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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar como as infâncias e 
juventudes são concebidas no âmbito da Política de Saúde Mental no 
Brasil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental para analisar os 
principais marcos legais construídos no contexto da Reforma 
Psiquiátrica e das discussões realizadas nas Conferências Nacionais de 
Saúde Mental. Com isso, espera-se proporcionar reflexões acerca dos 
caminhos que Política Nacional de Saúde Mental no Brasil tem seguido, 
no que diz respeito a Proteção Social das Infâncias e Juventudes com 
transtorno mental. Conclui-se que ainda há muitos vazios assistenciais 
para as infâncias e juventudes nos marcos legais da Política Nacional de 
Saúde Mental, assim como poucas proposições voltadas a esse 
segmento nos relatórios das Conferências Nacionais. 
 

Palavras-chave: Saúde mental; Infâncias e Juventudes; Políticas 

Públicas. 

 
ABSTRACT 

This paper aims to present how childhood and youth are conceived in 
the context of Mental Health Policy in Brazil. For this, a documental 
research was carried out to analyze the main legal landmarks built in the 
context of the Psychiatric Reform and of the discussions held in the 
National Conferences on Mental Health. With this, it is expected to 
provide reflections about the paths that the National Mental Health 
Policy in Brazil has followed, regarding the Social Protection of Children 
and Youth with mental disorders. We conclude that there are still many 
gaps in the legal frameworks of the National Mental Health Policy, as 
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well as few proposals aimed at this segment in the reports of the 
National Conferences. 

 
Keywords: Mental Health; Childhood and Youth; Public Policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A construção de uma política para as infâncias e juventudes com transtorno mental que 

considere suas singularidades e esteja em acordo com os princípios estabelecidos pela Reforma 

Sanitária, pela Reforma Psiquiátrica e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem sido um 

desafio para o Sistema de Proteção Social, pois a Saúde Mental Infantojuvenil foi incluída 

tardiamente no rol das Políticas Públicas  

 Com base nessa discussão, este artigo tem por objetivo apresentar como as infâncias e 

juventudes têm sido concebidas, priorizadas e tratadas no âmbito das Políticas Públicas de 

Saúde Mental vigentes no Brasil, tendo por base o arcabouço legal construído no contexto da 

Reforma Psiquiátrica e as discussões realizadas nas Conferências Nacionais de Saúde Mental. 

 Cabe destacar que o segmento infantojuvenil, neste trabalho, serão caracterizados 

como infâncias e juventudes, pois compreende-se que este é um público constituído de 

diferentes formas, tendo por base o contexto social e cultural em que estão inseridos, assim, 

são vistos como construções sociais. Portanto, não se considera que há “uma” infância e “uma” 

juventude, mas sim infâncias e juventudes.  

 Já a Reforma Psiquiátrica aqui é tida como um processo social complexo que busca 

construir uma nova maneira de olhar e cuidar a pessoa com transtorno mental, cujas práticas 

inovadoras possibilitem o convívio social e a integralidade do cuidado, por meio da lógica da 

construção de uma rede intersetorial, que garanta os ideais de cidadania para esse público 

(AMARANTE, 2007).  

 No tocante a metodologia utilizada, realizou-se uma pesquisa documental que 

possibilitou um corte longitudinal e favoreceu a observação do processo de maturação ou de 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, entre outros (CELLARD, 2012). Para tanto, foram 

analisadas as legislações vigentes sobre a temática, considerando o período, pós-reforma 

psiquiátrica, de 2001 até os dias atuais, assim como, os relatórios das quatro Conferências 

Nacionais de Saúde Mental, realizadas no Brasil, nos anos de 1987, 1992, 2001 e 2010. 
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 Espera-se com esse artigo contribuir com a sistematização de análises sobre o cuidado 

em saúde mental para o segmento infantojuvenil, ao se constatar a existência de poucos 

estudos produzidos sobre o tema. Ademais, depois de doze anos de realização da última 

Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2022 será realizada a sua quinta edição, o que 

remonta a necessidade de se aprofundar os debates sobre as últimas conferências e fortalecer 

as propostas voltadas para as infâncias e juventudes no âmbito das políticas públicas. 

