escalão etário – Definidos sete escalões: 1 – Idade inferior a 20 anos. 2 – Idade entre 20 

e 29 anos.  3 – Idade entre 30 e 39 anos.  4 – Idade entre 40 e 49 anos.  5 – Idade entre 

50 e 59 anos.  6 – Idade entre 60 e 69 anos.  7 – Idade superior a 70 anos. 

Idade Jovem - Variável dicotómica. Definiu-se jovem como o indivíduo de idade 

inferior a 40 anos. 

Estado civil – Definido em quatro classes: 1- Solteiro(a). 2- Casado(a)/União de facto. 

3- Separado(a)/Divorciado(a). 4- Viúvo(a). 

Nível de escolaridade – Consideradas seis classes: 1 – Escolaridade inferior ao 1º  Ciclo 

do Ensino Básico. 2 – Aproveitamento no 1º  Ciclo do Ensino Básico. 3 – 

Aproveitamento no 2º  Ciclo. 4 – Aproveitamento no 3º  Ciclo. 5 – Aproveitamento no 

Ensino Secundário. 6 – Conclusão de Licenciatura.  

Escolaridade obrigatória – Variável dicotómica. A escolaridade obrigatória corresponde 

ao aproveitamento no 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano de escolaridade). 

Nacionalidade – Consideradas três classes: 1- Portuguesa. 2- Dupla nacionalidade.    3- 

Estrangeira.  

Agregado familiar – Definidas quatro classes: 1- Vive sozinho(a). 2- Vive com 

cônjuge/companheiro(a). 3- Vive com progenitor(s). 4- Vive com outros 

familiares/amigos. 

Cuidador informal – Variável dicotómica. Considera-se cuidador informal o indivíduo, 

familiar ou não, que tenha prestado cuidados básicos (alimentação, higiene pessoal / 

habitação, medicação, etc.), no mínimo uma vez por semana, no último mês antes do 

internamento.  

Propriedade da habitação – Situação da habitação no último mês antes do internamento. 

São consideradas quatro classes: 1- Proprietário ou arrendatário da habitação. 2- 

Propriedade ou aluguer de familiar / outro. 3- Em Instituição. 4- Sem abrigo. 

Habitação própria - Variável dicotómica. Considera-se que possui habitação própria 

quando é proprietário ou é o arrendatário da habitação. 

Fonte do principal meio de vida - São consideradas três classes: 1- Trabalho. 2- Família. 

3- Segurança Social /Outra fonte. 

Diagnóstico - Categorias diagnósticas da CID-9 na folha de Alta Clínica. 

Grupo Diagnóstico – Definido dois grupos A e B. No Grupo A foram incluídos as 

seguintes classes diagnósticas, de acordo com o Diagnóstico CID-9: 1- Psicoses 



Esquizofrénicas (295). 2- Estados Paranóides (297). 3- Outras psicoses não-orgânicas 

(298). No Grupo B foi incluída a classe das Psicoses Afectivas (296). 

Idade de início da doença – Idade no primeiro contacto psiquiátrico motivado pelos 

sintomas da doença. Define-se como contacto psiquiátrico consultas ou internamento. 

Exceptuam-se  atendimentos nas  urgências psiquiátricas. 

Duração da doença – Diferença entre a idade actual e a idade de início da doença. 

Internamentos psiquiátricos – Número total de internamentos psiquiátricos, incluindo o 

internamento índice. 

Internamentos compulsivos – Número de internamentos compulsivos, incluindo o 

internamento índice. 

Dias de internamento desde 1999 - Total de dias de internamento entre 1 de Janeiro de 

1999 e a data de admissão do internamento índice. 

Duração do internamento actual – Número de dias do internamento coincidente com o 

estudo. 

Contacto prévio – Consideradas duas classes: 1 – Ocorreu um contacto psiquiátrico 

motivado pelos sintomas da doença, prévio ao internamento. 2 – Não ocorreu.   

