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SAÚDE MENTAL INFANTIL NA ATUALIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
 
RESUMO 

 
Durante nossa história, as pessoas com transtornos ou deficiências mentais foram injustiçadas, mal 
compreendidas e sofreram violências devido à falta de informação, e de modo mais grave as questões 
relativas a infância, cuja atenção e tratamento sequer eram pensados. Com isso em mente o trabalho 
se baseia, inicialmente, em revisão literária através da base Scielo sobre a atenção à saúde mental 
infantil na história do Brasil, e após, realizaremos uma pesquisa de campo com o objetivo de verificar o 
conhecimento dos profissionais da rede de saúde mental quanto a atual política de Saúde Mental 
destina às crianças e adolescentes, verificando se os entrevistados têm conhecimento da discussão da 
implantação do CAPS infantil no município de grande porte do interior do estado de São Paulo. Para a 
pesquisa, será utilizado uma amostra de  30% dos profissionais que compõem a rede de Saúde Mental 
do munícipio. Os dados serão coletados pela aplicação de um formulário contendo perguntas abertas e 
fechadas, através do uso de entrevistas previamente agendadas. Todos receberão um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com todas as informações e objetivos da pesquisa. 
 
Palavras chave: Saúde mental, infância, história. 
 

INTRODUÇÃO: 

É perceptível o desconhecimento da população sobre as políticas de saúde 

mental infantil e sobre a importância da questão, dificultando os avanços no 

tratamento à criança com doença mental. Evidenciar como a saúde mental em geral 

foi negligenciada durante a história do Brasil, ajuda no entendimento da questão, e 

evidencia a relevância da verificação do conhecimento atual por parte dos 

profissionais da área da saúde mental da importância de um CAPS infantil no 

município, seja ele, de pequeno, médio ou grande porte do Estado de São Paulo. 

 
OBJETIVOS:   

 Obter conhecimento teórico sobre a política da saúde mental infantil na história 

brasileira, através de uma revisão literária; 

 

 Levantar o conhecimento dos profissionais da rede de saúde mental quanto a 

atual política de Saúde Mental destinada às crianças e adolescentes; 

 

 Verificar se os entrevistados têm conhecimento e participaram da discussão da 

implantação do CAPS infantil no município de grande porte do interior do Estado de 

São Paulo. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão de literária através do banco de dados Scielo, 

selecionando os artigos que mais agregariam para o tema do trabalho em questão. 

Em seguida será feito uma pesquisa de campo quanti-qualitativa junto aos 

profissionais da saúde do munícipio de grande porte do interior do Estado de São 

Paulo, utilizando uma amostra que comporá 30% dos profissionais que compõem a 

rede de Saúde Mental do munícipio. Os dados serão coletados pela aplicação de um 

formulário contendo perguntas abertas e fechadas, através do uso de entrevistas 



previamente agendadas. Os entrevistados receberão um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) com todas as informações e objetivos da pesquisa. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 Durante grande parte da história brasileira os cuidados à saúde mental da 

criança não foram apropriados. Nos dias atuais, a Saúde é um direito garantido pelo 

Estado, e o Sistema Único de Saúde (SUS) fica responsável pela saúde mental 

através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), oferecendo um trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar, substituindo os hospitais psiquiátricos, pois é um 

tratamento que não isola os pacientes da comunidade e da família, comprometimento 

firmado após a regulamentação da lei da Reforma Psiquiátrica, que foi aprovada em 

2001. Os CAPS infanto-juvenis começaram a ser implantados a partir de 2002 

(CUNHA e BOARINI, 2011.pg.70). 

 O município de grande porte do interior do estado de São Paulo, não possui um 

CAPS especializado em crianças e adolescentes, estas são atendidas no CAPS I, que 

atende todas as faixas etárias, porém é evidente a importância da implantação de um 

CAPS Infantil no município, que desde 2013 é projetada e pensada. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES:  
 
Características dos estudos  

Foram encontrados 9 artigos pertinentes à temática, porém, após avaliação criteriosa 

de conteúdo 6 foram excluídos por incompatibilidade aos critérios de seleção. Logo, a 

amostra foi constituída por 3 estudos (quadro 1). 

 
Quadro I- Distribuição dos artigos segundo autoria, ano de publicação, periódico, 
título e abordagem metodológica dos estudos. 

Autores/Ano Periódico Título Abordagem 
metodológica 

RIBEIRO, P. R. 
M., Maringá, 
jan./abr. 2006. 

Psicologia em 
Estudo 

História da saúde mental 
infantil: a criança brasileira 
da colônia à república velha 

Revisão  
de literatura 

MIRANDA-SÁ 
JR., L. S., RS., 
2007 

Revista 
Psiquiátrica 

Breve histórico da psiquiatria 
no Brasil: do período colonial 
à atualidade. 

Revisão  
de literatura 

 

COUTO, M. C. 
V., DELGADO, P. 
G., R.J., 2015 

 Psicologia 
Clinica 

Crianças e adolescentes na 
agenda política da saúde 
mental brasileira: inclusão 
tardia, desafios atuais 

Revisão  
de literatura 

 

 

De acordo com Miranda-Sá JR, referente ao tratamento à saúde no Brasil 

colonial: “não havia especialistas em psiquiatria, mas os hospitais da Irmandade da 



Santa Casa abrigavam, mais que tratavam, os enfermos mais necessitados” 

(2007,pg.156). Os que tinham alguma deficiência mental eram mantidos nesses 

hospitais ou mandados às prisões, sendo poucos os indícios de atenção à saúde 

mental infantil. 

No século XIX, em 1852 se inaugura o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, o 

Hospício D. Pedro II. Crianças eram internadas em manicômios, muitas vezes junto 

com os adultos. Apenas no século XX alguns hospitais psiquiátricos inauguraram um 

pavilhão separado destinado apenas às crianças, como no caso do Hospital 

Psiquiátrico do Juqueri. Ribeiro (2004, pg.29).  

 
 A Reforma Psiquiátrica, aprovada em 2001 teve como objetivo o fim das 

práticas asilares, sendo os CAPS os substitutos dos hospitais psiquiátricos, existindo 

esse serviço no modelo reservado às crianças (CUNHA e BOARINI, 2011, pg.70). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Constatamos que a questão do tratamento à Saúde Mental Infantil evoluiu se 

comparado aos séculos anteriores na história do Brasil, e hoje, pode-se dizer que o 

tratamento se tornou mais humanizado, porém precisa progredir na questão da 

insuficiência de serviços ofertados para atender a demanda infanto juvenil, como a 

inexistência de um CAPS infantil nos municípios do Estado de São Paulo. 
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