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RESUMO
As modificações na assistência aos pacientes psiquiátricos têm ocorrido desde o fim da 2ª Guerra Mundial,  com a
chamada  Reforma  Psiquiátrica,  perdurando  até  os  dias  de  hoje.  Atualmente,  estratégias  terapêuticas  são
constantemente aprimoradas visando o aprimoramento da qualidade de vida dos sujeitos em sofrimento mental.  A
existência de equipes multiprofissionais veio para abordar as diversas peculiares do indivíduo segundo diferentes olhares
e  saberes.  Pretende-se  acolher,  avaliar  o  grau  de  comprometimento  e,  quando  necessário,  tratá-lo  conforme  sua
demanda. Os serviços de atendimento à saúde mental, através de equipes multidisciplinares nos Centros de Atenção
Psicossocial, têm sido um dos principais pilares da Reforma Psiquiátrica brasileira. Apesar de extremamente incentivado
pelas políticas públicas de saúde brasileiras e de ser um serviço que demanda mais recursos, poucos são os dados
referente à eficácia do atendimento multiprofissional versus o atendimento ambulatorial. Esse projeto tem a finalidade de
comparar a eficácia do modelo de atendimento multidisciplinar com o modelo de atendimento ambulatorial na saúde
mental infanto-juvenil. Buscar-se-á realizar esta comparação utilizando dados de um Centro de Atenção Psicossocial
infanto-juvenil  de Maringá, uma cidade no estado do Paraná. O ambulatório de Psiquiatria Infantil  será usado como
comparação.  Como  medidas  de  eficácia,  comparar-se-ão  dados  referentes  ao  uso  de  medicações,  aderência  à
medicação e ao tratamento preconizado, além de dados referentes à gravidade das psicopatologias. Espera-se que este
trabalho ofereça subsídios para a decisão consciente de aplicação de recursos de atenção à Saúde Mental Infanto-
juvenil no Sistema Público de Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Ambulatorial; Serviços de Saúde da Criança; Serviços de Saúde Mental.

1 INTRODUÇÃO

Desde sua origem, a psiquiatria tem tentado se reformar, buscando sempre se libertar de
suas limitações. Após a 2ª Guerra Mundial,  Maxwell  Jones deu início ao movimento de reforma
psiquiátrica (PERRONE, 2014), porém, esse movimento começou somente em 1970 no Brasil  e
ganhou vida uma década depois. Esta reforma, de caráter político, social e econômico e que tem
como vertente principal a desospitalização, com posterior desestruturação do modelo manicomial
que  vigorou  no  país  por  muitos  anos.  O  início  desse  novo  tempo  foi  marcado  pela  Lei  nº
10.216/2001, que dispõe sobre os direitos de portadores de transtornos mentais e modifica a forma
assistencial  em  saúde  mental,  passando  de  um  padrão  centrado  nos  hospitais  terciários
especializados para um modelo de base comunitária e extra-hospitalar (LIMA; DUARTE, 2013).

Passa-se, então, para um modelo de base comunitária, formado por uma rede de diversos
serviços,  com  características  extra  hospitalares  (FIORATI;  SAEKI,  2013).  Trata-se  da
intersetorialidade  na  ação  do  cuidado.  Esse  protótipo  construído  tem  o  mérito  de  buscar  a
humanização  da  assistência  prestada.  Essa  intervenção  multifacetada,  inclusiva,  priorizando  a
interdisciplinaridade como rotina; tem sido, hoje, o caminho descrito como o ideal (LIMA; DUARTE,
2013).

A existência de equipes multiprofissionais é cada vez mais frequente na rotina dos serviços de
saúde e refere-se à segmentação do trabalho em vários compartimentos,  funções e profissões,
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priorizando diferentes formações. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como um
artifício para implementação dessa mudança de padrão, no âmbito da Reforma Psiquiátrica e a partir
da  Lei  Federal  n°  10.216/01,  a  qual  preconiza  mudanças  no  modo  de  assistir  a  pessoa  em
sofrimento psíquico, ou seja, um modelo mais humanizado e efetivo (MILHOMEM, 2007).

É importante ainda, lembrar, que o uso de psicofármacos por crianças e adolescentes vem se
elevando  com  o  passar  dos  anos  em  todo  o  mundo.  Apesar  dos  avanços  da  farmacoterapia
psiquiátrica na infância, o uso de medicamentos deve ser baseado em uma revisão cuidadosa e
completa de todos os problemas e recursos que o paciente apresenta, sendo preciso ponderar se o
risco-benefício potencial da droga justifica sua prescrição para evitar um possível uso excessivo de
medicamentos (KAPLAN; SADOCK, 2007; BRASIL, 2000).

Deste modo, pretende-se com este estudo comparar a eficácia do modelo de atendimento
multidisciplinar com o modelo de atendimento ambulatorial na saúde mental infanto-juvenil.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 O LOCAL DE ESTUDO

O local da pesquisa será o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Maringá
e o ambulatório de Psiquiatria Infantil  da mesma cidade. O CAPSi da cidade de Maringá recebe
crianças e adolescentes com idade entre 03 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, com comprometimentos
psicossociais severos e persistentes, que residem no município de Maringá e seus distritos (Floriano
e Iguatemi) (BRASIL; 2004).

As  diretrizes  estabelecidas  pela  Política  Estadual  de  Saúde  Mental  do  nosso  Estado
estabelecem o espaço de atendimento  do usuário  segundo a  estratificação de risco em Saúde
Mental.  Esta estratificação deve guiar  os cuidados do usuário,  sendo aplicada a todo indivíduo,
determinando uma melhor assistência. Esta pode se dar através da Unidade Básica de Saúde, do
ambulatório  de  saúde  mental,  ou  ainda,  do  Centro  de  atenção  psicossocial  infantil  (CAPSi),  a
depender da complexidade e do desejo do paciente ou do familiar. (BRASIL, 2004).

2.2 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

Serão incluídos no estudo todos os pacientes com idade entre 3 e 18 anos incompletos em
tratamento no ambulatório de Psiquiatria Infantil e CAPSi de Maringá. Para as coletas de dados,
serão utilizados os prontuários que tiveram pelo menos um atendimento médico no período de julho
a  dezembro  de  2016  e  também serão  analisados  os  dados  de  dispensação  de  psicofármacos
gerados pelo Sistema Gestor Saúde do Município de Maringá no mesmo período.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se com essa pesquisa obter um perfil diagnostico e terapêutico dos pacientes que são
atendidos  por  equipe  multiprofissional  em  comparação  com  os  pacientes  que  passam  por
atendimentos somente pelo médico. Busca-se verificar a quantidade de psicofármacos utilizadas por
esses usuários, bem como os esquemas terapêuticos baseados em monoterapia ou polifarmácia e a
quantidade de  mudanças no  esquema terapêutico  em um período  de seis  meses.  Além disso,
também se espera constatar as taxas de aderência e de abandono ao tratamento nos dois grupos
analisados.
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