Medicação actual - Consideradas três classes: 1- Mantém medicação. 2 – Não mantém 

medicação. 3 – Desconhecido/ Não se aplica. Considera-se que o doente não mantém a 

medicação após interrupção das tomas durante pelo menos três dias consecutivos antes 

do internamento.  

Frequência de estrutura de reabilitação – Variável dicotómica consoante ocorreu 

frequência de estrutura de reabilitação no último ano: 1- Frequentou. 2- Não frequentou. 

A ausência de informação fidedigna foi considerado como não frequência.  

Antecedentes de Violência – Variável dicotómica consoante ocorreram ou não 

episódios de violência nos antecedentes pessoais: 1- Ocorreu violência. 2 – Não ocorreu 

violência.  Definiu-se episódio de violência como qualquer incidente no qual o doente 

efectuou dano físico ao próprio, a terceiros ou danos materiais. O comportamento 

ameaçador com utilização de armas ou outro tipo de objectos capazes de causar dano foi 

incluído na definição. Não foram incluídas a agressividade verbal ou ameaças 

meramente verbais. A ausência de informação precisa foi interpretada como não tendo 

ocorrido violência. 

Heteroagressão prévia ao internamento - Variável dicotómica consoante ocorreu ou não 

um acto de agressão física a terceiros nos três dias anteriores ao internamento índice: 1- 

Ocorreu agressão. 2– Não ocorreu agressão. Definiu-se agressão física a terceiros como 

a agressão com o corpo, objecto ou arma da qual resultou dano físico para terceiros. A 

ausência de informação concreta foi interpretada como não tendo ocorrido agressão 

física. 



Autoagressão - Variável dicotómica consoante ocorreu ou não um acto de autoagressão 

nos três dias anteriores ao internamento índice: 1- Ocorreu autoagressão. 2– Não 

ocorreu autoagressão. Definiu-se autoagressão como qualquer acto intencional de 

provocar dano a si próprio. Foram incluídos actos suicidas e parasuicidas. 

Abuso de substâncias -  Consideradas três classes, consoante existe ou não abuso de 

pelo menos uma das seguintes substâncias: Álcool, Cannabis, Opiáceos, Cocaína, 

Alucinogéneos, Metanfetaminas/Anfetaminas: 1- Existe abuso. 2 – Não existe abuso.     

3 – Desconhecido.  Definiu-se abuso segundo os critérios da CID-10. 

Tipo de substância de abuso - Consideradas cinco classes consoante o tipo de substância 

consumida ou associação de substâncias: 1– Álcool. 2– Cannabis. 3– Outras. 4- Pelo 

menos duas substâncias. 5– Sem abuso.  

Proveniência do doente – Definidas duas classes: 1- Domicílio. 2- Local público. 

Internamento compulsivo - Variável dicotómica: 1- Ocorreu internamento compulsivo. 

2- Não ocorreu internamento compulsivo. 

Tipo de internamento compulsivo – Definidas três classes de acordo com a legislação: 

1- Internamento compulsivo ordinário. 2- Internamento de urgência. 3- Passagem de 

internamento voluntário a compulsivo.   

Mandado de avaliação clínico-psiquiátrica - Variável dicotómica: 1- Com mandado. 2- 

Sem mandado. 

Origem do mandado – Consideradas três classes de acordo com a entidade que emitiu o 

mandado de condução: 1- Tribunal. 2- Autoridade de Saúde. 3- Autoridades policiais 

(PSP/GNR).  

Tratamento ambulatório compulsivo prévio – Consideradas três classes consoante o 

doente foi sujeito ou não a tratamento ambulatório compulsivo antes do internamento 

índice: 1- Teve tratamento ambulatório compulsivo. 2 – Não teve. 3 – Desconhecido. 

Tratamento ambulatório compulsivo posterior – Variável dicotómica consoante o 

doente passou ou não a tratamento ambulatório compulsivo no fim do internamento 

actual: 1- Passou a tratamento ambulatório compulsivo. 2 – Não passou. A ausência de 

informação concreta é interpretada como não tendo passado. 



