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Elevam-se os problemas de saúde mental em crianças e adolescentes nas últimas 

décadas, e constituem um dos grandes desafios mundiais de Saúde Pública, pela alta 

prevalência e impacto na vida dos pacientes e famílias. No Brasil a atual política de Saúde 

Mental preconiza a desinstitucionalização  com a implementação  de serviços substitutivos 

à internação. A pesquisa teve como objetivo: Identificar a assistência psiquiátrica infanto-

juvenil (0 a 19 anos) no período de 1999 a 2012 no estado de Sergipe, caracterizando a 

distribuição dos transtornos mentais, segundo perfil sócio demográfico e nosológico, 

procedimentos de cuidado e padrão de assistência  verificados nas  hospitalizações e nos 

serviços comunitários  ofertados pelo SUS.  Realizou-se um estudo descritivo ecológico de 

série temporal utilizando dados secundários registrados nos Sistemas SIH-SUS (Sistema 

de Informações Hospitalares) e APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) do Sistema Único de Saúde (SUS). Compararam-se as hospitalizações em 

dois períodos, 1999 a 2007 e 2008 a 2012. Caracteristicas das internações foram 

comparadas com o perfil dos serviços comunitários no período de 2008 a 2012 face a 

disponibilidade dos dados da APAC a partir de 2008. Em relação as internações, em todos 

os anos o sexo masculino superou aquelas do sexo feminino. Maior frequência na faixa 

etária entre 15 e 19 anos.  

A média de dias de internação foi menor entre 2008 e 2012 (10,1 ± 10,7 o mínimo 0 e o 

máximo 45), comparada com  (18,4 ± 12,1 mínimo 0  e o máximo 45) entre 1999 e 2007. 

Reduziu-se também no segundo período as internações de casos antigos. Na comparação 

entre as taxas de hospitalizações e os atendimentos comunitários (2008 a 2012) houve 

aumento na taxa de internação hospitalar (10,6 para 39,9 por 100.00 hab.) e redução nas 

taxas dos atendimentos comunitários (274,3 para 267,7 por 100.00 hab. Em ambos, 

observou-se predomínio dos homens em relação  as mulheres, faixa etária de 15 a 19 anos, 

residentes no interior do estado. Diferença quanto o perfil nosológico, nas hospitalizações 

as causas mais frequentes foram: esquizofrenia, uso de substâncias, transtorno de humor, 

retardo mental e transtornos mentais orgânicos.Nos atendimentos comunitários: retardo 

mental, esquizofrenia, transtornos emocionais e comportamentais, uso de substâncias e 

transtornos do desenvolvimento. Nas hospitalizações as instituições foram prioritariamente 

filantrópicas e privadas (99,8%) enquanto que nos atendimentos comunitários 

majoritariamente públicas (92,5%). Em relação ao caráter do atendimento, as urgências e 

emergências corresponderam a 100% nas hospitalizações, nos atendimentos comunitários, 

o tratamento de continuidade correspondeu a 60,9%. Concluiu-se que embora os serviços 

comunitários existentes no estado, não tenham influenciado para redução das taxas de 

internações psiquiátricas de crianças e adolescentes no período estudado, percebeu-se que 

houve ampliação da assistência em saúde mental. Compreende-se, que para a efetiva 

redução das internações psiquiátricas seria necessário a implementação da 

descentralização e territorialização dos serviços, principalmente a  implantação de CAPSi, 

a fim de que as crianças  e  adolescentes pudessem dispor de atendimentos comunitários 

próximos as suas residências.  

 

Palavras Chaves: Saúde mental, crianças e adolescentes, hospitalização, 

atendimentos comunitários 
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The mental health problems of children and adolescents are considered challenges to 

public health by the high prevalence and impact the lives of patients and families. In 

Brazil the current mental health policy gives priority the no- institutionalization with the 

implementation of alternative services to hospital. The objective of this study was to 

examine patterns of using of hospital and community services for children and youth 

mental health (0-19 years) between 1999 and 2012 in the state of Sergipe, identifying 

disease profiles and socio-demographic aspects of care, as well as procedures care and 

institutional aspects of the services offered by SUS. The aim was to identify any changes 

in the pattern of children's psychiatric hospitalization from the existence of Psychosocial 

Care Centers. We conducted a descriptive ecological study of time series using secondary 

data recorded in the HIS -SUS Systems (Hospital Information System) and HCPA (High 

Complexity Procedures Authorization) of the Unified Health System (SUS). It was 

examined time trends in psychiatric hospitalization of children and teenagers between 

1999 and 2012, with particular focus on the period between 2008 and 2012, corresponding 

to the period with data availability HCPA for assistance from community care in mental 

health juvenile. In the comparison of hospitalizations in the two periods, 1999-2007 and 

2008-2012, there was a predominance of males in the beech age between 15 and 19 years, 

living out of state. There was increased hospitalization rate throughout the series, ranging 

from 10.6 to 39.9 per 100.00 inhabitants. The length of stay was also reduced throughout 

the series. The initial average corresponding to 18.4 ± 12.1 days and a maximum stay of 

45 days, it rose to 10.1 ± 10.7 days between 2008 and 2012, keeping the maximum time. 

Hospitalizations of old cases gave way to new cases and an increase of admissions in 

general hospitals. Regarding the disease profiles of hospital and community care it was 

observed that in the former, were more frequent: schizophrenia, substance use, mood 

disorder, mental retardation and organic mental disorders. Already in community care 

order was: mental retardation, schizophrenia, emotional and behavioral disorders, 

substance use and developmental disorders. A reduction in community care rate of 274.3 

to 267.7 visits per 100.00 inhabitants between 2008 and 2012. Throughout the study 

period, hospitalizations occurred primarily in philanthropic and private institutions 

(99.8%) while the Community calls they occurred mostly in public institutions 

(92.5%).Regarding the nature of the assistance, the emergency care corresponded to 100% 

in hospitalizations and treatment of continuity accounted for 60.9% of the Community 

calls. It was concluded that although community service installed in the state, do not be 

reflected in a reduction of psychiatric hospitalization rates of children and adolescents in 

the study period, there was expansion of mental health care through the CAPS I 

establishment in several cities which provided care children and adolescents with 

psychological distress. It is necessary to expand the deployment of CAPS I to greater 

number of cities, so that children and adolescents can have next community visits their 

homes.                                                                         

 

KEYWORDS: Mental health, child and adolescent hospitalized, call Community 
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Los problemas de salud mental de niños y adolescentes se consideran los retos para la 

Salud Pública por la alta prevalencia e impacto en las vidas de los pacientes y las 

familias.En Brasil, la política de salud mental actual aboga por la desinstitucionalización 

con la implementación de servicios alternativos al hospital. El objetivo de este estudio fue 

examinar los patrones de uso de los servicios hospitalarios y comunitario de salud mental 

de los niños y de los adolescentes (0-19 años) entre 1999 y 2012 en el estado de Sergipe, 

identificando los perfiles nosológico y aspectos socio-demográficos de la atención, así 

como los procedimentos de cuidado y los aspectos institucionales de los servicios 

ofrecidos por el SUS. El objetivo fue identificar cualquier cambio en el patrón de 

hospitalización psiquiátrica de los niños de la existencia de Centros de Atención 

Psicosocial. Se realizó un estudio descriptivo ecológico de serie temporal utilizando datos 

secundarios registrados en los Sistemas SIH-SUS (Sistema de Información Hospitalaria) y 

APAC (Autorización de Procedimientos de Alta Complejidad) del Sistema Único de Salud 

(SUS). Se examinó la tendencia temporal en la hospitalización psiquiátrica de niños y 

adolescentes entre 1999 y 2012, con especial énfasis en el periodo comprendido entre 

2008 y 2012, correspondiente al período con los datos disponibles de la APAC sobre 

servicio comunitario de asistencia en Salud Mental en los niños y adolescentes. En la 

comparación de las hospitalizaciones en los dos periodos, 1999-2007 y 2008-2012, hubo 

un predominio de varones de edades comprendidas entre 15 y 19 años, con domicilio en el 

interior del estado. Hubo un aumento de la tasa de hospitalización en toda la serie, que van 

desde 10,6 hasta 39,9 por cada 100,00 habitantes. La duración de la estancia también se 

redujo en toda la serie. El promedio inicial correspondiente a 18,4 ± 12,1 días y una 

estancia máxima de 45 días, aumentó a 10,1 ± 10,7 días entre 2008 y 2012, manteniendo 

el tiempo máximo. Las hospitalizaciones de casos antiguos dieron paso a nuevos casos y 

un aumento de los ingresos en los hospitales generales. En cuanto a perfil nosológico de 

entradas en hospital generales se observó que en las primeras, fueron más frecuentes: 

esquizofrenia, el consumo de sustancias, trastorno de estado de ánimo, el retraso mental y 

los trastornos mentales orgánicos. Ya en el servicio comunitario fue: retraso mental, 

esquizofrenia, trastornos emocionales y de conducta, consumo de sustancias y trastornos 

del desarrollo. Una reducción en la tasa de servicio comunitario de 274,3 a 267,7 visitas 

por 100.00 habitantes entre 2008 y 2012. A lo largo del período de estudio, las 

hospitalizaciones se produjo principalmente en las instituciones filantrópicas y privadas 

(99,8%), mientras que los servicios comunitários se produjeron principalmente en 

instituciones públicas (92,5%). En cuanto a la naturaleza de la asistencia, la atención de 

emergencia corresponde al 100% de las hospitalizaciones, y la continuidad representó el 

60,9% de las llamadas de la comunidad. Se concluyó que, si bien los servicios 

comunitarios instalado en el estado, no se refleja en una reducción de las tasas de 

hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes en el período de estudio, hubo 

expansión del cuidado de la salud mental a través de los CAPS I establecimiento en varios 

municipios que proporcionaron cuidados a niños y adolescentes con trastornos 

psicológicos. Es necesario ampliar el despliegue de CAPSi al mayor número de 

municipios, por lo que los niños y adolescentes pueden tener servicio comunitario más 

cercanos a sus hogares. 

 

Palabras clave: Salud Mental, niño y adolescente, hospitalización, servicio 

comunitario. 
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1. Introdução  

Os problemas de saúde mental afetam cerca de 20% das crianças e adolescentes em todo o 

mundo, ocupando a quarta posição entre as dez principais causas de incapacitação (WHO, 
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2003). Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 15 anos demonstram que os 

transtornos mentais representam a principal causa de incapacidade e uma das causas mais 

importantes de morbidade nas sociedades atuais (Brasil, 2005). Pesquisas demonstram que 

50% a 75% dos transtornos mentais na idade adulta possuem suas origens na infância e na 

adolescência (Kim-Cohen et  al.,2006; Kessler et al., 2007). Os transtornos externalizantes 

na primeira infância são considerados preditores psicopatológicos de problemas 

emocionais e comportamentais no início da adolescência (Anselmi et al., 2004). 

 

Os transtornos mentais causam prejuízos em relação ao rendimento escolar e do 

relacionamento social, tendem a persistir, e quando não tratados aumentam o risco para 

outros eventos graves na fase adulta como abuso de substâncias, desemprego, 

criminalidade, mortalidade (Kim-Cohen et  al., 2006; Gale et al., 2012). Pesquisas 

internacionais consideram o risco elevado do suicídio e da depressão na adolescência, 

atingindo prevalência de 20% em alguns países (Maj e Sartorius, 2005, Dalgalarrondo, 

2007). 

 

A OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) revelam, ainda, que a 

magnitude dos problemas mentais aumentará dentro de 25 anos, estimando-se que 1 em 

cada 4 habitantes do mundo enfrentará algum tipo de transtorno mental, podendo ser a 

depressão, a esquizofrenia, o atraso mental, o distúrbio da infância e adolescência, a 

dependência de álcool ou de drogas, ou o mal de Alzheimer.  

 

Determinantes do processo saúde e doença mental  

 

A OMS em 2004 conceituou saúde mental como "a presença de um estado de bem-estar" 

que permite a realização individual de habilidades, o manejo de estresses normais da vida 

diária e o trabalho produtivo que promove contribuição para a comunidade e para um 

mundo melhor. Saúde Mental é um estado positivo de funcionamento mental resultando 

em atividades produtivas, gerando bons relacionamentos interpessoais e habilidade para se 

adaptar às mudanças e lidar com as adversidades (Freeman et al.2010) 

 

A saúde mental infantil é concebida como um conjunto de habilidades adaptativas em que 

são envolvidos aspectos emocionais, comportamentais e sociais. Diversos autores têm 

considerado que os aspectos ambientais são os mais importantes para a determinação da 
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saúde mental (Amstalden et.al 2010; Schwengber, Piccinini, 2005). O conhecimento das 

doenças psiquiátricas na infância e na adolescência baseia-se nos mecanismos de 

neurotransmissão, no pensamento analógico (dedução e a indução), em modelos 

psicoterápicos de base compreensiva, bem como nos estudos de família e suas influências 

no crescimento e desenvolvimento da criança.  

 

Dentre os diversos determinantes dos transtornos mentais infanto-juvenis destacam-se 

fatores genéticos e pré-natais, condições de gestação incluindo fatores emocionais, 

econômicos e sociais, consumo de álcool, drogas, cigarro e medicação, fatores neuro-

endocrinos, doenças orgânicas, e aspectos ambientais nas dimensões sociais, culturais e 

econômicas.Os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais são considerados 

determinantes de saúde (Buss, 2007). 

 

A literatura apresenta estudos os quais buscaram averiguar a correlação de fatores de risco 

individuais, familiares e ambientais (Ford et al,2004). A exposição a agentes estressores 

durante o desenvolvimento inicial associa-se com a hiperatividade cerebral persistente e 

aumento da probabilidade de depressão em fase posterior da vida. Os fatores de risco têm 

sido reconhecidos como processo, incluindo o conjunto de fatores de risco, período de 

duração da exposição e o momento da sua ocorrência são considerados mais importantes 

do que a argumentação de uma única exposição grave (Bordin; Paula, 2007; Pesce et al., 

2004; Sapienza; Pedromônico, 2005).   

 

Os fatores de proteção também são considerados, sendo classificados em três categorias a 

saber: os atributos disposicionais da criança compreendem atividades, autonomia, 

orientação social positiva, autoestima, e preferências. A categoria características familiares 

diz respeito a coesão, afetividade e ausência de discórdia e negligência. As fontes de apoio 

individual ou institucional disponíveis para a criança e sua família, envolvem 

relacionamento da criança com seus pares e outras pessoas além dos familiares, aspectos  

culturais, cuidado médico-psicológico, relações religiosas.  

