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Especialidade CROSS: PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA 

 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA INFANTIL E 
ADOLESCÊNCIA TRIAGEM – PQIT 

 
A finalidade do PQIT é proceder a uma avaliação inicial dos encaminhamentos ao 

SPQIA, a fim de rastrear os casos em função da adequação e consistência do 

encaminhamento quanto aos recursos oferecidos pelo serviço, assim como do nível 

de priorização de sua gravidade, possibilitando a distribuição dos casos para as 

demais unidades internas do SPQIA, de atendimento geral ou especializado. 

Recebemos casos no SPQIA para avaliação diagnóstica (em casos cujo diagnóstico 

necessita de exploração especializada) e casos que exijam planejamento 

terapêutico ou seguimento medicamentoso especializado. O SPQIA não oferece 

atendimento a 

emergências ou internações psiquiátricas (Nesses casos, deve-se buscar a rede de 

atendimento a emergências). 

Seguem abaixo os requisitos para encaminhamento para o PQIT: 

- Deve ser encaminhado obrigatoriamente por médico psiquiatra (atuando em nível 

primário ou secundário), após adequada avaliação inicial. Nos municípios que não 

dispõem de psiquiatra, será aceito o encaminhamento por pediatra ou neuropediatra, 

devendo constar no encaminhamento as seguintes informações: 

a) Descrição da avaliação clínica inicial com realização e anotação de exame físico e 

os diagnósticos (CID-10) de suspeição interrogados para os sintomas 

comportamentais que justificam o encaminhamento, 

b) Resultados de exames laboratoriais e radiológicos realizados recentemente com 

especificação da data e breve resumo do acompanhamento clínico atual no serviço 

de origem, caracterizando: 

1 – a idade de início e duração do quadro psiquiátrico sob investigação; 

2 –descrição dos sintomas, indicando sua frequência, duração e intensidade, 

listando possíveis fatores desencadeantes e de manutenção do quadro; 

3 – descrição de prejuízos funcionais e/ou atraso no desenvolvimento esperado 

para faixa etária (linguagem, escolaridade, socialização, etc.). 

c) Em relação aos tratamentos já realizados: 
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1 - Informar sobre os recursos existentes de Saúde Mental do local de referência 

do paciente (existência de Ambulatório de Saúde Mental, CAPSi) e se o paciente 

está inserido ou não em serviço de Saúde mental, sendo OBRIGATÓRIO a 

avaliação local do caso por equipe de Saúde Mental antes de efetuar o 

encaminhamento com parecer da equipe de saúde mental sobre o caso, quando 

houver equipe ou serviço de saúde mental na cidade; 

2 – Informar sobre os profissionais que acompanharam ou que ainda acompanham 

o caso, descrevendo a modalidade de tratamento (se Psiquiatria, Pediatria, 

Neuropediatria, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, 

Pedagogia, ou Serviço Social), assim como o tipo de atendimento, o período e a 

frequência do acompanhamento; 

3 –Informar sobre medicamentos atuais e passados, relatando nome, dosagem, 

período de uso, eventuais intercorrências associadas e, quando possível, os motivos 

para sua substituição. 

 

Características do SPQIA: 

- O SPQIA atende crianças e adolescentes até 18 anos incompletos, que 

apresentem 

transtorno mental que implique em prejuízos funcionais significativos e que 

demandem 

atenção especializada em psiquiatria da infância e adolescência. 

- Atendemos aos diagnósticos estabelecidos pela CID-10 no Capítulo V de 

Transtornos 

Mentais e Comportamentais. 
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