A�EXO 2 
QUESTIO�ÁRIO DE COLHEITA DE DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS E CLÍ�ICOS 

“INTERNAMENTO COMPULSIVO EM PSIQUIATRIA” 
 Investigador: Dr Miguel Talina 

 
SERVIÇO MÉDICO(A) 

 
 

HOSPITAL 

CASO 
 
   Nº                                                                   

CONTROLO 
 
   Nº                                                                   

DATA INTERNAMENTO DATA PASSAGEM 
COMPULSIVO 

 

DATA ENTREVISTA 

INTERNAMENTO COMPULSIVO 
 
 
 
 

(sublinhe o que interessa) 
 

1 - SIM   
3 - Ordinário 
 
4 - Urgente 
5 - Na admissão 
6 - No internamento 

 
2 - NÃO 

codificação 

Nº DIAS ENTRE  INTERNAMENTO  
E PASSAGEM  A COMPULSIVO 

 

Nº dias:  
 
 

Nº DIAS ENTRE  INTERNAMENTO  
E ENTREVISTA 

controlos 

Nº dias:  

Nº DIAS ENTRE  PASSAGEM  A 
COMPULSIVO E ENTREVISTA 

casos 

Nº dias:  

DIAGNÓSTICO ALTA 
 

1- Esquizofrenia / P Paranóide 
2- Psicose afectiva 
3- Outras psicoses 
4- Perturbação de pers 
5- Dependência 
    Qual: 
 
6- Outro: 
 

 

VARIÁVEIS SOCIO DEMOGRÁFICAS   FO�TE PRÓPRIO(A) FO�TE PROCESSO 

CONCELHO DE RESIDÊNCIA 
 
 
Qual o concelho onde reside? 

1-AMADORA 
2-CASCAIS 
3-LISBOA 
4-LOURES 
5-ODIVELAS             
6-OEIRAS 
7-SINTRA 
8-VILA F. XIRA 

1-AMADORA 
2-CASCAIS 
3-LISBOA 
4-LOURES 
5-ODIVELAS             
6-OEIRAS 
7-SINTRA 
8-VILA F. XIRA 

IDADE  
 
Quantos anos tem? 
 

Nº de anos: 
 

Data nascimento 

SEXO  
 
(sublinhe o que interessa) 

1-Masculino            
 
 2-Feminino 

 

 



 
ESTADO CIVIL 
 
Qual é o seu estado civil ?  
(sublinhe o que interessa) 

1-Solteiro(a) 
2-Casado(a)/União de  
                                facto 
3-Separado(a)/ 
                  Divorciado(a) 
4-Viúvo(a) 

 

NACIONALIDADE 
 
Qual é a sua nacionalidade ?  
(sublinhe o que interessa) 

1-Portuguesa 
2- PALOP 
3-Outra. Qual?: 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 
Que estudos tem? 
(sublinhe o que interessa) 

1-< 1º Ciclo 
2-1º Ciclo 
3-2º Ciclo 
4-3º Ciclo 
5-Secundário 
6-Superior 

 

AGREGADO FAMILIAR 
 
Com quem vive ?  
(sublinhe o que interessa) 

1-Sozinho(a) 
2-Não vive sozinho(a) 
3-Com cônjuge/ 
                       companheiro(a) 
4-Com progenitor(es) 
5-Com familiares/ amigos 

 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 
Quem é o proprietário ou locatário da habitação?  
(sublinhe o que interessa) 

1-Habitação do próprio(a) 
2-Habitação da família / outros 
3-Em Instituição 
4-Sem abrigo 

 
 
 
 

CUIDADOR INFORMAL 
 
Tem alguém que o(a) ajuda em casa, na alimentação, na 
roupa, na higiene, nas compras ou medicação, pelo 
menos uma vez por semana?   