 

As contribuições da neurociência, genética, psicologia e sociologia entre outras, 

desempenharam um importante papel na compreensão da complexidade das relações 

(Heim et al, 2000). Portanto, a  existência concomitante de fatores de risco e de proteção 
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dificulta a identificação de variáveis responsáveis pelo início e pela continuidade dos 

problemas de saúde mental” (Kieling et al., 2011, p. 1516). 

 

Morbidade psiquiátrica infantojuvenil  

 

A Organização das Nações Unidas, estima que as crianças e adolescentes representam 

cerca de 30% e 14,2% da população mundial respectivamente (ONU, 2012). Estudo de 

revisão da literatura internacional apresenta altas taxas de prevalência de transtornos 

mentais infanto- juvenil. A média global da taxa de prevalência de transtornos mentais 

nessa população foi de 15,8%. Estima-se que uma entre quatro a cinco crianças e 

adolescentes no mundo apresenta algum transtorno mental (Patel, 2007).  

 

Em estudo de revisão da literatura internacional, a média global da taxa de prevalência de 

transtornos mentais foi de 15,8%. A prevalência média entre os pré-escolares foi de 10,2% 

e entre os adolescentes, de 16,5%. Ressalta-se que a taxa de prevalência tende a aumentar 

proporcionalmente com a idade (Roberts et al., 2007). 

 

Dentre os estudos internacionais, a maior parte foi realizada em países desenvolvidos (n = 

15), sendo a maioria concentrada nos Estados Unidos (n = 10). Entre os países em 

desenvolvimento, dois estudos foram realizados no Brasil (Madruga et al., 2012). 

 

Estudos americanos, apresentam prevalência de depressão entre crianças e adolescentes 

variando de 3% a 5% (Goldberg et al., 2007). Estudo alemão apresentou prevalência de 

depressão em crianças e adolescentes de 8,9%. (Mehler-Wex e Kolch, 2008). O 

diagnóstico de transtorno de conduta entre crianças e adolescentes tem apresentado 

aumento em suas prevalências nos últimos anos, principalmente em áreas urbanas, com 

variação de menos de 1% a mais de 10% (Hinshay, 2003).  

 

Embora sejam escassos os estudos epidemiológicos em países de baixa e média renda 

(Petresco et al., 2014), pesquisas realizadas em diversos países constataram como 

transtornos mentais infanto-juvenis mais frequentes: depressão, transtornos de ansiedade, 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (Thiengo et al. 2014).   

 

Quadro 1. Estudos de prevalência e principias diagnósticos de transtornos 

mentais na infância e adolescência por país. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0047-20852014000400360&script=sci_arttext
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País/Ano Estudo População 
Amostra  

 
Prevalência principais diagnósticos 

EUA/2013 Nock et al. Adolescentes NI 6.483 

  Transtornos de ansiedade 18,6% 

  Depressão 10,6% 

  Transtorno por uso de substâncias  8,6%      

 

 Noruega/2013 Lehaman et al.  Crianças M= 8,9 279 

 TDAH 19% 

 Transtorno de ansiedade 17,9% 

 Transtorno opositivo-desafiador 14% 

 

  Uganda/2013 Kinyanda et al. 
Crianças e 

adolescentes  M= NI 
1.587 

  Depressão 8,6% 

 

 Brasil/2013 Madruga et al. Adolescentes M=16,5 761 

  Transtorno por uso de substâncias 14,1% 

Reino Unido/2012 Lewis et al.,  Crianças M= NI 337 
 Depressão 12,5% 

México/2012 Benjet et al. Adolescentes M=15,4 3.005 

 Transtorno de ansiedade 32,3% 

 Transtorno por uso de substâncias 32,1% 

 Depressão 10% 

Chile/2012 Vicente et al. 
Crianças e 

adolescentes M= NI 
1.558 

 Transtorno de ansiedade 18,5% 

 TDAH 15,1% 

 Transtorno opositivo-desafiador 8,7% 

 

 
China/2011 Ma et al. Adolescentes M=13,8 3.208 

 Transtorno do estresse pós-traumático 2,5% 

China/2011 Peng et al. 
Crianças e 

adolescentes  M= N 
7.038 

 Transtorno do estresse pós-traumático 2% 

Índia/2011 Siddique et al. 
Crianças e 

adolescentes  M= 14 
1.811 

 TDAH - Área urbana 11% 

               Área rural 2,7% 

  Fonte: Thiengo et al. 2014   M= média de idade /anos      NI= não informado 

 

 

Cenário Nacional 

Estudo pioneiro sobre saúde mental infantil foi realizado surgiu em 1982, em Salvador, 

Bahia com crianças na faixa etária de 5 a 14 anos. Os resultados demonstraram taxa de 

23,5% para algum tipo de transtorno (Almeida, 1982). Estudo realizado em Taubaté (São 

Paulo) com estudantes (7 a 14 anos) objetivou avaliar a prevalência de transtornos 

mentais, os diagnósticos mentais foram baseados em Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais quarta edição (DSM-IV, mediante a utilização de Desenvolvimento e 

Bem-Estar de Avaliação, através da avaliação de multi entrevista com um informante. O 

estudo demonstrou taxa de prevalência global ponderada de transtornos mentais de 12,7% 

(intervalo de confiança de 95% (CI) = 9,8% -15,5%). Os distúrbios de comportamento 

(transtorno desafiador opositivo ou transtorno de conduta) foram as doenças mais 

prevalentes (7,0%  - IC 95% = 5,1% - 8,9%), 
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Pesquisa epidemiológica realizada com crianças de zero a 12 anos no período de 2002   a  

2004, atestou maior incidência de problemas mentais entre os meninos (59,6%) 

principalmente na idade de 7 anos, os diagnósticos com maior incidência  foram os 

transtornos hipercinéticos. Em relação as meninas foi detectado o sofrimento mental em 

40,3% dos cadastros analisados, a idade com maior incidência foi 11 anos e os  

diagnósticos mais frequentes foram os transtornos mistos de conduta e emoções       

(Tarasconi, Miranda & Scortega,2007).  

 

Em relação a adolescência, estudo multicêntrico realizado com pessoas na faixa etária de 

15 a 19 anos residentes em São Paulo, Brasília e Porto Alegre estimou                         

prevalências de inapetência (8% a 12%), insônia(6% a 8%), desânimo(11% a 17%), 

irritabilidade (7% a 15%), ideia suicida (3% e 4%) (Soares, 1994). 

 

A revisão de literatura comprova o predomínio de estudos relativos à prevalência ou 

incidência de transtornos mentais, embora seja evidente também um crescente                     

interesse pelos fatores associados a doenças mentais (Medeiros; Ferreira  Filha e Viana, 

2006). 

 

Os fatores de risco e de proteção são caracterizados como características,                         

experiências ou eventos associados ao aumento ou diminuição da probabilidade de 

ocorrência de determinado desfecho, em relação à população geral não exposta.  Alguns 

estudos corroboram que as crianças e adolescentes estão expostas a fatores biológicos, 

relacionados a anormalidades do sistema nervoso central, causadas por lesões, infecções, 

desnutrição ou exposição a toxinas; fatores genéticos, relacionados à história familiar; 

fatores psicossociais, relacionados a disfunções na vida familiar; eventos de vida 

estressantes e fatores ambientais. A interação dos fatores de risco influenciam 

negativamente o comportamento e o desenvolvimento das crianças (Bordin, Paula, 2007). 

Dentre os fatores de risco mais investigados, associados a maior incidência de transtornos 

mentais em crianças e adolescentes, estão os transtornos mentais e o baixo grau de 

instrução do cuidador.   

 

No que se refere ao atendimento, pesquisa apresenta dados ambulatoriais e de internação 

hospitalar em Salvador. Os autores concluíram que a clientela atendida necessita de uma 
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ampliação da atenção, sobretudo em relação aos “programas educacionais que favoreçam 

a adaptação e integração social” (Santos et al., 2005).  

 

Outro estudo da mesma autora apresenta dados da população de crianças e de adolescentes 

atendidos nos serviços de saúde mental, os resultados contribuem para o redirecionamento 

das modalidades de atendimento prestado (Santos, 2006). Os achados desses estudos 

corroboram com a pesquisa realizada por Benetti, Ramires, Schneider, Rodrigues e 

Tremarin (2007). 

 

No tocante ao atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial, em 2008 foi                      

desenvolvida uma pesquisa com o objetivo de caracterizar os seus usuários conforme 

diagnóstico, características sóciodemográficas e procedimentos terapêuticos. Foram 

estudadas sete unidades distribuídas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, um total de 

1.456 crianças e jovens atendidos, sendo 62,8% do sexo masculino, numa faixa etária 

média de 11,1 anos. Dentre os diagnósticos mais frequentes (44,5%) apresentaram 

transtornos do comportamento e emocionais. Nesse grupo não foi encontrado usuário de 

drogas psicoativas. Em relação aos serviços prestados, constatou-se que a maioria (49,3%) 

foi atendida na modalidade não intensiva. Sendo o funcionamento das unidades 

semelhante aquele prestado pelos ambulatórios (Hoffmann, Santos, Mota, 2008). 

 

Em estudo que compara processos de avaliação do comportamento infantil, as autoras 

concluem que embora a entrevista com responsáveis constitua o procedimento mais 

utilizado para a coleta de informações, este não é considerado tão eficaz na medida em que 

evidencia-se a necessidade de capacitação profissional para avaliação comportamental 

(Gauy e Guimarães, 2006). Em relação a demanda pelo atendimento, estudo comprova que 

os encaminhamentos são realizados com base na comparação da “normalidade” (Akerman, 

2003). 

 

Quanto aos relatos de experiências sobre os serviços especializados no atendimento à 

população infantojuvenil, evidencia-se o projeto desenvolvido em Betim – Minas Gerais 

com a experiência da clínica ampliada, visto que amaioria das crianças atendidas não 

dispunham de possibilidade socializadoras (Silva, 2003). Destaca-se também a experiência 

de ações ambulatoriais desenvolvidas na Associação Criança de Sorocaba/SP: a Oficina 

Terapêutica (OT) e dois Centros de Atenção Psicossocial da Infância (CAPSi), baseada na 
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ambientoterapia, com valorização das atividades cotidianas dos pacientes e a possibilidade 

de relações humanizadoras (Moretto et al., 2008, p. 60). Pesquisa comprova a dificuldade 

do acesso aos serviços, principalmente as pessoas que residem nas periferias das cidades, 

cujos atendimentos centralizam-se nos centros metropolitanos (Passos, Beato, Akerman, 

Carvalho e Dias, 2009). 

 

Em relação ao estado de Sergipe não foram identificados dados de prevalência de 

transtornos mentais na população infanto-juvenil, constatando-se inexistência de estudos 

sobre saúde mental nessa faixa etária. Contudo a população do estado constituída por 

crianças e adolescentes compreende 32,4% da população geral (IBGE, 2010). 

 

Assistência em Saúde mental Infantojuvenil  

 

São mundialmente restritas as políticas voltadas para a saúde mental de crianças (WHO, 

2005). A assistência em saúde mental na infância é relevante para o desenvolvimento do 

indivíduo, e a evolução histórica deste cuidado acompanhou as modificações sócio-

político-econômicas que influenciaram as transformações na política de assistência. Até o 

século XIX, considerava-se o adoecimento mental apenas para a população adulta e 

raramente entre adolescentes, tomando-se como problemas disciplinares comportamentos 

associados aos transtornos mentais infantis.  

 

No Brasil, as ações de saúde mental para crianças e adolescentes foram inicialmente 

delegadas aos setores educacionais e de assistência social, com restritas proposições da 

área de da saúde mental (Brasil, MS, 2005).  O progresso na psicofarmacologia, 

movimento dos direitos humanos, e incorporação do elemento mental no conceito de 

saúde, contribuíram para mudanças no paradigma de atenção em saúde mental na segunda 

metade do século XX. O processo de desinstitucionalização dos pacientes foi 

impulsionado por essas mudanças e unidades ambulatoriais substitutivas à internação tem 

sido implementadas. Na década de 70, surgiram no cenário nacional ideias e experiências 

ligadas ao movimento da Psiquiatria Democrática Italiana, que orientaram a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e, consequentemente, a Política de Saúde Mental (Delfini, Reis, 

2012). 
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Nos anos 80 ocorreram três processos importantes para a consolidação do modelo de 

atenção em saúde mental: a ampliação do envolvimento de atores sociais, a reformulação 

legislativa e o surgimento de experiências institucionais bem-sucedidas (Tenório 2001, 

p.31-32). A implantação dos Núcleos de Atenção Psicossociais – NAPS contribuíram para 

responder as demandas psiquiátricas baseadas no modelo basagliano com atenção 

territorial de caráter substitutivo ao hospital (Brasil, MS, 2004). 

 

Em 1990, a Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica em 

Caracas reuniu 11 países latino-americanos, discutiu-se a necessidade de vincular a 

atenção psiquiátrica aos serviços primários de saúde, cuja adesão do Brasil constituiu um 

marco na mudança do atendimento à saúde mental no país, pela criação dos primeiros 

serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Em 1992, foi implantado Programa de 

Apoio à Desospitalização (PAD), objetivando a redução e desativação dos leitos 

psiquiátricos e consequente substituição por outros serviços em todo território nacional 

(Levav et  al., 1994; Lougon, 2006). 

 

Desse modo, preconizou-se o direcionamento das legislações em saúde mental para a 

desinstitucionalização dos pacientes com a implementação de unidades ambulatoriais 

substitutivas à internação. A hospitalização seria indicada em casos graves e realizada 

preferencialmente dentro de hospitais gerais. Em 1992 foi editada a Portaria SNAS nº 224, 

de 29/01/92, que estabeleceu as diretrizes e normas no âmbito do SUS, tanto para o 

atendimento hospitalar (em hospital dia, urgência psiquiátrica em hospital geral, leito ou 

unidade psiquiátrica em hospital geral, e hospital especializado em psiquiatria) quanto 

ambulatorial (em unidades básicas, centro de saúde e ambulatório, e em núcleos ou centros 

de atenção psicossocial – NAPS/CAPS. Esta portaria estabeleceu regras mínimas para o 

funcionamento dos hospitais psiquiátricos (Brasil/MS, 1992).  

