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INTRODUÇÃO
A necessidade da criação de um serviço
hebiátrico para a comunidade e acadêmicos
do curso de Medicina mobilizou a
coordenação do curso, a Universidade e o
profissional especialista viabilizando a
implantação no ano de 2015.
OBJETIVOS
Atender às demandas específicas da
adolescência; prestar/compartilhar serviço à
comunidade; criar ambiente de aprendizado
para o acadêmico de medicina; servir de
suporte para o Conselho Municipal da Criança
e Adolescente, Ministério Público; fomentar
produções científicas; servir de referência
para outros serviços de saúde.
METODOLOGIA
Projeto qualitativo e quantitativo, desenvolvido
a partir do ano de 2015, com a implementação
do Ambulatório de Hebiatria pela Universidade,
atendendo pacientes referenciados, entre 10 e
21 anos incompletos no serviço de saúde da
Universidade pelos acadêmicos de medicina do
6º ano, sob supervisão docente especialista da
área.
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RESULTADOS
O serviço disponibiliza um instrumento para a
anamnese:
"Anamnese
Sistêmica
do
Adolescente", esteado sob o pensamento
sistêmico
e
Teoria
Bioecológica
de
Desenvolvimento de Urie Bronfenbrenner.
O ambulatório emprega: tempos separados
para atendimento do adolescente, da família e
outros personagens inseridos no contexto;
pactuação do atendimento hebiátrico com o
paciente e a família; encaminhamentos para
outros serviços, conforme necessidade do
paciente, com referência e contrarreferência.

CONCLUSÃO
O serviço tem se mostrado em consonância
com as necessidades da comunidade
específicas de saúde do adolescente. A
demanda é superior à capacidade de
absorção de atendimentos pelo serviço. Em
relação à docência, os discentes reportam
sentir-se melhor preparados para acolher
adolescentes nos serviços de saúde. No
âmbito científico, o projeto resultou em
duas linhas de pesquisa, que servem para
produção científica e suporte no
aprimoramento do serviço. Dentre os
resultados obtidos, destaca-se que 52,8%
dos pacientes apresentaram sintomas e/ou
diagnóstico neuropsiquiátrico. Que resultou
na necessidade do desenvolvimento
profissional na área de saúde mental para
aprimorar o atendimento para suprir a
demanda.
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