 
1-SIM 
 
2-NÃO 

 

PRINCIPAL MEIO DE VIDA 
 
 
 
Qual é o seu  principal meio de  vida ou de onde recebe 
a maior parte do dinheiro que precisa?  
(sublinhe o que interessa) 

1-Trabalho 
2-Subsídios temporários 
 (ex: desemprego, acidente) 
3-RMG 
4-Pensão/Reforma 
5-A cargo da família 
6-Apoio social/Mendicidade 
Outro: 
 

 

PRINCIPAL FONTE DE RENDIMENTO   
 
 
 
(sublinhe o que interessa) 
 

1-Trabalho, património 
2-Familiares  
3- Segurança Social ou outro 
apoio social, inclui 
mendicidade 
 
 

 
 
 
 

 



 
CONTACTO COM SERVIÇOS 
 
Este internamento é o seu primeiro contacto com a 
psiquiatria ?  
Quando ocorreu o primeiro contacto ? (consulta, 
urgência, internamento) (sublinhe o que interessa) 

 
1 - SIM 
 
2 – NÃO 
 
3 - Anos decorridos: 

 

 

OUTROS CONTACTOS COM SERVIÇOS 
 
 
Além deste internamento, já teve outros internamentos 
ou consultas ? 

Internamentos: 
 
 
Consultas: 
 
 
Médicos: 
 

IDADE DO INÍCIO DO TRATAMENTO   
 
Que idade tinha quando começou a fazer tratamento de 
psiquiatria? 
 

1 - Idade em anos: 
 
2 - Anos decorridos: 

 

MEDICAÇÃO ACTUAL 
 
Estava a fazer a medicação receitada pelo(a) psiquiatra 
nos últimos 3 dias ?  
(sublinhe o que interessa) 

 
1 - SIM 
 
2-  NÃO 
 
9 - Desconhecido 

 

FREQUÊNCIA DE ESTRUTURA 
REABILITAÇÃO NO ANO ANTERIOR 
 
�o ano passado/2001 frequentou hospital-de-dia, fórum 
socio-ocupacional, centro de dia ou outra instituição, 
durante um tempo mínimo de um mês? 
(sublinhe o que interessa) 

 
 
1 - SIM 
 
2- NÃO 
 
9 - Desconhecido 

 

ANTECEDENTES DE VIOLÊNCIA  
 
Alguma vez se viu envolvido(a) numa situação de 
violência ?  
O que aconteceu?  
O que fez nessa(s) ocasião(ões)? 
 

 
 
1 - SIM 
 
2- NÃO 
 
 

 
 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

IDADE NO PRIMEIRO INCIDENTE VIOLENTO 
 
Com que idade essa situação ocorreu? 
 

Idade:   
0 – > 40 anos 
1 – 20 – 39 anos 
2 – < 20 anos 

HETEROAGRESSÃO PRÉVIA AO ACTUAL 
INTERNAMENTO 
 
Existiu agressão física entre si e outra pessoa, antes do 
internamento (3 dias) ? 
O que sucedeu? 
 

 
 
1 - SIM 
 
2- NÃO 
 
 

  

 



 
ABUSO DE TÓXICOS 
 
 
Consumiu repetidamente no último ano alguma destas 
substâncias ? 
Ocorreu algum problema consigo ou com outras 
pessoas, ligado a este consumo ? Qual ? 
Existiram conflitos devido ao consumo ?  
 

1- Álcool 
2- Cannabis 
3- Opiáceos 
4- Cocaína 
5- Alucinogéneos 
6- Met/Anfetaminas 
7- Solventes 
8- Outros: 

 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

INTERNAMENTOS PSIQUIÁTRICOS 
 
Quantos internamentos já teve ?  
(Incluir o actual) 

 
Nº TOTAL: 

 

INTERNAMENTOS COMPULSIVOS 
 
Quantos internamentos compulsivos já teve ?  
(Incluir o actual) 

 
Nº TOTAL: 
 

 
 

 

TRATAMENTO AMBULATÓRIO COMPULSIVO 
ANTERIOR 
 
 Alguma vez esteve sujeito(a) ao  tratamento 
ambulatório compulsivo? 
(sublinhe o que interessa) 

 
1 - SIM 
 
2 - NÃO 
 
9 – Desconhecido 
 

   