 

No ano de 2000 o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 106, de 11/02/2000, que criou 

os serviços residenciais terapêuticos em saúde mental, entendidos como moradias 

inseridas preferencialmente, na comunidade, para portadores de transtornos mentais, 

egressos de internações de longa permanência, destituídos de laços familiares ou sociais 

(art. 1º, parágrafo único) (Brasil, MS, 2000). Na III Conferência Nacional de Saúde 

Mental realizada em 2001 foi reconhecido o vínculo da saúde mental com a gestão global 
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da saúde pública, os hospitais públicos passaram a ter pluralidade de ofertas terapêuticas 

(Conferência Nacional de Saúde Mental, 2001). 

 

As ações de saúde mental na atenção básica deveriam seguir diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica, adotando princípios fundamentais como noção de território, organização da 

atenção em rede, intersetorialidade, reabilitação psicossocial, interdisciplinaridade, e 

promoção da cidadania dos usuários (Brasil, 2004; Vidal; Bandeira; Gontijo, 2008). A 

promulgação da Lei Paulo Delgado de 2001, começou a reformular a assistência à Saúde 

Mental sobretudo em relação à desinstitucionalização preconizada pela Reforma 

Psiquiátrica. A Portaria nº 336, de 19/02/2002, atualizou as normas do atendimento 

hospitalar e ambulatorial, definindo as diferentes modalidades de serviços dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) em: CAPS I, CAPS II e CAPS III, conforme grau crescente 

de complexidade e abrangência populacional, CAPSad para usuários de álcool e outras 

drogas e CAPSi para crianças e adolescentes. Os CAPS são unidades de saúde 

locais/regionalizadas com população adscrita definida pelo nível local, com equipe 

multiprofissional, oferecendo atendimento em um ou dois turnos de 4 horas. Têm como 

prioridade as demandas de transtornos psiquiátricos graves e persistentes, empregando 

alternativas terapêuticas individualizadas, articuladas  com serviços extra-hospitalares.  

 

No território, o hospital geral ou pediátrico representa o local de acolhimento perante a 

necessidade de internação (Hoffmann, Santos, Mota, 2008). Esta portaria instituiu, pela 

primeira vez, um capítulo destinado ao cuidado de crianças e adolescentes, o qual refere-se 

aos CAPS infantil e juvenil (CAPSi), afirmou que estes serviços destinam-se ao público 

infantil e juvenil gravemente comprometido psiquicamente, como os portadores de 

autismo, psicoses, neuroses graves e todos que estejam impossibilitados por sua condição 

psíquica de manter ou estabelecer laços sociais (Menezes, 2008:140). 

 

A atual política de saúde mental preconiza a adoção de novas formas de compreender e 

tratar as pessoas com sofrimento psíquico. Nessa perspectiva, o atendimento é realizado 

prioritariamente por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospitais Dia (HD), 

leitos psiquiátricos e urgência em hospitais gerais, ambulatórios, Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), bem como redes de apoio 

social: associações de moradores, de bairros, igrejas, grupos de auto-ajuda, escolas e 

universidades (Amarante, 2007; Borille, 2008). 
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A Rede de Atenção Integrada em Saúde Mental está consubstanciada na deliberação da 

II Conferência Nacional de Saúde Mental – 1992: “um conjunto de dispositivos sanitários 

e socioculturais que partam de uma visão integrada de várias dimensões da vida do 

indivíduo. Em diferentes e múltiplos âmbitos de intervenção: educativo, assistencial e 

reabilitação”. A organização da rede de atenção deve contemplar a descentralização e 

hierarquização, desde a atenção básica até a internação hospitalar, como último recurso. 

Prever a articulação com as demais políticas públicas e redes sociais. 

  

Os CAPSIs têm como principal função prestar atendimentos diários as crianças e 

adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, proporcionando 

acompanhamento clínico e reinserção social através de ações inter setoriais visando 

fortalecer laços familiares e comunitários. O  CAPSi  configura-se no território como 

ponto sistêmico da rede de saúde mental, articulando diversas redes de serviços desde 

atenção básica, urgência e emergência, hospitais gerais e ambulatórios, para garantir a 

atenção integral .  

 

Estudo realizado em São Paulo, constatou  que a articulação das ações destinadas à saúde 

mental infantojuvenil realizadas pelos CAPSI e ESF ocorre de forma diferenciada nos 

municípios. Porém, apresentam como questão central a necessidade de incorporação da 

saúde mental nas ações das equipes de ESF. As equipes se comprometem em trabalhar em 

rede através da realização de parcerias com os recursos comunitários, embora escassos 

(Delfini et al. 2012).  

 

Em estudo realizado em Embu, São Paulo a prevalência de problemas de saúde mental foi 

de 24,6% (IC=20,7-28,5) em amostra composta por 479 crianças e adolescentes na faixa 

etária de 6 a 17 anos, residentes em um bairro popular. A pesquisa também detectou que a 

demanda encontrada necessita de aproximadamente 7  anos para que o tratamento seja 

disponibilizado para todos os que precisam. Para estimar esse período, os autores tomaram 

como base as taxas de prevalência obtidas na amostra. Constatou-se a existência de 12.904 

crianças e adolescentes com problemas de saúde mental no município, sendo que, 3,830 

necessitavam de tratamento devido ao comprometimento global. Porém, com uma 

capacidade de atendimento do sistema estimada em 537 casos/ano, seriam necessários 7   

anos para cobrir a demanda (Paula et al, 2007). 
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A Associação Brasileira de Psiquiatria investigou a utilização de serviços por crianças e 

adolescentes entre 6 e 17 anos, com sintomas que requeriam atendimento. Foram 

realizadas 2002 entrevistas, em 142 municípios brasileiros localizados em todas as regiões 

do país. Detectou-se que dentre as crianças e adolescentes que necessitavam de 

atendimento: 24,4% não conseguiu tratamento, 28,9% utilizou convênios particulares e 

46,7% utilizou o SUS (ABP Associação Brasileira de Psiquiatria, 2008).  

 

Finalmente constata-se que o público infantojuvenil apresenta especificidades as quais não 

podem ser contempladas pela extensão dos cuidados prestados aos adultos (Patel, 2007). 

As intervenções para essa faixa etária necessitam de especificidade, tendo em vista que as 

crianças e adolescentes têm universos próprios e manifestações comportamentais típicas 

(WHO, 2005). A intervenção em saúde mental é concebida como um conjunto de 

atividades, disponíveis a todas as faixas etárias, com o propósito de promover a saúde 

mental através da prevenção, tratamento e   reabilitação  dos  transtornos mentais  (WHO,  

2005).   
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Rede de Atenção Integrada em Saúde Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Ministério da Saúde, 2005 
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Justificativa 

 

Este estudo se justifica pela elevada população infantojuvenil no Estado de Sergipe, tendo 

em vista as implicações dos transtornos mentais sobre o desenvolvimento, e substancial 

interferência na incapacitação. Considera-se importante o conhecimento da morbidade 

psiquiátrica dessa população, sobretudo pela necessidade de identificar o padrão de 

utilização dos serviços de saúde mental no Estado, examinando desigualdades regionais. 

 

Estes dados são essenciais para a determinação de prioridades no âmbito da saúde mental, 

bem como para projetar e avaliar intervenções em saúde pública. A caracterização dos 

usuários dos serviços de atenção a saúde, contribuem para o conhecimento sobre a 

concretização das diretrizes orientadoras da política e o atendimento efetivamente 

realizado (Delfini,2009). 

 

A literatura confirma a necessidade de caracterizar e analisar o perfil social, demográfico e 

nosológico da clientela assistida pelos serviços de saúde mental, a fim de que possibilite o 

direcionamento das políticas públicas. Neste sentido, alguns estudos já foram realizados 

em regiões brasileiras buscando a caracterização de pacientes usuários de CAPS 

(Tomasi et al., 2010; Nascimento; Galvanese, 2009; Pelisoli; Moreira, 2006; Montanari, 

2005; Andreoli et al., 2004).  

 

A utilização dos serviços de saúde depende da interação de diversos fatores (individuais, 

sociais e organizacionais). Autores defendem a necessidade do conhecimento dos usuários 

e dos fatores que influenciam no uso dos serviços, assim como as intervenções necessárias 

para a melhoria dos serviços (Oliveira, 2012). 

 

Diversos estudos confirmam a necessidade de expansão, adequação e articulação da rede 

de cuidados para as crianças e adolescentes com sofrimento psíquico (Assis, Avanci, 

Pesce e Ximenes, 2009; Couto, Duarte e Delgado, 2008; Guerra, 2005; Halpern e 

Figueiras, 2004). A utilização dos serviços constitui o centro do funcionamento dos 

sistemas de saúde, sendo portanto,  considerada uma medida de acesso, a qual tem sido 

avaliada a partir da sua disponibilidade, organização, mecanismos de financiamento, 

identificação das lacunas de tratamento, promoção do tratamento integral, formação dos 

recursos humanos e informação de resultados (Travassos e Martins 2004).  
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A imprecisão das informações sobre a saúde mental infantil dificulta a estruturação de 

serviços de assistência (Costello, Egger,Angold, 2005; Fleitlich; Goodman, 2001). 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral: Descrever a utilização dos serviços hospitalares e comunitários para 

cuidados em saúde mentalinfanto juvenil, de  usuários do SUS no estado de Sergipe.  

 

Objetivos Específicos: 

1) Identificar a  distribuição dos atendimentos realizados em hospitais, e serviços 

comunitários de transtornos mentais infantojuvenis segundo as características 

sóciodemográficas; 

 

2) Determinar as taxas de  internações psiquiátricas nos períodos de 1999 a 2007 e 2008 a 

2012 e estabelecer comparação entre as mesmas;  

 

3) Comparar as taxas das internações psiquiátricas e as consultas ambulatoriais no período 

de 2008 a 2012 

 

4) Verificar a distribuição dos transtornos mentais infantojuvenis segundo o diagnóstico 

principal (CID-10) dos atendimentos realizados em hospitais, e serviços comunitários, 

assim como região de atendimento.  
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Capítulo II 

2. Metódos 

 

2.1 – Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo ecológico de série temporal utilizando dados secundários 

sobre transtornos mentais de crianças e adolescentes registrados nos Sistemas SIH-SUS 

(Sistema de Informações Hospitalares) e APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado de Sergipe entre 1999 e 2012.  

 

2.2 - Local do Estudo 

 

O Estado de Sergipe possui uma  área geográfica de 22.050,4km, localizado  no Leste da 

região Nordeste ocupando 1,43% desta Região. A população geral do estado compreende 

2.110.867 habitantes correspondendo 3,91% dos habitantes Nordestinos; Concentra-se na 

área urbana 73,5% da população e 26,5% na área rural. A densidade demográfica é de 94,3 

habitantes por quilômetro quadrado, e crescimento demográfico anual de 1,5%. Pessoas do 

sexo feminino constituem 51,4% da população, a qual possui a seguinte composição 

étnica: pardos (63%), brancos (30%), negros (5%) índios (1%), outros (1%). 

 

Dentre os 75 municípios, 67,9% são de Pequeno Porte I abrigando até 20.000 habitantes; 

24,0% de Pequeno Porte II com população entre 20.001 50.000 habitantes; 5,4% Médio 

Porte - (população de 50.001 até 100.000 habitantes) e 2,7% de Grande Porte - (população 

de 100.001 até 900.000 habitantes). 

 

O Estado possui atualmente 25 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)            

cadastrados e 18 Serviços Residenciais Terapêuticos implantados. Segundo a proporção de 

CAPS por 100 mil habitantes adotadas pelo Ministério da Saúde, Sergipe apresenta 82% 

de cobertura considerada muito boa. Em relação ao atendimento infanto-juvenil dispõe de 

três equipamentos comunitários, 02 CAPSIs e um Centro de Referência. A taxa de 

cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde é de 1 CAPSi/200.000 habitantes.  

  

Considera-se como parâmetro ideal, a oferta de 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

para cada 100.000 habitantes.  O cálculo da taxa de cobertura, considera que um CAPS I 

se ocupe de 50.000 habitantes, um CAPS III 150.000 habitantes, e que os CAPS II, CAPSi 
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e CAPSad possam cada um,  atender, uma população de 100.000 habitantes (MS, 2011). 

Sergipe apresenta uma cobertura em saúde mental de 1,16/ 100 mil habitantes, portanto 

acima da média nacional (0,72 por 100 mil habitantes). Inaugurou-se  na capital do estado 

o primeiro CAPSI  em 2004 () e o segundo na região metropolitana município de Nossa 

Senhora do Socorro em 2010. Sergipe possui atualmente: 32 CAPS I, 3  CAPS II, 3 CAPS 

III, 4 CAPS AD e 2 CAPS i. Totalizando 43 unidades (conforme ilustração 2) .  

 2.3 – Modificações na rede de atendimento em saúde mental no estado de Sergipe  

Linha de tempo 

No período de 1997 a 2010, a rede de atendimento em saúde mental sofreu algumas 

modificações quanto ao fechamento de hospitais e implantação de unidades substitutivas 

conforme demonstrado na linha do tempo.  
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2.4 - Distribuição dos CAPSs  no estado de Sergipe 

Dentre os 75 municípios, 33 dispõem de CAPS, sendo 2 CAPSi, 2 CAPS II, 3 CAPS III, 4 

CAPS AD e 32 CAPS I. Totalizando 43 unidades. 
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2.5 - Fonte de Dados 

 

Foram utilizadas as bases de dados do SIH/SUS e SIA/SUS. O Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), utiliza a Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), como instrumento de entrada de dados. Já o Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), utiliza como instrumentos de 

entrada de dados a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). Tanto a 

AIH quanto a APAC fornecem informações que são geradas a partir dos dados de laudo 

médico específico devidamente autorizado pelo órgão de regulação no município (Brasil, 

2002; Carvalho, 1997).  

 

2.6 – Procedimento  de Coleta de Dados 

 

Os pacientes foram identificados nas bases de registro das hospitalizações e dos 

tratamentos psiquiátricos realizados em centros de alta complexidade localizados no 

estado de Sergipe. Foram incluídos todas as crianças e adolescentes atendidos na rede 

pública comunitária e hospitalar, tendo o diagnóstico de transtorno mental como causa 

básica, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas  

Relacionados   à Saúde – CID 10.  