 É necessário evidenciar que as reflexões aqui realizadas são frutos de pesquisa de 

mestrado realizadas no âmbito do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas da Universidade Federal do Piauí. 

 

2. AS INFÂNCIAS E JUVENTUDES NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL 

VIGENTES 

 

 No Brasil, o resgate histórico demonstra que a assistência voltada as infâncias e 

juventudes com transtorno mental remete a um longo período de institucionalização em 

hospitais psiquiátricos, muitas vezes junto com os adultos, e, também, a uma atenção realizada 

por instituições filantrópicas e privadas, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) e Pestalozzi, o que assinala que o tratamento dado a esse público era impreciso e 

generalizados. 

 Nessas circunstâncias, as infâncias e juventudes com transtorno mental estavam 

confinadas e segregadas, sendo tratadas em um regime de impessoalidade, sem que se 

considerassem as suas singularidades. E essa conjuntura apenas modifica-se com as lutas 

democráticas, a partir da década de 1970, em que se destacam os movimentos em prol da 

reforma sanitária, reforma psiquiátrica e a luta pelo reconhecimento dos direitos do segmento 

infantojuvenil.  

 Dessa forma, concebe-se que as ações voltadas para as infâncias e juventudes com 

transtorno mental precisam pautar-se nessas conquistas, com a implantação de uma política 

de saúde mental, que evidencie e garanta os direitos desse público. Na realidade brasileira, 

essas ações encontrando-se inserida na Política Nacional de Saúde Mental e podem ser 

encontradas nas normativas do Ministério da Saúde Brasileiro, conforme figura a seguir: 
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Figura 1 - Linha do Tempo da Política Nacional de Saúde Mental vigente voltadas para as Infâncias e Juventudes 
com Transtorno Mental 

Fonte: Sistematização da autora com base nos documentos do Ministério da Saúde 

 

 Conforme verifica-se na imagem anterior, a Política Nacional de Saúde Mental é 

concretizada em 2001, após a aprovação da Lei Federal nº 10.216, que redireciona a assistência 

neste campo, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, 

denominados de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os quais devem ofertar atendimento 

diário às pessoas com transtornos mentais graves, severos e persistentes, realizando o 

acompanhamento e a reinserção social destas pessoas por meio do acesso as diversas políticas 

públicas e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários (BRASIL, 2001). E dentro dessa 

Política Nacional, conforme representado na Figura, existem outras normativas, como as 

Portarias de Consolidação MS/GM nº 2, 3 e 6, que consolidaram normatizações anteriores que 

direcionam a organização, o funcionamento e o financiamento dos serviços disponibilizados 

para o atendimento específico das infâncias e juventudes com transtorno mental. 

 Entre as normatizações firmadas na Portaria de Consolidação MS/GM nº 3 de 2017, 

destaca-se a Portaria nº 336 de 2002 que estabelece as modalidades de CAPS e equipe mínima, 

especificamente sobre o cuidado com as infâncias e juventudes dispõe acerca do serviço de 

atenção psicossocial para atendimentos voltados para este público. Neste panorama, tem-se 

os Centros de Atenção psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) que são os dispositivos designados ao 

cuidado das infâncias e juventudes com transtorno mental grave e severo, responsável pela 

implementação do cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil ao atuar como elemento 
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estratégico na articulação e apoio de uma rede ampliada, que inclui não só a Saúde, mas a 

Educação, a Assistência Social, a justiça, entre outros, no cuidado das infâncias e juventudes 

(REIS et al, 2016).  

 O gráfico abaixo demonstra a quantidade de CAPSi no Brasil desde o ano de 2010. 

Percebe-se há uma certa estabilidade no número de serviços habilitados, pois, na análise de 

ano a ano, não se visualiza uma alta considerável no quantitativo desses dispositivos. 

 

Gráfico 1 - CAPS infantojuvenil habilitados no Brasil 

 
Fonte: Ministério da Saúde- Julho de 2021 

 

 Atualmente, o país conta com 274 CAPSi habilitados pelo Ministério da Saúde até julho 

de 2021, para uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 2020, de 211.755.692 habitantes. Nessa totalidade, destaca-se que os Estados do Acre, 

Roraima e Tocantins não possuem esse tipo de serviço habilitado (BRASIL, 2021). Esse cenário 

evidencia, assim, a necessidade de investir na criação, habilitação, ampliação e regionalização 

desses dispositivos para o atendimento integral desse segmento da população. 

