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1. Definição do problema de estudo: obter um perfil dos pacientes atendidos no período de janeiro de 1999 a dezembro 

de 2000 

2. Objetivo do trabalho: identificar alguns aspectos do perfil dos pacientes atendidos no HCPA no Serviço de Psiquiatria 

da Infância e Adolescência. 

3. Metodologia: estudo descritivo retrospectivo no qual foram revisados prontuários dos pacientes atendidos 

no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre janeiro 

de 1999 e dezembro de 2000, em ambulatório, internação e consultoria. Para obter o perfil dos pacientes, 

foi  utilizado questionário previamente elaborado. Esse questionário já vem sendo utilizado na rotina de 

triagem  do  Serviço  de  arquivos  médicos  do  HCPA.  Foram estudados  alguns  aspectos  demográficos, 

familiares,  socioculturais,  clínicos e escolares.  A  listagem dos pacientes foi  fornecida  pelo  Serviço  de 

arquivos médicos do HCPA. O preenchimento dos questionários foi realizado por psiquiatra da Infância e 

Adolescência e acadêmicos previamente treinados. 

4. Resultados: os dados obtidos foram apresentados no programa EpiInfo 6 e Stata, usando o teste t de 

Student. Dados: sexo (n=869) masc=57%, fem=42%; cor (n=774) br=91%, pr+mista=8%; idade (n=761) 12-

18 anos=46%, 6-12 an=36% e 0-6 an=18%; atendidos em ambulatório =75%; repetência (n=542) =71%; 

história familiar de uso de álcool/drogas=51% (n=479); história familiar de transtorno psiq=66% (n=573); 

sintomas  mais  prevalentes  (n=773)  agressividade=41%,  agitação=39%,  tristeza=37%,  irritação=36%, 

dificuldade de relacionamento=36%, desatenção=32%, ansiedade=30%, dificuldade de aprendizado 30% 

outros; hipóteses diagnósticas (n=717) Transtorno de humor=32%, THDA=21%, T de ansiedade=17% e 

outros. 

5.Conclusão: podemos concluir que os pacientes atendidos foram na sua maioria brancos, apresentando múltiplos sintomas, 

história de doença psiquiátrica e abuso de álcool e drogas na família. Observou-se que grande número de crianças apresentava 

repetência escolar. Os diagnósticos mais prevalentes foram os de Transtorno de Humor, Ansiedade e THDA.

São necessários novos estudos acerca do perfil dos pacientes atendidos no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 

afim de que se adeqüe a população que o procura.