 

O banco de dados do SIH/SUS foi explorado a partir das Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIHs), arquivo reduzido (RDUFAAMM.dbc),disponível para consulta no 

endereço eletrônico do Datasus (http://www.datasus.gov.br). A versão disponível na 

Internet é gerada sem os dados de identificação pessoal dos pacientes. Os arquivos no 

formato ".dbc" foram descompactados no Tabwin, neles já estavam presentes todas as 

AIH faturadas pelo SUS em todas as especialidades por mês e ano. Em seguida foram 

extraídos os campos de interesse para o estudo.  

 

Para o armazenamento dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel (Microsoft 

Corp., Estados Unidos), e sua análise foi realizada através do programa estatístico Stata 11 

(Stata Corp., College Station, Estados Unidos). 

 

 

 

http://www.datasus.gov.br/
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2.7 – Definição das Variáveis 

Período: 1999 a 2012 

Desfecho - hospitalizações de transtornos mentais identificados pela CID 10 em pessoas 

com faixa etária de 0 a 19 anos. 

Os atendimentos ambulatoriais não foram analisados no período de 1999 a 2007, visto que 

as informações da APAC estão disponíveis apenas a partir de 2008. 

 

Variáveis - foram utilizadas variáveis comuns às duas bases de dados como sexo, idade, 

código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do município de 

residência, município do estabelecimento de saúde, diagnóstico principal e procedimentos 

realizados. 

 

O indicador empregado para analisar hospitalizações foi o número da AIH (autorização 

para internação hospitalar) paga, aos diversos hospitais públicos, conveniados ou 

contratados pelo SUS, em Sergipe. O indicador empregado para analisar tratamento 

especializado em serviços comunitários foi a APAC. 

As informações foram agrupadas conforme: 

I - Aspectos sócio demográficos (idade, sexo, município residência e ano do atendimento) 

II - Aspectos relativos aos diagnósticos (dias de internação, diagnóstico principal 

agrupados por lista tabular de morbidade da CID10) 

III - Características das instituições responsáveis pela internação/atendimento (natureza e 

gestão da instituição, caráter internação/atendimento). 

Para este estudo foram consideradas as seguintes variáveis: 

Em relação a descrição dos registros  da AIH: 

Especialidade : 5= Psiquiatria       9= Hospital dia psiquiatria                                               

Identificador : 1=T ratamento inicial   5= Continuidade                                                                  

Natureza do hospital : 5= Público municipal 20= privado 40= Público estadual 

60=Filantrópico 

Gestão : 0= Estadual    1=Plena municipal 2=Plena estadual 

Caráter da internação: 

01: Eletiva 

02: Urgência/Emergência em Unidade de Referência 

03: Urgência/Emergência, quando a AIH tiver sido emitida antes da internação 

04: Internação em AIH de alta complexidade 

05: Urgência/Emergência, quando a AIH tiver sido emitida após a internação. 

06: quadro compatível com acidente no local de trabalho ou a serviço da empresa 
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07: quadro compatível com acidente de trajeto entre a residência e trabalho 

08: quadro compatível com outros tipos de acidente de trânsito, não considerados 

acidentes de trajeto entre residência e trabalho 

09: quadro compatível com outros tipos de lesões e envenenamentos, por agentes físicos 

ou químicos. 

11: Eletiva - atendimento em regime de hospital-dia 

20: Urgência/Emergência em Unidade de Referência 

21: Urgência/Emergência em Unidade de Referência - atendimento em regime de hospital-

dia 

26: Urgência/Emergência - quadro compatível com acidente no local de trabalho ou a 

serviço da empresa 

27: Urgência/Emergência - quadro compatível com acidente de trajeto entre a residência e 

trabalho 

28: Urgência/Emergência - quadro compatível com outros tipos de acidente de trânsito, 

não considerados acidentes de trajeto entre residência e trabalho 

29: Urgência/Emergência - quadro compatível com outros tipos de lesões e 

envenenamentos, por agentes físicos ou químicos. 

41: Internação em AIH de alta complexidade - atendimento em regime de hospital-dia 

 

Morte :  0= Não     1= Sim 

Complexidade :  10=Baixa  20=Média   30= Alta 

Não tem essa variável no periodo de 1999 a 2007 

# Os anos de 1999 a 2002 não tem informações sobre CNES 

 

Em relação a descrição dos registros  da APAC: 

Sexo: 0 - Ignorado 1 – Masculino  3 - Feminino  

Cor / Raça: 01- Branca  02 - Preta   03 - Parda   04- Amarela  05 - Indígena  99 - sem 

informação 

Tipo de APAC: 1 - Inicial    2 - Continuidade    3 - Única  

Tipo de Atendimento: 

01- Urgência/Emergência (consulta ou procedimento) 

02- Primeira consulta 

03-Consulta subsequente 

04- Urgência/Emergência com referência para outra unidade 

07-Primeira consulta anual com referência para outra unidade 

 

            Caráter do Atendimento 

01- Eletivo 

02- Urgência 

99- Outros tipos de lesões e envenenamentos por agentes químicos ou Físicos  

 

O atendimento de urgência psiquiátrica refere-se aos casos com: distúrbio do pensamento, 

sentimentos ou ações que implicam risco menores de vida ou social , necessitando de 

intervenções a curto prazo (dias-semanas) comportamento bizarro, quadros agudos de 

ansiedade, síndromes conversivas. O SUS considera o atendimento eletivo  indicado em 
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casos de ansiedade leve, distúrbios de relacionamento interpessoal, informações sobre 

medicação, fornecimento de receitas (Vasconcelos, 2010). 

       

      Tipo de Estabelecimento: 

      1.Posto de saúde 

2.Unidade básica de saúde 

4.Policlínica 

5.Ambulatório de hospital geral 

6.Ambulatório de hospital especializado 

15.Unidade mista 

20.Pronto socorro geral 

21.Pronto socorro especializado 

22.Consultório 

36.Unidade ambulatorial de especialidade (s)  
39.Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 

62.Hospital / Dia 

70. Centro de Atenção Psicossocial 

 

Procedimento Principal : 

301080020 = Acolhimento noturno de paciente em CAPS 

301080046 = Acompanhamento de paciente em Residência Terapeutica      

301080054 = Acompanhamento intensivo crianças e adolescentes com TM                                                          

301080062 = Acompanhamento intensivo em saúde mental                                                                                     

301080070 = Acompanhamento intensivo usuário álcool/drogas 

301080089 = Acompanhamento não intensivo crianças e adolescentes c TM 

301080097 = Acompanhamento não intensivo usuário álcool/drogas 

301080100 = Acompanhamento não intensivo em saúde mental 

301080119 =Acompanhamento semi-intensivo crianças e adolescentes c TM                               

301080127 = Acompanhamento semi-intensivo em saúde mental 

301080135 =Acompanhamento semi-intensivo usuário álcool/drogas 

 

Tipo de Prestador: 

20- Privado com fins lucrativos 

22- Privado optante pelo simples 

30- Público federal 

40- Público estadual 

50- Público municipal 

60- Privado sem fins lucrativos 

61- Filantrópico 

80- Sindicato 

 

Motivo de Saída e Permanência 

1.1 Alta Curado 

1.2 Alta Melhorado 

1.4 Alta a pedido 

1.6 Alta por Evasão 

1.8 Alta por Outros motivos 
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Por Permanência: 2 

2.1 Por características próprias da doença 

2.2. Por Intercorrência 

2.3 Por impossibilidade sócio-familiar 

2.6 Por mudança de Procedimento 

2.8 Outros motivos 

2.9 Outro estabelecimento 
 

Por outros motivos: 5 

5.1 Encerramento Administrativo 

 

Indicador de Óbito 

0: Não           1: Sim 

 

 

QUADRO 2 - Lista de grupos diagnósticos (CID -10)  

 

Categorias Grupos diagnósticos CID 10 

1 Transtornos mentais orgânicos F00 – F09 

10 Uso substâncias psicoativas F10 – F19 

12 Esquizofrenias e transtornos delirantes F20 – F29 

13 Transtorno humor F30 – F39 

14 
Transtornos neuróticos relacionados ao “stress” e 

transtornos somatoformes 
F40 – F48 

15 
Síndromes comportamentais associadas a 

disfunções fisiológicas e a fatores físicos 
F50 – F59 

16 Transtornos alimentares F500 – F509 

17 Transtornos da personalidade e do comportamento F60 – F69 

18 Retardo mental F70 – F79 

19 Transtornos do desenvolvimento F80 – F89 

20 
Transtornos comportamentais e emocionais que 

aparecem habitualmente na infância e adolescência 
F90 – F98 

21 Transtornos mentais não especificados F99 

 

2.8- Plano de Análise  

 Procedeu-se inicialmente uma análise exploratória, utilizando-se a estatística descritiva 

para a determinação de frequência simples e percentual.  Foram analisadas as frequências 

de internações e de atendimentos ambulatoriais, para verificar se a existência de serviços 

extra-hospitalares de saúde mental estariam modificando o perfil da clientela atendida, no 

que diz respeito  a  morbidade psiquiátrica através da  dados de produção de serviços 

psiquiátricos comunitários.   

        

       Na primeira etapa da análise, os casos foram classificados em três subgrupos:                     

1) Aqueles que foram hospitalizados no período de 1999 a 2007;  
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       2) Aqueles que tiveram internação hospitalar no período de 2008 a 2012;  

       3) Aqueles que tiveram atendimento ambulatorial no período de 2008 a 2012. 

       Para cada grupo foram calculadas as frequências e percentuais dos atendimentos 

realizados segundo sexo, faixa etária, local de residência, diagnóstico principal, 

procedimentos realizados, dias de permanência, natureza e gestão das instituições 

prestadoras do atendimento. Em seguida foi realizada uma análise da série histórica para 

identificação de tendências na proporção de internações hospitalares (AIH) e atendimentos 

de alta complexidade (APACs) e padrões de morbidade conforme a proporção dos 

principais diagnósticos encontrados. Para o cálculo das taxas, utilizou-se a relação número 

de hospitalizações e/ou atendimentos dividido pelo número da população no período, 

expressando-se por 100.000 habitantes. E respectivo Intervalo de Confiança para 95% 

quando pertinente para as variáveis categóricas.  

       

       Cálculo da taxa de internação: 

Taxa : Número de internações hospitalares de residentes (0 a 19 anos) por TM   x 100.000 

                        População total (0-19 anos) residente no período considerado 

 

      Cálculo da taxa de  atendimentos comunitários: 

Taxa : Número de atendimentos comunitários de residentes (0 a 19 anos) por TM   x 100.000 

                        População total (0-19 anos) residente no período considerado 

 

Foram calculadas as taxas de internações e de atendimentos, estratificadas por sexo, 

considerando-se o número de atendimentos integrantes do estudo, por 100.000 habitantes, 

na população residente no estado, nos períodos de 1999 a 2007 e 2008 a 2012. Essas taxas 

também foram calculadas segundo a faixa etária do paciente. Para as variáveis 

quantitativas procedeu-se a sumarização por meio de média e desvio padrão, valores 

mínimos e máximos. Para avaliação da associação entre as variáveis sócio demográficas e 

padrão nosológico nos períodos estudados, utilizou-se o teste do Qui quadrado (x²) ou o 

teste exato de Fischer quando conveniente. Considerou-se significância estatística pelo 

valor de p ≤ 0,05 e poder de 0,80. 

 

2.9. Aspectos Éticos 

O estudo utilizou bancos disponibilizados pelo DATASUS pela internet os quais são de 

domínio público.  
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3. Resultados 

 

Hospitalizações 

As hospitalizações com registro de idade até 19 anos foram examinadas, em dois períodos, 

compreendendo 1999 a 2007 e 2008 a 2012. 

 

Características Sóciodemográficas  

Foram registradas 1.146 internações entre 1999 e 2007, sendo a maioria dos atendimentos 

ofertados a pessoas do sexo masculino (66,9% n=766), com idade entre 15 e 19 anos 

(96,5%  n=1.106), residindo  no interior do estado (57,4%  n=658). A média de idade do 

período foi de aproximadamente (18 ± desvio padrão 0 19).  

 Realizaram-se na região metropolitana de Aracaju 23% (n=160) das internações, 

distribuídas entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro (14,9 %), São Cristóvão 

(7,9%) e Barra dos Coqueiros (0.6%). As internações com procedência de outros estados 

totalizaram (8% n=91), sendo a Bahia o estado com maior percentual 7,1% (81), seguido 

de Alagoas com apenas 10 registros. A taxa de internação psiquiátrica no período de 1999 

a 2007 variou entre 10,6 por 100.000 hab (2002 e 2004) e 20,7 (2007) (Tabela 2). 

  

No período de 2008 a 2012 as internações psiquiátricas também ocorreram 

prioritariamente entre as pessoas do sexo masculino (68,3% n=725), e no mesmo grupo 

etário  de 15 a 19 anos (85,7% n=907). Vale salientar uma frequência significativa de 

hospitalizações para os mais jovens - 0 a 4 anos e 10 a 14 anos (Tabela 1). As 

hospitalizações entre aqueles com idade entre 15 e 19 anos, apresentaram leve decréscimo, 

entre o inicio e o  final da série (86,7% para 82,5%). Verificou-se aumento na faixa etária 

de 0 a 4 anos (2,2% para 6,0%). A média de idade do período foi de aproximadamente 

(16,5 ± 3,4, mínimo 0  e máximo 19).  

 

Quanto ao local de residência, 48,9% das internações tiveram procedência do interior de 

Sergipe. Dentre os municípios pertencentes a região metropolitana de Aracaju, apenas São 

Cristóvão   constou como endereço em registros de hospitalização (2,5%  n=27) . A capital 

ficou em segunda colocação (43,7%) seguida por 7,4% procedentes de outros estados, 

continuando Bahia e Alagoas os estados mais demandantes das hospitalizações.  
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A menor e maior taxa de internação psiquiátrica   correspondeu respectivamente a 21,7 

(2011), e de 39,9 (2010) (Tabela 2). 

 

Perfil  Nosológico  das Hospitalizações 

As principais causas de hospitalização no período de 1999 a 2007 foram assim 

distribuídas: esquizofrenia e transtornos delirantes (47,2% n=541),uso de substâncias 

psicoativas (17,3% n=198), transtorno de humor (12,7% n=144), retardo mental (10,4% 

n=119) e transtornos orgânicos (7,2% n=83) (Tabela 3).  