 Os CAPSi compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 

3.088, de 23 de dezembro de 2011, que figura, também, como um marco importante para a 

política de saúde mental infantojuvenil brasileira, já que tem por finalidade criar, ampliar e 

articular pontos de atenção à saúde a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. A RAPS 

tem, entre seus objetivos: ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 

garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 
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qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção 

às urgências, além de promover cuidados em saúde, especialmente junto a grupos mais 

vulneráveis, incluídos nesta definição especialmente as infância e juventudes (BRASIL, 2011).  

 Além do CAPSi, a RAPS dispõe de outros pontos de atenção que atuam no cuidado do 

com o público infantojuvenil, dentre eles, tem-se: as unidades básicas de saúde, com seu papel 

estratégico e territorial de promoção de saúde mental para a infância e juventude; as equipes 

de consultório na rua, que são constituídas por profissionais que atuam de forma itinerante, na 

oferta d cuidados de saúde para a população em situação de rua; os centros de convivência e 

cultura, que podem proporcionar a infância e juventude espaços de socialização; as unidades 

de acolhimento, as quais oferecem cuidado para a infância e juventude com questões 

referentes ao uso de álcool e ouras drogas; e os pontos de atenção as urgências para cuidado 

nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, 2011).  

 Os Serviços da RAPS devem assumir ações de acolhimento, escuta e cuidados que 

possibilitem visualizar a infância e juventude como seres integrais, para isso, necessitam 

favorecer a construção de uma rede de cuidados intersetorial que leve em consideração as 

necessidades e singularidades desse público.  

 Nesse cenário, constitui-se o Fórum Nacional sobre Saúde Mental de Crianças e 

Adolescentes, que pondera, sobre a necessidade de ampliar a cobertura assistencial para este 

público, baseando-se nos preceitos da Reforma Psiquiátrica, tendo por finalidade construir 

coletiva e intersetorialmente as bases, princípios e diretrizes de uma política pública de saúde 

mental infantojuvenil (BRASIL, 2004). Ressalta-se que a última reunião do Fórum Nacional sobre 

Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, ocorreu no ano de 2012 e em dezembro de 2020 

houve uma proposta para a sua revogação, apresentadas por integrantes do Governo Federal, 

durante a reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), no entanto não 

há registro do andamento da proposta. Contudo, as bases deste Fórum continuam em vigência 

na Portaria de Consolidação MS/GM nº 2, de 2017, que trata da consolidação das normas sobre 

as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 

 O documento “Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil”, do 

Ministério da Saúde, define os princípios para os cuidados exigidos por esse tipo de demanda e 

de população. O primeiro princípio aponta para a necessidade de olhar a criança ou o 
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adolescente como um sujeito de direitos, que necessita ser ouvido em seu sofrimento. O 

segundo princípio é o acolhimento universal. O terceiro é a construção da rede para o 

atendimento das demandas singulares e especificas de cada sujeito.  O quarto é a noção de 

território como um lugar dinâmico e singular. E o quinto princípio: a intersetorialidade entre os 

setores na construção de estratégias de cuidado compartilhado (BRASIL, 2005). Logo, este 

documento delineia diretrizes operacionais para os serviços de saúde para a infância e 

juventude de acordo com as necessidades próprias desse segmento.  

 No ano de 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público apresentou a Cartilha 

Atenção Psicossocial a Crianças e Adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir direitos. 

Este documento convoca para um alinhamento de conceitos e parcerias entre profissionais de 

saúde e do campo da defesa de direitos, de forma a garantir a essa população o acesso aos 

serviços e às ações de saúde e de saúde mental no SUS, reforçando a responsabilidade de todas 

as esferas de gestão desse sistema, com a formulação de estratégias que garantam o 

atendimento integral de saúde às crianças e adolescentes (BRASIL, 2014).  

 De modo que os documentos apresentados ratificam a importância do cuidado integral 

em saúde mental infantojuvenil, o qual tem se mostrado como um desafio ao campo de saúde 

mental, pois exige a superação da fragmentação de ações baseadas num paradigma 

reducionista, que limita o cuidado em saúde mental infantojuvenil a diagnostico dos 

transtornos mentais, as internações decorrentes de processos judiciais e a invisibilidade do 

sofrimento das crianças e adolescentes (TANÕ; MATSUKURA, 2015). 

