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Introdução: A literatura indica que a demanda por atendimento psicológico para
crianças é maior que a oferta de serviços de psicologia voltados para o atendimento
infantil. No entanto, grande parte das famílias que conseguem atendimento não chega a
iniciá-lo ou então o abandonam em algum momento. Nesse sentido considerou-se
importante conhecer o fenômeno do abandono ocorrido nos atendimentos psicológicos
infantis, pois há uma crescente preocupação com esse fenômeno. Sendo assim é
fundamental a compreensão da interrupção prematura de atendimentos psicológicos
realizados com crianças. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi identificar os
principais motivos que levaram as crianças a interromper o atendimento psicológico
realizado em um serviço de psicologia da região do Vale do Aço. Metodologia: Foi
solicitada autorização à responsável técnica pelo serviço de psicologia o que
possibilitou o acesso aos prontuários. Posteriormente foram realizadas visitas ao
serviço e os dados foram coletados dentro de suas dependências, mantendo o sigilo dos
dados. A pesquisa foi realizada com os prontuários de atendimento das crianças com
idade limite de 12 anos, no período de 2006 a 2010. Verificamos dentre esse
prontuários aqueles que houveram abandono,e a parti disso buscamos fazer análises
quantitativas dos dados encontrados nesses prontuários, como sexo, idade, moradia,
etc, para se verificar se houve alguma relaçao desses dados com o motivo do
abandono. Resultados: Dados de 189 crianças foram obtidos dos prontuários. Desses
prontuários, 43 concluíram o atendimento e 50 abandonaram antes do término. Foram
comparados os dados das crianças desistentes e não desistentes. Além disso, foram
analisados os dados de 50 crianças que desistiram com relação á idade, sexo e cidade
que residem.  Os dados mostraram nos atendimentos  realizados com crianças é mais
freqüente crianças do sexo masculino, e com faixa etária entre 5 e 11 anos, portanto há
mais abandonos de meninos do que de meninas ao atendimento, e desses o abandono
foi mais freqüente na faixa etária de 6 e 9 anos. Outro dado encontrado é que mais da
metade das crianças que foram atendidas residiam em Ipatinga, e que 32 das 50
desistências eram de crianças que residem em Ipatinga. Grande parte dos prontuários
não informava se houve ou não desistência, e os que continham não especificavam os
motivos. Os resultados encontrados foram comparados a resultados de outras
pesquisas, assinalando pontos de convergência a respeito do abandono ao atendimento
psicológico infantil.

 Conclusão: A partir da analise dos dados dos prontuários pôde-se conhecer em parte o
perfil dessas crianças, com isso estas informações podem ser utilizadas para rever o
processo de atendimento e a forma de registrar as informações de forma a facilitar a
produção de conhecimento na área. 
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