 

Entre o início e o final da série temporal, diminuíram as internações por esquizofrenia 

(49,6% para 37,5%) e por retardo mental (11,1% para 9,5%), enquanto aumentaram 

aquelas por uso de substâncias psicoativas (13,3% para 27,8%), transtornos de humor 

(13,3% para 18,9%) e transtornos orgânicos (2,2% para 12,4%) (dados não apresentados 

em tabela). 

 

Em relação ao período de permanência no hospital, a maior média de tempo de internação 

ocorreu em 2001, correspondend a 24,1 dias  ± 10,3, mínimo 0 e máximo 45, com  a 

menor estimativa de média correspondendo a  12,1 dias  ±  10,7,  mínimo 0 e  máximo 44) 

observada  em 2007.   

 

Já no período de 2008 a 2012 as principais causas de hospitalização foram: uso de 

substâncias psicoativas (36,9% n=390), esquizofrenia e transtornos delirantes (30,4% 

n=321), transtorno de humor (10,9% n=116), retardo  mental (8,5% n=90) e transtornos 

orgânicos (7,8% n=83). Entre o início da série (2008) e o seu final (2012), observou-se 

redução nos diagnósticos de uso de substâncias (42,2%  n= 76  para 27,1% n = 54.  

 

Observou-se acréscimo nos diagnósticos de esquizofrenia (25,6% n= 46 para 37,5%  

n=75), transtornos do humor  (10%  n= 18 para 12,1% n=24). O diagnóstico de uso de 

substâncias psicoativas foi mais frequente nos anos de 2008, 2009 e 2010 (42,2%, 42,3% e 

42,9% respectivamente), recebido na sua maioria pelos homens (86,1%), na faixa etária de 

15 a 19 anos (85,2%). A esquizofrenia e os transtornos delirantes ficaram na primeira 

colocação apenas nos anos de 2011 e 2012 (34,1% e 37,5% respectivamente), predominou 

no sexo masculino (64,5%), e na faixa etária de 15 a 19 anos (89,4%).  

 

http://www.scielo.br/img/revistas/rsp/v41n5/5986t1.gif
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Os transtornos de humor foram mais frequentemente diagnosticados em mulheres (63,8%) 

com idade entre15 e 19 anos (84,5%). O retardo mental e os transtornos orgânicos foram 

mais frequentes entre os homens (82,2% e 51,8 % respectivamente) na faixa etária de 15 a 

19 anos (94,5% e 80,8%). Em relação aos diagnósticos e local de residência, o uso de 

substâncias psicoativas foi mais frequente na capital (56,7%), e esquizofrenia no interior 

do estado (58% n=186); transtorno de humor na capital  (45,7%  n=53), e  retardo mental   

no  interior (52,6%  n=61). 

 

Em relação ao uso de substâncias psicoativas 91,9% (n= 182) ocorreu no sexo masculino.  

Jovens entre 15 e 19 anos tiveram  o uso de substâncias psicoativas como diagnóstico mais 

frequente (99% n=196). Os diagnósticos de transtorno de humor foram mais frequentes 

entre as mulheres (66,7% n=96), com idade entre 15 a 19 anos (97,2% n=140).  Esta faixa 

etária foi também aquela com maior frequência de internação por retardo mental (97,5% 

n=116), sendo 60,5% (n=72) do sexo masculino.  

 

Características do atendimento ofertado 

A média de internação no período de 1999 a 2007 foi de 18,4 ± 12,1 dias mínimo 0  e o 

máximo 45. As internações motivadas pelo diagnóstico de esquizofrenia tiveram a média 

de internação, mais elevada (20,7 ± 11,4 dias mínimo  0  e máximo 45) seguido pelo 

diagnóstico de retardo mental, com média de (19,8 ± 12,3 dias  mínimo 0 e máximo 43). A 

duração da hospitalização não demonstrou diferença entre os sexos, com  média de 18,5  ± 

12,1 dias para o sexo masculino, e 18,3  ±12,0 dias, para o sexo feminino.  

 

Retardo mental foi o 2º diagnóstico com maior média de dias de internação (17,9  ± 12,9   

) sendo a menor média de permanência para transtornos da personalidade (4,2   ±  5,8  o 

mínimo 0 e máximo 21). A respeito dos diagnósticos e tipo de atendimento recebido, 

verificou-se que o tratamento de continuidade foi mais frequente diante dos diagnósticos 

de esquizofrenia (56,1%) e transtornos da personalidade (22,9%). 

 

 

Funcionamento da Rede hospitalar 

 Observou-se ampliação da Gestão plena municipal, como também, redução na média de 

dias de internação hospitalar. Entretanto, os hospitais estão localizados  praticamente  na 

capital do estado.  
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Nos municípios de grande porte em Gestão Plena do Sistema de Saúde (Aracaju e Nossa 

Senhora do Socorro) observou-se a maior frequência das hospitalizações (63,2% n=724). 

No início da série 100% das hospitalizações ocorriam em municípios com gestão estadual, 

e a partir de 2003 desaparece hospitalização em instituições com gestão estadual. Por 

outro lado municípios com gestão plena municipal apresentam uma tendência crescente de 

hospitalizações atingindo 100% entre 2005 e 2007. 

 

Em relação as taxas de hospitalizações e o caráter de internação, elevou-se  a taxa de 

hospitalizações de casos novos e redução das referidas  taxas   para casos antigos . A 

partir de 2005, os casos novos apresentam aumento significativo em relação aos antigos 

(Gráfico 1). 

 

Comparação dos dois períodos de hospitalização estudados  

Na comparação entre os dois períodos  não foi observada diferença significativa na 

distribuição de frequência por sexo (p=0,42). Em todos os anos as internações do sexo 

masculino superaram aquelas do sexo feminino. A variação da taxa de internação 

hospitalar ao longo dos dois períodos apresentou aumento tanto para o sexo masculino 

como para o feminino. Entretanto, as mulheres tiveram diminuição até o ano de 2005    

 (Tabela 4).(6,6 por 100.000 hab.), e acréscimo a partir de 2006 (10,3 por 100.000 hab.)  

 

Em relação a faixa etária até os 5  anos incompletos e na faixa de 10 a 14 a variação foi 

significativamente maior no  período de 2008 a 2012 (p=< 0,0001). Não foi verificada 

variação na distribuição da frequência na faixa etária de 5 a 9 anos (p= 0,57). No entanto, 

a faixa etária de 15 a 19 anos apresentou uma redução nesse mesmo período. Houve 

diminuição da média de idade, entre o 1º  e o 2º período, (18 ± 1,9 anos, mínimo 1 e 

máximo 19) para 16,5 ± 3,4anos, mínimo 0 e máximo 19) (Tabela1). 

 

Verificou-se redução de internações psiquiátricas para residentes do interior de Sergipe, 

enquanto que na capital houve um aumento a partir de 2008. Em relação ao local de 

residência o interior e a capital apresentam semelhanças quanto ao perfil diagnóstico nas 

hospitalizações  
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Observou-se diferença na distribuição das causas de internação com aumento significativo 

para o uso de substâncias psicoativas (p= < 0,0001) (Tabela 4). A partir de 2008 as 

esquizofrenias deixaram de ser o grupo predominante nas causas da internação cedendo 

lugar para uso de substâncias psicoativas; a partir de 2011 voltou a apresentar taxas mais 

elevadas em relação ao uso de substâncias psicoativas. Na análise por ano, verificou-se 

que esquizofrenia e uso de substâncias psicoativas apresentaram, as maiores taxas no ano 

de 2010 (11,1 e 17,0 /100.000) respectivamente (Gráfico 2).  

 

As internações resultantes dos atendimentos de urgência e emergência corresponderam a 

99,2% no período de 1999 a 2007, e 100% de 2008 a 2012. Houve redução na média de 

dias de internação, entre 1999 e 2007 foi de 18,4 ± 12,1dias mínimo 0  e o máximo 45,  

sendo uma permanência de     10,1 ± 10,7 dias  mínimo 0  e máximo 45 entre 2008 e 2012 

 

Atendimentos em Serviços Comunitários 2008 a 2012 

Foram registrados na APAC 10. 898 atendimentos no período estudado. A maior 

frequência foi observada entre os homens (65,3% n=7.122). Em relação a idade verificou-

se que, a faixa etária com maior frequência  de atendimentos foi entre 15  e19 anos (58,2%  

n=6.341). Quanto a raça/cor, pardos (34,5% n= 3.762), brancos (1,9% n= 216), pretos 

(1,3% n= 152), e amarelos (0,2% n= 28). Ressalta-se que 62% (n=6.740) dos registros 

estavam sem informação referente a essa variável (Tabela 5).  

 

Observou-se que os diagnósticos mais frequentes foram: retardo mental (28,2% n=3.086), 

esquizofrenia e transtornos delirantes (23,5% n=2.559), transtornos  comportamentais e 

emocionais (12,9% n=1.396), uso de substâncias psicoativas (11,1% n=1.167) e 

transtornos do desenvolvimento (8,4% n=959) (Gráfico 3). Verificou-se que entre 2008 e 

2012 diminuiu a frequência de atendimentos com diagnósticos de transtornos do 

desenvolvimento (26% para 15,6%), uso de substâncias psicoativas (22% para 5,6%), 

transtornos neuróticos e somatoformes (22% para 5,6%), e transtorno de personalidade 

(21,8% para 15%). Por outro lado aumentaram o número de atendimentos por retardo 

mental (12,9% para 25,2%) esquizofrenia e transtornos delirantes (15,8% para 17,4%), 

transtornos mentais e comportamentais (10,3% para 24,3%) transtorno do humor 

(14,3%para 15,1%) transtornos mentais orgânicos (19,6% para 20,7%) e outros 

transtornos (11,3% para 20,1%).   
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            Entre as mulheres, os diagnósticos mais frequentes foram transtornos de humor (59,9% 

n=456). Para os demais diagnósticos os homens apresentaram maiores frequências. 

Quanto aos diagnósticos mais frequentes e local de residência,os atendimentos 

comunitários de residentes no interior do estado tiveram a seguinte distribuição: 

esquizofrenia (50,8% n=333); uso de substâncias psicoativas (16,6% n=109), retardo 

mental (10,8% n=71), transtorno de humor (10,1% n=66) e transtornos da personalidade 

(2,4% n=16). A distribuição dos diagnósticos, foi  semelhante aquela dos residentes na 

capital: esquizofrenia (42,1% n=166); uso de substâncias psicoativas (20,8% n=82), 

transtorno de humor (13,7% n=54), retardo (10,6% n=42), e transtornos da personalidade 

(4,3% n=17).   

. 

O atendimento na esfera pública somou 92,5% (n=10.081), sendo o prestador público 

municipal  o tipo com maior número de atendimentos 89,6% (n=9.762). Em relação aos 

estabelecimentos, a maioria dos atendimentos (93,3% n=10.163) foi  realizada  nos CAPS, 

em suas diversas modalidades: CAPS 1 (50,6% n=5.531), CAPS i (33,1% n= 3.602) 

CAPS  AD (4,4% n= 478)  CAPS II (2,2% n=219) CAPS III (3% n= 333). Os 

procedimentos mais utilizados foram: acompanhamento não intensivo (40,1% n=4.386), 

semi-intensivo (38,8% n=4.232) e intensivo (16,4% n=1.789).  

 

Quanto ao motivo de permanência no serviço de atendimento comunitário 87,3% (n= 

9.515), permaneceu por características próprias da doença e alta por evasão correspondeu 

a (1,3% n= 143) . Quanto a localização geográfica dos estabelecimentos 21 dos 75 

municípios do estado prestaram atendimentos (28%). A maioria destes atendimentos 

ocorreu  no interior do Estado (65,8%  n=7.251),ficando a capital   com 34,2% n=3.738). 

Os municípios com maior número de atendimentos foram: Barra dos Coqueiros (9,7% 

n=1.058), Nossa Senhora do Socorro (7,3% n=691) e Itabaiana (4,4% n=443) os dois 

primeiros fazem parte da região metropolitana de Aracaju.      

Quanto a localização dos serviços de atenção a saúde mental, os atendimentos 

comunitários tiveram uma melhor distribuição espacial. Aracaju realizou 34,2%, os 

atendimentos realizados no interior do estado somaram 65,8%. Na série histórica pode-se 

verificar que o número de atendimentos cresceu a partir dos atendimentos prestados nos 

municípios de Barra dos Coqueiros (0 a 38%), Nossa Senhora do Socorro (11,6% a 

26,4%), Estância (14,6% a 22,3%), Itabaiana (19,4% a 28,9%), Nossa Senhora das Dores 
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(0 a 22,5%) e Riachão do Dantas (0  a 16,3%). Porém observou-se redução  do número de 

atendimentos em Aracaju de  29,6% para  12,1%. Nossa Senhora da Glória (23,6% a 

20,4%), Itabaianinha (10% a 6,9%), Poço Verde (19,3% a 10,6%).  

Se for comparado o número de atendimentos com o número de CAPS destes municípios 

no período estudado, verifica-se que alguns deles permanecem com a mesma quantidade 

(Aracaju (6), Poço Verde (1),Barra dos Coqueiros(1), Itabaianinha (1-1), Riachão (1), 

Nossa Senhora das Dores (1).  

Utilização de Serviços hospitalares e comunitários (2008 a 2012)  

 Ao comparar o volume de atendimentos hospitalares e comunitários, registrados entre  

2008 e  2012, observou-se o seguinte:  

 

Entre 2008 e 2012 coexistiu a rede psicossocial e hospitalar. As taxas de atendimentos 

comunitários são bem mais elevadas (entre 260 e 300 atendimentos /100.000 habitantes) 

em relação aquelas das hospitalizações (10 a 39 por /100.000 habitantes). Houve aumento 

na taxa de internação hospitalar, cuja variação oscilou entre 10,6 em 2002 e 39,9% por 

100.00 habitantes em 2010, e redução nas taxas dos atendimentos comunitários (270,2 

para 260,1 por 100.00 habitantes) (Tabela 7).   

 

A menor taxa de hospitalização foi de 10,6 por 100.000 hab. (ano de 2002 e 2004) e a 

maior no ano de 2010 (39,9 por 100.000 hab.).  