 No entanto, cabe evidenciar a Nota Técnica de n.º 11/2019, de 04 de fevereiro de 2019, 

do Ministério da Saúde, a qual resgata a internação de crianças e de adolescentes em hospitais 

psiquiátricos como alternativa assistencial:  

 

Vale ressaltar que não há nenhum impedimento legal para a internação de pacientes 
menores de idade em Enfermarias Psiquiátricas de Hospitais Gerais ou de Hospitais 
Psiquiátricos. A melhor prática indica a necessidade de que tais internações ocorram 
em Enfermarias Especializadas em Infância e Adolescência. No entanto, exceções à 
regra podem ocorrer, sempre em benefício dos pacientes. (BRASIL, 2019, p. 24). 

 

 De modo que esse retrocesso fere o princípio da desinstitucionalização da Reforma 

Psiquiátrica e os direitos conquistados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não 

deve ser visto como um caminho inevitável, pois traça-se a história a partir das contradições e 
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conflitos que tornam os movimentos de superação possíveis. Além do mais, as conquistas 

também são resultadas da participação popular, o que pode ser acompanhado na realização 

das Conferências Nacionais de Saúde Mental. 

 

3. AS DISCUSSÕES NAS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE MENTAL 

 

 Para além da análise dos marcos legais, destaca-se a realização das Conferências 

Nacionais de Saúde Mental (CNSM), que são espaços democráticos que possibilitam a 

participação e o controle social, ao favorecer a reflexão, a discussão, a formulação de diretrizes 

que favoreça a construção da política pública de saúde mental em cada nível de governo.  

 O Brasil realizou quatro Conferências Nacionais, nos anos de 1987, 1992, 2001 e 2010, 

respectivamente, conforme quadro 1: 

 

Quadro 1: Saúde Mental Infantojuvenil nas Conferências Nacionais de Saúde Mental 

Nº Conferências Ano Tema Como Aparece 

01 I CNSM 1987 I – Economia, Sociedade e 

Estado: impactos sobre 

saúde e doença mental; 

II – Reforma sanitária e 

reorganização da assistência 

à saúde mental; 

III – Cidadania e doença 

mental: direitos, deveres e 

Legislação do doente mental. 

Solicitação que se adotem normas legais que 

limitem a internação psiquiátrica de menores 

e a mantenham sob controle; 

 

02 II CNSM 1992 A reestruturação da Saúde 

Mental no Brasil. 

Criar, no Ministério da Saúde, uma Comissão 

de Proteção dos Direitos de Cidadania da 

Criança e do Adolescente portadores de 

sofrimento mental, tendo como base o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

03 III CNSM 2001 “Cuidar, sim. Excluir, não” A elaboração e execução de ações no campo 

da Saúde Mental infantojuvenil devem 

compor, obrigatoriamente, as políticas 

públicas de saúde mental, respeitando as 

diretrizes do processo da Reforma Psiquiátrica 
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Brasileira e os princípios do ECA. Estas políticas 

devem ser intersetoriais e inclusivas. 

04 IV CNSM 2010 Intersetorial 2.8  Saúde mental na infância, adolescência e 

juventude: uma agenda prioritária para a 

atenção integral e intersetorialidade. p. 92 

Fonte: Sistematização da autora com base nos documentos do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 Conforme demonstrado no quadro anterior, verifica-se que o tema da saúde mental 

infantojuvenil aparece em alguns momentos nos relatórios das Conferências Nacionais de 

Saúde mental. 

  A I CNSM aconteceu no ano de 1987, apresentando como eixos a: Economia, Sociedade 

e Estado: impactos sobre saúde e doença mental; Reforma sanitária e reorganização da 

assistência à saúde mental; Cidadania e doença mental: direitos, deveres e Legislação do doente 

mental. No que diz respeito as infâncias e juventudes com transtorno mental esta conferência 

solicita que se adotem normas legais que limitem a internação psiquiátrica de menores e a 

mantenham sob controle (BRASIL, 1988). 