Nº DIAS DE INTERNAMENTO DESDE 1999 
 

Nº TOTAL  
 

 

DURAÇÃO  INTERNAMENTO ACTUAL 
  

Nº dias  
 

ALTA COM TRATAMENTO AMBULATÓRIO 
COMPULSIVO 

(sublinhe o que interessa) 
 

1 - SIM 
 
2 – NÃO 
 
3 – Não se aplica 

 

 
PONTUAÇÃO HCR 

 
 

PONTUAÇÃO BPRS 
 

 



A�EXO 4 
HCR 20 

 
Subescala Histórica 

 
VIOLÊNCIA PRÉVIA 
 
(Ver antecedentes de violência)  

0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

IDADE NO PRIMEIRO INCIDENTE VIOLENTO 
 
Com que idade essa situação ocorreu? 
 

 
0 – > 40 anos 
1 – 20 – 39 anos 
2 – < 20 anos 

 

INSTABILIDADE NOS RELACIONAMENTOS 
 
Casado(a): É casado(a) há quanto tempo?  
�ão casado(a): Actualmente tem uma relação com 
alguém? Há quanto tempo?  
Actualmente como está o seu relacionamento com o(a) 
esposo(a)/ companheiro(a)/ namorado(a) ? 
Teve outros relacionamentos importantes ? 
O que sucedeu? 

 
 
 
 
 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

PROBLEMAS NO EMPREGO 
 
Está a ter ou já teve problemas no seu emprego? 
O que aconteceu ? 

 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

PROBLEMA COM USO DE SUBSTÂNCIAS 
 
(Ver Abuso de tóxicos) 

0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

DOENÇA MENTAL IMPORTANTE  
 
Diagnóstico final 

0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

DESAJUSTE PRECOCE 
 
�a infância ou juventude (<17) sofreu maus tratos ou 
algum tipo de abuso? �a família? Outras pessoas? 
 
Durante a escola fez alguma coisa pela qual foi 
repreendido(a), suspenso(a) ou expulso(a)? 
 
�a infância ou juventude (<17) teve problemas fora de 
casa, com os vizinhos, com as autoridades ? O que 
sucedeu ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

PERTURBAÇÃO DE PERSONALIDADE 
 
Diagnóstico CID-10 

 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

FRACASSO EM SUPERVISÃO PRÉVIA 
 
(Se contacto anterior) 
Ocorreu alguma interrupção no seguimento anterior? 
O que aconteceu? 
Em relação à medicação houve alguma paragem? 
Recebeu críticas ou outro tipo de consequências? 
O que decidiu fazer? 
 

 
 
 
 
 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

 



 
Subescala Clínica 

 
FALTA DE INSIGHT 
 
Acha que necessita de medicação psiquiátrica? 
Acha que necessita de internamento psiquiátrico? 
Acha que sofre de alguma doença psiquiátrica? 
   

 
 
0 – 2,3 AFIRMATIVAS 
1 – 1 AFIRMATIVA 
2 – 0 AFIRMATIVAS  

 

ATITUDES NEGATIVAS 
 
Sente-se revoltado contra alguma coisa ou alguém ?  
O que pensa vir a fazer por causa disso ? 
(Se ocorreu violência) 
Que responsabilidades pensa que tem no que sucedeu ? 
Haveria outra forma de agir ? 
 

 
 
 
 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

SINTOMAS ACTIVOS DE DOENÇA MENTAL 
IMPORTANTE  

(BPRS) 

 

0 – Inexistência de 
sintomas activos 
1 – Sintomas activos 
menos graves 
2 – Sintomas activos 
graves (PSICÓTICOS) 

 

IMPULSIVIDADE 

Como costuma reagir quando alguma coisa não corre 
bem ou as pessoas não o(a) entendem ? 
 

 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  

 

SEM RESPOSTA AO TRATAMENTO  

(Evolução clínica em relação à entrada e dados anteriores) 

 
0 – Não 
1 – Possível 
2 – Sim  
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