 

Já em relação aos atendimentos comunitários, a menor taxa foi observada no ano de 2012 

(260,1 por 100.000 hab.) e a maior em 2009 (300,1 por 100.000 hab.) (Tabelas 2 e 7). A 

estratificação por sexo demonstrou a mesma tendência de utilização dos serviços no 

decorrer do período, com predomínio dos homens em relação as mulheres tanto nas 

hospitalizaçãoes  quanto no atendimento comunitário (3/100.000  habitantes, e 36 

/100.000  habitantes respectivamente). As taxas das hospitalizações bem como dos 

atendimentos comunitários demonstraram elevação de acordo com o aumento da idade, 

sendo predominante a faixa de 15 a 19 anos (hospitalização 9/100.000 habitantes, 

atendimento comunitário 63/100.000 habitantes); seguido de 10 a 14 anos (Hospitalização 

8/100.000 habitantes, CAPS 27/100.000 habitantes); e 5 a 9 anos (hospitalização 

9/100.000 habitantes, CAPS 14/100.000 habitantes). Observou-se que a média de idade 
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nos atendimentos comunitários foi menor (14,3 ± 4,4 variação 0-19) em relação a média 

de idade das hospitalizações (16,5  ± 3,4  variação 1-19). Quanto ao perfil nosológico, nas 

hospitalizações as causas mais frequentes foram: esquizofrenia, uso de substâncias, 

transtorno de humor, retardo mental e transtornos mentais orgânicos. Nos atendimentos 

comunitários: retardo mental, esquizofrenia, transtornos emocionais e comportamentais, 

uso de substâncias e transtornos do desenvolvimento.  

Nas hospitalizações as instituições foram prioritariamente filantrópicas e privadas (99,8%) 

enquanto que nos atendimentos comunitários majoritariamente públicas (92,5%). Em 

relação ao caráter do atendimento, as urgências e emergências corresponderam a 100%. 

Nas hospitalizações, nos atendimentos comunitários, o tratamento de  continuidade 

correspondeu a 60,9%. 
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Tabelas  

Tabela 1. Frequência e percentual das características sóciodemográficas das 

internações psiquiátricas (0 a 19 anos) entre 1999 e  2012. Sergipe, Brasil. 

 

 1999-2007   2008-2012  

   N=1.146    N=1.058  

Variáveis N % N % p 

Sexo      

Masculino 766 66,9 725 68,3 0,42 

Feminino 380 33,1 333 31,7  

 

Idade 
     

0 a 4 anos 8 0,7 30 2,8 < 0,0001 

5 a 9 anos 8 0,7 8 0,8 0,57 

10 a 14 anos 24 2,1 113 10,7 < 0,0001 

15 a 19 anos 1.106 96,5 907 85,7 < 0,0001 

 

Local de Residência 
     

Interior de Sergipe 658 57,4 518 48,9 < 0,0001 

Capital Sergipe 

(Aracaju) 
397 34,6 462 43,7 < 0,0001 

Outros estados 91 8,0 78 7,4 0,62 

Fonte: SIH/DATASUS – MS  
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Tabela 2. Taxa de internações hospitalares por  transtornos mentais M (0 a 19 anos) 

e respectivo IC 95%, entre 1999 a 2012. Sergipe - Brasil. 

 

Ano Nº internações 
População 

(0 a 19 anos) 
Taxa (100.000 hab.)    IC  95% 

1999 135 806.449 16,7 13-19 

2000 136 800.108 16,9 13-19 

2001 133 815.022 16,3 14-19 

2002 88 828.026 10,6 8-12 

2003 95 841.004 11,2 9-14 

2004 91 853.926 10,6 8-12 

2005 117 883.379 13,2 11-16 

2006 182 898.348 20,2 17-23 

2007 169 815.424 20,7 17-23 

2008 180 787.431 22,8 19-25 

2009 208 783.958 26,5 22-29 

2010 303 758.267 39,9 36-45 

2011 167 766.081 21,7 18-24 

2012 200 773.778 25,8 21-29 

Fonte: SIH/DATASUS – MS  
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Tabela 3. Distribuição dos  diagnósticos psiquiátricos das internações hospitalares (0 

a 19 anos) no período de 1999 a 2012. Sergipe - Brasil. 

 
Causas 1999  a  2007  2008 a 2012  p 

 Frequência     % Frequência    %  
 
Esquizofrenia e 
transtornos 
delirantes 

 
541 

 
47,2 

 
321 

 
30,4 

 
< 0,0001 

Uso substâncias 
psicoativas 

 
198 

 
17,3 

 
390 

 
36,9 

 
< 0,0001 

Transtorno 
humor 

 
144 

 
12,7 

 
116 

 
10,9 

 
0,25 

Retardo Mental 
 

119 
 

10,4 
 

90 
 

8,5 
 

0,14 

TM orgânicos 
 

83 
 

7,2 
 

83 
 

7,8 
 

0,58 
Transtornos 
personalidade 

 
35 

 
3 

 
12 

 
1,1 

 
0,002 

Transtornos 
somatoformes 

 
08 

 
0,8 

 
13 

 
1,2 

 
0,20 

Transtornos 
assoc. fat.físicos 

 
06 

 
0,5 

 
08 

 
0,8 

 
0,49 

Transtornos 
desenvolvimento 

 
05 

 
0,4 

 
05 

 
0,5 

 
0,89 

Transtornos 
alimentares 

0 0 03 0,3 - 

Outros 04 0,3 14 1,3 0,01 
Sem informação 03 0,2 03 0,3 - 
 
Fonte: SIH/DATASUS – MS 
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Tabela 4. Distribuição das taxas de internações hospitalares por transtornos mentais 

(0 a 19 anos) no período de 1999 a 2012 segundo o sexo. Sergipe - Brasil.  

 

Ano População 

Masculina 
 

Taxa 

(100.000 

 hab.)

IC  

95% 

População 

Feminina 

Taxa 

(100.000 

 hab.)

IC   
95% 

p 

1999 405.803 20,4 16-25 400.646 12,9 10-17 0,16 

2000 404.539 21,5 17-27 395.569 12,1 9-16 0,45 

2001 412.119 18,4 15-23 402.903 14,1 11-18 0,01 

2002 418.682 12,4 9-16 409.344 8,7 6-12 0,11 

2003 425.273 15,5 12-20 415.731 6,6 5-10 0,57 

2004 431.801 16,2 13-20 422.125 4,9 3-08 0,03 

2005 446.676 19,7 16-24 436.703 6,6 3-10 0,04 

2006 454.250 30,3 25-35 444.098 10,3 8-14 0,01 

2007 413.815 26,1 21-32 401.609 15,1 12-20 0,38 

2008 399.630 28,2 23-34 387.801 17,2 13-22 0,07 

2009 397.968 35,4 30-42 385.990 17,3 13-22 0,80 

2010 384.194 61,1 54-70 374.073 18,1 14-23 <0,001 

2011 388.127 24,9 20-30 377.954 18,5 14-23 <0,002 

2012 391.957 35,4 30-42 381.821 15,9 12-21 0,74 

Fonte: SIH/DATASUS – MS   
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Tabela 5. Características sócio demográficas  dos atendimentos comunitários  por 

Transtornos Mentais  realizados em serviços comunitários no período (0 a 19 anos) 

de 2008 a 2012 em  Sergipe, Brasil.  

Variáveis Atendimentos N= 10.898 

  Frequência % 

Sexo      

Masculino 7.122 65,3 

Feminino 3.776 34,7 

Idade (anos) 
  

0 a 4 325 2,8 

5 a 9 1.349 12,8 

10 a 14 2.811 25,7 

15 a 19 6.341 58,2 

Ignorada 72 0,5 

 
Local de residência   

Interior                        6.425 58,9 

Capital 3.738 34,2 

Sem informação 735 6,9 

 
Raça/Cor   

Sem informação 6.740 62,0 

Parda 3.762 34,5 

Branca 216 1,9 

Preta 152 1,3 

Amarela 28 0,3 

   

 
Fonte: APAC/DATASUS - MS  
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   Tabela 6. Distribuição dos diagnósticos psiquiátricos dos atendimentos comunitários 

(0-19 anos) segundo sexo no estado de Sergipe (2008 a 2012)  

Causa 
                                    Sexo 

Masculino % Feminino % 

Retardo Mental 1.816 58,9 1.270 41,1 

Esquizof. trans. 

Delirantes 
1.506 58,9 1.053 41,1 

Transt. comport. e 

emocionais 
1.154 82,7 242 17,3 

Uso substâncias 

psicoativas 
979 83,9 188 16,1 

Transtornos  

Desenvolvimento 
770 80,3 189 19,7 

Transtornos humor 305 40,1 456 59,9 

Transt. Neuróticos e 

somatoformes 
232 43,3 303 56,7 

TM  Orgânicos 143 94,7 8 5,3 

Transt.Personalidade 

comportamento 
187 75,8 60 24,2 

Outros 30 54,1 7 45,9 
 
 Fonte: APAC/DATASUS – MS  
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Tabela 7. Taxa de atendimentos psiquiátricos (0 a 19 anos) em serviços comunitários 

e IC 95%, entre 2008 e 2012. Sergipe, Brasil.  

 

 

Fonte: APAC/DATASUS – MS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 
    Frequência Po    População 

Taxa                    
(p/100.000 hab) 

       IC        
95% 

2008 2.160 787.431 270,2 260-290 
2009 2.322 783.958 300,1 280-310 

2010 2.117 758.267 280,3 270-290 
2011 2.227 766.081 290,2 280-300 
2012 2.072 773.778 260,1 250-270 
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Gráficos 

Gráfico 1.  

 

 

 
 Fonte: SIH/DATASUS – MS 
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Casos Novos Casos Antigos

Taxa de  internações psiquiátricas (0 a 19 anos) no período de 1999 a 2012 segundo o 

ano e o tipo da internação. Sergipe - Brasil. 
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Gráfico 2.  

 

 

 

              Fonte: SIH/DATASUS – MS 
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         Esquizofrenia Uso substâncias psicoativas

Taxa de internações psiquiátricas e IC 95% (0 a 19 anos) por esquizofrenia e uso de 

substâncias psicoativas segundo o ano. Sergipe, Brasil. 
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Gráfico 3.  

 

 

 

 
Fonte: APAC/DATASUS - MS   
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Distribuição dos atendimentos comunitários (0 a 19 anos) segundo o diagnóstico no período de 

2008 a 2012. Sergipe, Brasil. 
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Discussão 

Achados das Hospitalizações: Perfil demográfico e Perfil nosológico  

O perfil demográfico e nosológico das hospitalizações nos períodos de 1999-2007 e         

2008-2012,   foi semelhante quanto ao predomínio do sexo masculino, faixa etária entre 15 

e 19 anos e internações com endereço residencial no interior do estado. Porém elevaram-se 

no segundo período as internações de menores de 5  anos e daqueles entre 10 e 14 anos, 

havendo  redução na faixa etária de 15 a 19 anos.  

Aumentaram as internações de residentes da capital. A partir de 2008 as internações por 

uso de substâncias psicoativas praticamente duplicaram sendo observado maior frequência 

de atendimentos pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas. 

Verificou-se aumento nas taxas de hospitalizações, redução das internações em hospitais 

psiquiátricos e aumento destas em hospitais gerais. Diminuíram o tempo de permanência 

hospitalar e as internações de casos antigos, com respectivo acréscimo das internações de 

casos novos, centralizando as hospitalizações na capital. 

 

A maior frequência de transtornos mentais no sexo masculino tem sido descrita em 

estudos internacionais e nacionais sobre o atendimento em saúde mental para crianças e 

adolescentes (Boaz, 2009; Petresco et al., 2014 ).  Essa evidência se justifica pelo fato dos 

meninos apresentarem mais frequentemente transtornos externalizantes, enquanto as 

meninas excedem nos transtornos  internalizantes (Rescorla, Achenbach et al. 2007). 

Porém outro estudo aponta maior frequência de meninas nos serviços (Assis, 2009). 

 

Predomínio na faixa etária entre 15 e 19 anos. Porém elevaram-se no segundo período as 

internações de menores de 5  anos e daqueles entre 10 e 14 anos, havendo  redução na 

faixa etária de 15 a 19 anos.  Pesquisa epidemiológica sobre o atendimento em saúde na 

faixa etária de zero a 12 anos, aponta que a maior incidência nos meninos ocorreu na idade 

de 7 anos, já para as meninas, a idade com maior frequência ocorreu na idade de 11 anos 

(Tarasconi, Miranda e Scortegagna, 2007). 

 

Ainda em relação aos diagnósticos psiquiátricos em que a prevalência é semelhante entre 

os sexos, literatura confirma que existem diferenças na idade de início, perfil 
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sintomatológico e resposta ao tratamento. Existindo diferenças nos padrões de 

comorbidade psiquiátrica entre homens e mulheres (Andrade, Viana e Silveira, 2006). 

 

Na comparação entre sexo e causas de internação, verificou-se que o sexo masculino 

recebeu mais frequentemente diagnósticos de esquizofrenia e transtornos  delirantes, uso 

de substâncias psicoativas, retardo mental e de transtornos orgânicos. O sexo feminino 

recebeu diagnóstico de transtornos de humor com mais frequência. O predomínio do sexo 

masculino nas hospitalizações encontrado nesse estudo, pode ser explicado pelas altas 

frequências dos diagnósticos de esquizofrenia e  do uso de  substâncias psicoativas os 

quais são mais prevalentes entre os homens (Galduroz; Caetano, 2004). 

Elevadas frequências de hospitalizações por esquizofrenia, uso de substâncias psicoativas, 

transtorno de humor e retardo mental observadas em Sergipe, estão de acordo com a 

literatura (Strejilelelevich, Chan, Trisckier, 2002). A maior frequência de retardo mental 

no sexo masculino também é coerente com outros estudos (Paterson e Zoghbi, 2003; 

Sadock, 2007; Poblano,2009).  

O grande número de hospitalizações por uso de substâncias psicoativas, pode ser 

explicado por dados recentes apontando que 2,8% das crianças e adolescentes no Brasil, 

fazem uso de drogas sejam estas lícitas ou ilícitas (ABP, 2008).  Relata-se que o 

atendimento aos usuários de substâncias psicoativas tem se intensificado nos serviços de 

atenção a saúde mental, e que o uso destas substancias é cada vez mais precoce (Galduróz 

et al., 2005; Carline et al., 2010). Este início precoce se associa com fatores de risco 

comoaspectos culturais, disponibilidade das substâncias, privações econômicas extremas e 

interpessoais e vulnerabilidade ao efeito de drogas (Schenker, 2005).  

Estudos epidemiológicos internacionais e nacionais demostram que o início da 

experimentação e uso abusivo das drogas ocorre principalmente na passagem da infância 

para a adolescência (Marquez, 2002). Dados do Conselho Regional de Medicina-SP, 

indicam que no Brasil as drogas mais utilizadas são as anfetaminas, opiáceos, cocaína, 

maconha e solventes (CREMESP, 2003). 

A partir de 2005 houve redução do atendimento em hospital psiquiátrico e aumento em 

hospitais gerais. Estudos comprovam que a internação em hospital geral é um 
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procedimento efetivo, o qual proporciona melhoria dos sintomas com tempo de 

permanência inferior a três semanas (Dalgalarrondo et al., 2003; Rapeli, Botega, 2003). 

 

A partir de 2008 houve redução na média de permanência hospitalar. Na década de 1990, a 

média nacional de dias de internação psiquiátrica era de aproximadamente 19  

dias (Ribeiro et al.2000). Em Sergipe a média de dias de internação foi menor foi menor 

do que a média do país; entre 2008 e 2012 (10,1 ± 10,7 o mínimo 0 e o máximo 45), 

comparada com  (18,4 ± 12,1 mínimo 0  e o máximo 45) entre 1999 e 2007. Observou-se 

que as internações realizadas em hospitais gerais ocorreram em menor tempo do que as 

realizadas em hospitais psiquiátricos, dados semelhantes foram identificados em ecujo 

tempo médio de internação em hospitais psiquiátricos era de cerca de 20 dias, 

significativamente superior ao tempo médio de internação em unidades psiquiátricas de 

hospitais gerais integrados ao SUS, que era de cinco a sete dias. De acordo com os 

resultados desses estudos, portanto, o tempo de permanência hospitalar parece ser maior 

quando a internação é realizada em hospital psiquiátrico (Botega e Schechtman, 2007). 

 

Reduziu-se também no segundo período as internações de casos antigos (reinternações). 

Pesquisa afirma que 1/3 das internações psiquiátricas são reinternações (Gastal, 2000). Os 

resultados apresentados corroboram com os efeitos positivos da Reforma Psiquiátrica, 

evidenciado através da redução das  hospitalizações frequentes. As reospitalizações são 

consideradas nefastas, visto que podem gerar a cronificação da doença, aumento do 

isolamento e distanciamento do mundo real, privação do convívio familiar e social e fixação de 

estigmas (Pinheiro, 2010, MS,2001) 

Estudos sobre fatores que influenciam reinternações constataram que adesão ao 

tratamento, estigma e gravidade da doença, insuficiência dos serviços ambulatoriais e 

restrita funcionalidade da rede de saúde mental podem contribuir para a falta de 

estabilidade dos pacientes e, consequentemente para intensificar readmissões (Barros et 

al., 2010; Loch, 2012).  

Nesse estudo pode-se intuir que a ampliação da rede de serviços substitutivos influenciou 

na redução das reinternações. Como também o acréscimo da proporção da cobertura 

populacional por Equipe de Saúde da Família (ESF), no início de 1999 a cobertura era de 

12,43, no final de 2012 passou para 84,06. 
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Nesta pesquisa, observou-se que o número de primeiras hospitalizações foi crescente 

denotando uma possível estruturação da rede de atenção, e/ou maior acometimento das 

doenças mentais na faixa etária estudada. Ressalta-se, nesse sentido a importância da 

atenção primária, comprovada através de diversas pesquisas demonstrando os benefícios 

da incorporação de ações na atenção básica pela facilidade de acesso ao serviço, diante da 

proximidade da residência, proporcionando a redução de recidivas (Andreoli, 2007).  

 

O modelo de rede preconizado para o SUS é seguido pelo estado de Sergipe, ou seja, é 

composto pela atenção primária, secundária e terciária, centros de comunicação, sistemas 

logísticos, sistema de apoio e sistemas de gestão (Mendes, 2008). 

 

A rede de atenção à saúde mental do estado de Sergipe é composta  por: 04 residências 

terapêuticas, 06 Centros de Atenção Psicossocial, Rede de Urgência e Emergência (REUE 

é constituída por um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, caracterizado 

como pré-hospitalar móvel, 01 serviço de urgência psiquiátrica do hospital São José), 2  

clínicas particulares conveniadas);  Rede  de  Atenção  Primária  (REAP). A cobertura da 

ESF (Estratégia da Saúde da Família) no estado é de 89,6% (Santos, 2006). 

 

Atendimentos Comunitários entre 2008 e 2012: Perfil demográfico e nosológico  

 

O perfil sócio demográfico caracterizou-se por maior frequência de meninos entre 15 e 19 

anos, procedentes do interior. Estudo realizado em São Paulo com usuários de CAPSi 

encontrou  maior frequência de  usuários entre cinco e quinze anos (68,9%), com média de 

idade de 9,43 anos (DP=4,6; variação de 1 a 19). Entre os meninos predominou entre 10 e 

15 anos (39,7%), e entre as meninas, o grupo  de  5 e 10 anos (37,5%) (Delfini et al. 

2009). 

As maiores taxas de atendimento corresponderam a diagnósticos de retardo mental, 

esquizofrenia e transtornos delirantes, transtornos comportamentais e emocionais, uso de 

substâncias psicoativas e transtornos do desenvolvimento. Verificou-se decréscimo da 

frequência dos atendimentos com diagnósticos de transtornos do desenvolvimento, uso de 

substâncias psicoativas, transtornos neuróticos e somatoformes, e transtorno de 

personalidade. Por outro lado aumentou o número de atendimentos por retardo mental, 
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esquizofrenia e transtornos delirantes, transtornos mentais e comportamentais, transtorno 

do humor transtornos mentais orgânicos, e outros transtornos.  

 

Em relação ao sexo, as mulheres tiveram como diagnósticos mais frequentes os 

transtornos de humor. Em relação as diferenças em relação ao sexo, estudos 

epidemiológicos afirmam que as mulheres apresentam maiores taxas de prevalência de 

transtornos de ansiedade e do humor. Já os homens apresentam maior prevalência de 

transtornos associados ao uso de substâncias psicoativas, transtornos de personalidade 

anti-social e esquizotípica (Tarasconi, Miranda & Scortegagna, 2007).  

Em relação as  internações psiquiátricas  por  esquizofrenia em idade precoce. Acredita-se 

que possa ter ocorrido divergência quanto ao diagnóstico, estudo aborda que os casos 

considerados esquizofrenia infantil são na verdade casos de autismo (Elia, 2007).  

Características do atendimento ofertado 

Verificou-se aumento nas taxas de atendimento ao longo da série. Os atendimentos foram 

realizados em sua grande maioria na esfera pública, sendo o tipo de prestador com maior 

número de atendimentos o público municipal. A maioria dos atendimentos foram 

realizados nos CAPS, em suas diversas modalidades (CAPS 1, CAPS i, CAPS  AD,  

CAPS II  e  CAPS III. Os procedimentos mais utilizados foram acompanhamento não 

intensivo e semi-intensivo. Era esperado maior frequência de usuários na modalidade 

intensiva, visto que o atendimento em CAPS está previsto prioritariamente 

para pessoas com transtornos mentais considerados graves os quais 

necessitam de acompanhamento intensivo. Estudo que avaliou a atuação nos 

CAPS no Brasil, demonstrou que a modalidade de atendimento nem sempre 

é determinada pelo diagnóstico, mas depende sobretudo dos recursos sócio 

familiares para promover a permanência do usuário no serviço, como 

também das condições de atendimento das instituições prestadoras do 

serviço (Hoffmann et al.,2008). 

            

           Em relação ao regime de atendimento, os resultados estão coerentes com os achados de 

estudo descritivo realizado em 2003 sobre avaliação dos CAPSI cuja presença de 49,3% 

em atendimento não-intensivo, 40,2% em semi-intensivo e 10,5% em regime intensivo, foi 

relatada (Brasil,2005).  Observou-se reduzida evasão do tratamento (1,3%). Os 
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estabelecimentos estavam localizados na capital e em 21 municípios de Sergipe. Maior 

taxa de atendimentos no interior do estado (65,8%). Ampliação dos serviços em 5 

municípios (Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro , Estância, Itabaiana , Nossa 

Senhora das Dores e Riachão do Dantas. Houve redução do número de atendimentos na 

capital, Nossa Senhora da Glória, Itabaianinha, Poço Verde.  

 

Constatou-se que a rede de cuidado de Sergipe dispõe de diversos dispositivos de 

cuidados visualizadas tais como as unidades de saúde da família da Atenção primária, 

ambulatórios de referência em saúde mental, CAPS AD (Centro de Atenção Psico-

Social para Álcool e outras Drogas), CAPS i (Centro Atenção  Psicossocial  Infantil),  

Urgência  mental,  Clínicas  conveniadas, SAMU, residências terapêuticas. (Santos, 

2006). Torna-se necessário  portanto, efetivar a articulação das redes de saúde ao 

usuário, assegurando autonomia, dignidade, acessibilidade, equidade, integralidade e 

continuidade da assistência ao paciente (Trad, 2010). 

 

Comparação entre hospitalizações e serviços comunitários (2008 a 2012) 

Na comparação entre taxas de hospitalizações e taxas de  atendimentos comunitários, no 

período de 2008 a 2012, observou-se aumento nas taxas de hospitalizações (22,8 para 25,8 

por 100.00 hab.) e redução nas taxas de atendimentos comunitários (270,2 para 260,1 por 

100.00 hab.) ao longo da série.  

Demonstrou-se predomínio dos homens em relação as mulheres tanto nas hospitalizações 

como nos atendimentos comunitários e  elevação das taxas conforme  aumento da idade. 

Houve redução da média de idade dos atendimentos comunitários (14,3 ± 4,4 variação 0-

19) em relação a média de idade das hospitalizações (16,5  ± 3,4  variação 1-19).  

Conforme o esperado, observou-se  diferenças no perfil nosológico pelas características 

próprias dos diagnósticos indicados para hospitalização e para atendimento comunitário. 

Porém, alta frequência do uso de substâncias psicoativas nas internações hospitalares, 

contraria a expectativa porque  acreditava-se  que essa demanda poderia ter sido acolhida 

pelos serviços comunitários, especialmente pelos CAPS AD. Por outro lado, constatou-se 

alta frequência de atendimentos por retardo mental no serviço comunitário especializado, 

diagnóstico este que não instituído no perfil preferencial para  tratamento no CAPSi. 

Entretanto, está previsto na política de atenção a saúde mental que o CAPS i deve atender 
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portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição 

psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais (Brasil, 2004). 

 

A elevada frequência de retardo mental, em serviços comunitários é citada na  literatura, 

como consequência dos comportamentos de alteração de conduta comuns entre aqueles  

com retardo mental. Desse modo, atenta-se para a necessidade de promover a integração 

social desses indivíduos ficando claro a importância dos processos de e d u c a ç ã o  e  

habilitação (Assumpção,2003). 

 

Ressalta-se que historicamente no Brasil, o autismo tem recebido cuidado por 

instituições filantrópicas, e/ou pela rede de assistência social e de educação. Na área de 

saúde, alguns eram tratados em regime ambulatorial com tratamento exclusivamente 

medicamentoso (Lima et al, 2014). 

 

Destaca-se que as internações hospitalares continuam sendo um dos recursos 

indispensáveis para completar o tratamento de pacientes psiquiátricos, principalmente para 

os mais graves (Botega, 2002). Entretanto, as internações psiquiátricas são influenciadas 

por: acessibilidade a rede de serviços, ausência de apoio social e comunitário, 

disponibilidade de leitos, manutenção do tratamento extra-hospitalar,  história de 

internações prévias (Almong et. al, 2004; Pacheco et.al.,2003). 

 

Estudos que pretenderam examinar indicadores de hospitalização e os impactos dos 

serviços comunitários, concluíram que a redução dos gastos com leitos de internação 

psiquiátrica não correspondeu a uma transferência dos recursos para os serviços 

substitutivos, evidenciando a insuficiência dos recursos, sobretudo dos recursos humanos, 

em especial psiquiatras e enfermeiros especializados (Andreoli, 2007; Santos, 2006). 

 

Autores comprovam que a cobertura, os quantitativos de consultas e atendimentos  

comunitáriossão insuficientes para a avaliação em saúde, necessita-se   portanto, do exame 

dos aspectos subjetivos nas relações entre usuários, trabalhadores e instituições da saúde 

(Nunes, Torrenté, Ottoni, Moraes, Santana, 2008). 

 

Nesse sentido, questiona-se o aumento das internações psiquiátricas em Sergipe nessa 

série histórica, considerando que segundo o Ministério da Saúde, o estado apresenta uma 
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rede de cuidados em saúde mental que supera as determinações do ministério. Inclusive, 

Aracaju é dita como a melhor Capital do Brasil a apresentar número de CAPS por 

habitante (M.S, 2014). 

 

Tratando-se de crianças e adolescentes cabe indagar se limitações atuais da rede de 

serviços comunitários destinadas especificamente para esta faixa etária estaria  

influenciando o aumento das internações hospitalares. Ou ainda, se a concentração dos 

serviços comunitários nos municípios maiores, prejudicaria a realização do atendimento 

em saúde mental próximo as moradias dos pacientes. E possível que a questão da 

territorialidade, pressuposto fundamental para a efetivação da reforma psiquiátrica no 

estado, não esteja sendo atendida. 

 

4. Limitações do estudo 

Ao utilizar dados do DATASUS, a principal limitação, refere-se ao não preenchimento de 

vários campos dos instrumentos empregados na coleta, dificultando a análise de variáveis 

relevantes para o tema, como instrução, ocupação, vínculo previdenciário,  diagnóstico 

secundário e raça cor. 

 

Ademais, o uso de dados secundários inviabiliza o controle de possíveis  erros decorrentes 

de digitação e de registro, bem como das possíveis subnotificações. Entretanto, ressalta-se 

a importância dos dados, por serem nacionais oficiais e de preenchimento obrigatório em 

todos os serviços de saúde, atenta-se que a utilização de bases de dados de domínio 

público podem minimizar custos e tempo, 

 

 5. Conclusão 

Os resultados apresentados estimulam o debate sobre o aumento nas taxas de internações 

psiquiátricas justamente no período em que se esperava sua redução, haja vista a 

implantação dos serviços comunitários iniciados no estado a partir de 2000, bem como a 

cobertura em saúde mental atestada pelo Ministério da Saúde em 82%. 

 

De acordo com a atual política de saúde mental, a implantação de CAPSi é referendada 

por tamanho da população. Desse modo, em Sergipe, apenas Aracaju  preenche  esse  

critério, deixando  os demais municípios com o encargo  de  atender  a população infanto 

juvenil através das demais tipologias de CAPS (I, II, III, AD) (Brasil,2012). A pesquisa 
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demonstrou que esse público tem sido assistido prioritariamente por CAPS I, haja vista a 

reduzida oferta de tratamento em CAPSi; ressalta-se que os serviços implantados foram 

em grande parte destinados para a população adulta. 

Demonstrou-se  uma contradição entre  os pressupostos da Reforma Psiquiátrica  e  a 

hospitalização de crianças menores de 5 anos as quais ainda continuam sendo 

hospitalizadas.  Isto coloca a necessidade de construir um sistema eficaz de 

monitoramento e avaliação para o conjunto das ações e diretrizes da política de saúde 

mental da infância e adolescência em especial. A complexidade inerente a esta tarefa não 

deve desencorajar seu enfrentamento “ (Couto et. al, 2008) 

Embora os serviços comunitários existentes no estado, não tivessem reduzido as 

internações psiquiátricas de crianças e adolescentes no período estudado, percebe-se que 

uma ampliação da assistência em saúde mental para este grupo etário, pela ampliação da 

rede de assistência com acesso aos serviços anteriormente disponibilizados para adultos. A 

própria política de assistência prever a inclusão destes nos serviços para adultos quando os 

serviços específicos para crianças e adolescentes são ausentes ou insuficientes. 

 

6. Recomendações 

  

Os serviços destinados a crianças e adolescentes com transtornos mentais, devem 

considerar os princípios que orientam no país a política pública de saúde mental para 

essa população. Sendo necessário:  

   

  › Ampliar o atendimento em hospitais gerais para internações dos casos agudos, 

proporcionando o atendimento em instituições próximas as residências dos pacientes;  

 ›  Promover maior interiorização dos serviços comunitários, principalmente CAPS i.  
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Anexos 

 

 
Anexo 1 - Layout do arquivo reduzido – RD 

 
Campo Nome Tam Descrição 

01 UF_ZI 002 Código da unidade da federação com cuja 
superintendência regional o hospital mantém 

vinculação formal, conforme a Tabela de 

Unidades da Federação. 

02 ANO_CMPT 004 Ano de competência da AIH, no formato aaaa 

03 MÊS_CMPT 002 Mês de competência da AIH, no formato mm 

04 ESPÈC 002 Especialidade da AIH, conforme a Tabela de 
especialidades 

05 CGC_HOSP 014 CGC do hospital 

06 N_AIH 010 Número da AIH 

07 IDENT 001 Identificação da AIH, conforme a Tabela de tipos 
de AIH 

08 CEP 008 CEP do paciente 

09 MUNIC_RES 006 Código do município de residência do paciente; 
veja a Descrição da tabela de Municípios 

10 NASC 008 Data de nascimento do paciente, no formato 
aaaammdd 

11 SEXO 001 Sexo do paciente 

12 UTI_MES_IN 002 Dias de UTI no mês em que se iniciou a 
internação em UTI 

13 UTI_MES_AN 002 Dias na UTI no mês anterior ao da alta 

14 UTI_MES_AL 002 Dias na UTI no mês da alta 

15 UTI_MES_TO 002 Total de dias de UTI durante a internação 

16 MARCA_UTI 002 Indica qual o tipo de UTI utilizado pelo paciente 
desta AIH, conforme Tabela de Tipos de UTI 

utilizada 

17 UTI_INT_IN 002 Dias de UTI no mês em que se iniciou a 
internação em UTI intermediária 

18 UTI_INT_AN 002 Dias na UTI intermediária no mês anterior ao da 
alta 

19 UTI_INT_AL 002 Dias na UTI intermediária no mês da alta 

20 DIAR_ACOM 002 Número de diárias de acompanhante 

21 PROC_SOLIC 010 Procedimento Solicitado; veja a Descrição da 
Tabela de Procedimentos 

22 PROC_REA 010 Procedimento realizado; veja a Descrição da 
Tabela de Procedimentos 

23 VAL_SH 8,2 Valor de serviços hospitalares 

24 VAL_SP 8,2 Valor de serviços profissionais 

25 VAL_SADT 8,2 Valor de SADT (serviços auxiliares de diagnose e 
terapia) 



 

 

76 

 

 
Campo Nome Tam Descrição 

26 VAL_RN 8,2 Valor de recém-nato (a partir de dezembro de 
1994) 

27 VAL_ACOMP 8,2 Valor de diárias de acompanhante 

28 VAL_ORTP 8,2 Valor de órtese e prótese 

29 VAL_SANGUE 8,2 Valor de sangue; nos arquivos de 1992, este valor 
está somado em VAL_SADT 

30 VAL_SADTSR 8,2 Valor de Valor referente a tomografias e 
ressonância nuclear magnética pagas diretamente 

a terceiros, sem rateio 

Observação: este valor está somado em 

VAL_TOT, mas não em VAL_SADT 

31 VAL_TRANSP 8,2 Valor referente a transplantes (retirada de órgãos), 
incluindo: 

taxa de sala cirúrgica (SH) 

retirada de órgão (SP) 

exames no cadáver (SADT) 

avaliação auditiva (SADT) 

exames dos transplantados (SADT) 

Observação: este valor está somado em 

VAL_TOT, mas não em VAL_SH, VAL_SP e 

VAL_SADT 

32 VAL_OBSANG 8,2 Valor de analgesia obstétrica 

33 VAL_PED1AC 8,2 Valor de pediatria – primeira consulta 

34 VAL_ TOT 9,2 Valor total da AIH: VAL_SH + VAL_SP + 
VAL_SADT + VAL_RN + VAL_ORTP + 

VAL_SANGUE + VAL_SADTSR + 

VAL_TRANSP + VAL_OBSANG + 

VAL_PED1AC 

35 VAL_UTI 8,2 Valor referente aos gastos em UTI 

36 US_TOT 8,2 Valor total da AIH (VAL_TOT), convertido para 
dólares. 

37 DT_INTER 008 Data de internação (zerado nos arquivos de 1992) 
no formato aaammdd 

38 DT_SAIDA 008 Data de saída, no formato aaaammdd 

39 DIAG_PRINC 004 Diagnóstico principal, segundo a CID-10; veja a 
Descrição da Tabela da Classificação 

Internacional de Doenças 

40 DIAG_SECUN 004 Diagnóstico principal, segundo a CID-10; veja a 
Descrição da Tabela da Classificação 

Internacional de Doenças 

41 COBRANCA 002 Motivo da cobrança, conforme a Tabela de 
motivos de cobrança 

42 NATUREZA 002 Natureza da relação do hospital com o SUS, 
conforme a Tabela de naturezas 

43 GESTAO 001 Indica o tipo de gestão do hospital 
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Campo Nome Tam Descrição 

44 RUBRICA 004 Número da Rubrica 

45 IND_VDRL 001  

46 MUNIC_MOV 006 Código do município onde se localiza o hospital; 
veja a Descrição da Tabela de Municípios 

48 IDADE 02,0 Idade, na unidade do campo COD_IDADE; veja o 
Cálculo da idade do paciente 

49 DIAS_PERM 05,0 Dias de Permanência; veja o Cálculo dos dias de 
permanência 

51 NACIONAL 002 Nacionalidade do paciente, conforme a Tabela de 
Nacionalidades 

52 NUM_PROC 004 Número do processamento 

53 CAR_INT 002 Caráter da internação, conforme a Tabela de 
caráter de internação 

54 TOT_PT_SP 006 Número de pontos de Serviços Profissionais nesta 
AIH 

55 HOMONIMO 001 Indicador se o paciente da AIH é homônimo do 
paciente de outra AIH:em branco: não é 

homônimo1: é homônimo 

56 NUM_FILHOS 002 Número de filhos 

57 INSTRU 001 Grau de instrução, conforme a Tabela de Grau de 
Instrução 

58 CID_NOTIF 004 CID de indicação para realização de laqueadura, 
conforme a Tabela da Classificação Internacional 

de Doenças. Não utilizado em caso de 

vaseoctomia. 

59 CONTRACEP1 001 Tipo de contraceptivo utilizado, conforme a 
Tabela de Contraceptivos 

60 CONTRACEP2 002 Segundo tipo de contraceptivo utilizado, 
conforme a Tabela de Contraceptivos 

61 GESTRISCO 002 Indicador se é gestante de risco 

62 INSC_PN 010 Inscrição Pré-natal 

63 SEQ_AIH5 003 Seqüencial de longa permanência (AIH de tipo 5) 

64 CBOR 003 Ocupação do paciente, segundo a Tabela da 
Classificação Brasileira de Ocupações Resumida - 

CBO-R, nos casos de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho 

65 CNAER 003 Atividade econômica, segundo a Tabela da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas 



 

 
   Resumida - CNAE-R, referente ao empregador 

nos casos de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho 

Campo Nome Tam Descrição 

66 VINCPREV 001 Vínculo com a Previdência em relação à atividade 
formal, conforme a Tabela de Vínculos 

Previdenciários nos casos de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho 

67 GESTOR_COD 002 Motivo de autorização da AIH pelo gestor, 
segundo os códigos:00: não se aplica01: AIH 

autorizada - tempo de permanência menor que o 

permitido para o procedimento02: AIH autorizada 

- idade abaixo da permitida para o 

procedimento03: AIH autorizada - idade acima da 

permitida para o procedimento99: AIH autorizada 

- motivo não disponível 

68 GESTOR_TP 001  Tipo gestor 

69 GESTOR_CPF 011 CPF do Gestor 

70 GESTOR_DT 008 Data de autorização dada pelo Gestor 

71 CNES 007 Código do CNES do estabelecimento 

72 CNPJ_MANT 014 CNPJ da Mantenedora 

73 INFEHOSP 001 Status de Infecção Hospitalar 0- não 1-sim 

74 CID_ASSO 004 CID Associado 

75 CID_MORTE 004 CID Causa Morte 

76 NOME 070 Nome do Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 - CÓDIGOS LAUDOS DIVERSOS 

 

 

SEQ CAMPO TIPO E 

TAM 

 
DESCRIÇÃO 

 

01  A AP_MVM CHAR (6) Data de Processamento / Movimento (AAAAMM) 

02  B AP_CONDIC CHAR (2) Unidade Federação+Cod Munic.ou UF OU Gestão 

Estadual 

03  C AP_GESTAO CHAR (6) Código do CNES do Estabelecimento de Saúde 

04  D AP_CODUNI CHAR (7) Código do CNES do Estabelecimento de Saúde 

05  E AP_AUTORIZ CHAR 

(13) 

Número da APAC 

06  F AP_CMP CHAR (6) Data de Atendimento ao Paciente / Competência 

(AAAAMM) 

07  G AP_PRIPAL CHAR 

(10) 

Procedimento Principal da APAC  

08  H AP_VL_AP NUMERI

C (20.2)  

Valor Total da APAC Aprovado 

09   I AP_UFMUN CHAR (6) Unidade da Federação + Município do 

Estabelecimento 

10   J AP_TPUPS CHAR (2) Tipo de Estabelecimento 

 

11  K AP_TIPPRE CHAR (2) Tipo de Prestador 

 

12  L AP_MN_IND CHAR (1) Mantida / Individual 

13 M AP_CNPJCPF CHAR 

(14) 

CNPJ do Estabelecimento executante 

14  N AP_CNPJMNT CHAR 

(14) 

CNPJ MANTENEDORA 

15  O AP_CNSPCN CHAR 

(15) 

CNS do Paciente 

16   P AP_COIDADE CHAR (3) Código da Idade 

0: ignorada  2: dias        3: meses      4: anos 

17  Q AP_NUIDADE CHAR (2) Numero da Idade 

18  R AP_SEXO CHAR (1) Sexo 

 

19  S AP_RACACOR CHAR (2) Cor / Raça 

 

20  T AP_MUNPCN CHAR (6) UF + Município de Residência do paciente 

21   U AP_UFNACIO CHAR (3) Nacionalidade do paciente 

22   V AP_CEPPCN CHAR (8) CEP do paciente  

23   W AP_UFDIF CHAR (1) Indica se a UF de residência do paciente é diferente da 

UF de localização do estabelecimento    

24    X AP_MNDIF CHAR (1) Indica se o município de residência do paciente é 
diferente do município de localização do 
estabelecimento  

25   Y AP_DTINIC CHAR (8) Data de INÍCIO validade 

26   Z AP_DTFIM CHAR (8) Data de FIM validade 

27 AA AP_TPATEN CHAR (2) Tipo de Atendimento de APAC 

 



 

28 AB AP_TPAPAC CHAR (1) Indica se a APAC  

29 AC AP_MOTSAI CHAR (2) Motivo de Saída e Permanência 

 

31 AE AP_ENCERR CHAR (1) Indicador Encerramento 

32 AF AP_PERMAN CHAR (1) Indicador Permanência 

33 AG AP_ALTA CHAR (1) Indicador de Alta 

34 AH AP_TRANSF CHAR (1) Indicar de Transferência 

35 AI AP_DTOCOR CHAR (8) Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de 

validade 

36 AJ AP_CODEMI CHAR 

(10) 

Código do Órgão emissor 

37 AK AP_CATEND CHAR (2) Caráter do Atendimento 

 

38 AL AP_APACANT CHAR 

(13) 

Número APAC Anterior 

39AM AP_UNISOL CHAR (7) Código CNES do Estabelecimento Solicitante 

40 AN AP_DTSOLIC CHAR(8) Data da Solicitação 

41 AO AP_DTAUT CHAR(8) Data da Autorização 

42 AP AP_CIDCAS CHAR (4) CID Causas Associadas 

43 AR AP_CIDPRI CHAR (4) CID Principal 

44 AS AP_CIDSEC CHAR (4) CID Secundário 

45 AT AP_ETNIA CHAR (4) Etnia do Paciente 

 

 
 

 

 