 Já a II CNSM realizada em 1992 discute a reestruturação da Saúde Mental no Brasil e 

promove a criação, no Ministério da Saúde, de uma Comissão de Proteção dos Direitos de 

Cidadania da Criança e do Adolescente com transtorno mental, tendo como base o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1994). 

 A III CNSM, no ano de 2001, teve por tema “Cuidar, sim. Excluir, não”, orientou que a 

elaboração e execução de ações no campo da Saúde Mental infantojuvenil devem compor, as 

políticas públicas de saúde mental, respeitando as diretrizes do processo da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e os princípios do ECA, necessitando ser intersetoriais e inclusivas 

(BRASIL, 2002).  

 Ainda, nesse cenário, evidencia a IV Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) 

realizada, em Brasília, no ano de 2010, foi, pela primeira vez, uma conferência intersetorial, 

com participação de usuários, trabalhadores e gestores do campo da saúde e de outras 

políticas, que teve como tema: “Saúde Mental direito e compromisso de todos: consolidar 

avanços e enfrentar desafios”. Os debates desta Conferência buscaram identificar as lacunas e 

desafios, a complexidade e o caráter multidimensional, interprofissional e intersetorial dos 
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problemas do campo, apontando a direção para consolidar os avanços e enfrentar os novos 

desafios trazidos pela mudança efetiva do cenário (BRASIL, 2010).  

 Para a Saúde Mental infantojuvenil, a IV CNSM apresentou um eixo destinado a 

construção de uma agenda prioritária para a atenção integral e para a intersetorialidade, 

destacam-se: o fortalecimento de políticas intersetoriais orientadas para a promoção de saúde 

e saúde mental e para a atenção integral; a efetivação de articulações intrasetoriais, 

particularmente com a atenção básica e hospital   geral;   a consolidação   do   fundamento   

intersetorial   na   montagem   da   rede   de cuidados, especialmente com os setores da 

educação, assistência social, justiça/direitos; entre outros (BRASIL, 2010). 

 Por fim, acentua-se que a IV Conferência foi a última em Saúde Mental e muitos dos 

desafios nela levantados ainda não foram solucionados, além de outros que se aprofundaram, 

como a questão do financiamento. E com um intervalo de mais de dez anos, está sendo 

organizada a V Conferência Nacional de Saúde Mental para 2022, onde se espera que os 

direcionamentos da Política de Saúde Mental infantojuvenil tornem-se prioridade na agenda 

do Estado, para que se possa realizar pactuações que concorram para a consolidação do 

Sistema de Proteção Social para as infâncias e juventudes com transtorno mental. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com esse resgate, espera-se contribuir com as reflexões em relação aos avanços 

Políticos obtidas no período da Reforma Psiquiátrica, mas também, das desconstruções que a 

Política Nacional de Saúde Mental, especialmente, ao que diz respeito as infâncias e juventudes 

com transtorno mental, vem sofrendo ao longo dos anos. 

 Destaca-se que apenas com a realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental 

(CNSM) em 2001 reivindica-se um novo modelo efetivo para o cuidado deste público, devendo 

este ser baseado na criação de uma rede de cuidados comunitários e intersetorial que se 

possibilite a atenção integral. Nesse sentido, é instituído em 2003 o Fórum Nacional de Saúde 

Mental Infantojuvenil para a construção intersetorial da política pública voltada para esse 

segmento, no entanto, a última reunião ocorreu em 2012, demonstrando um avanço lento e 

insuficiente da Política de Saúde Mental voltada para o público infanto juvenil, o que pode ser 
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corroborado com a redução do significativa da implantação de CAPSi nas Rede de Atenção 

Psicossocial no Brasil. 

 Assim, os serviços de cuidados para as infâncias e juventudes com transtorno mental 

não alçaram a visibilidade necessária, em acordo com as singularidades desse público, o que 

fica nítido na Nota Técnica de n.º 11/2019, de 04 de fevereiro de 2019, do Ministério da Saúde 

a qual indica a internação em hospital psiquiátrico para esse público, mesmo sem enfermarias 

especializadas. Posto isso, compreende-se que ainda há muitos vazios assistenciais para as 

infâncias e juventudes nos marcos legais, o que é evidenciado pela desigualdade na distribuição 

dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial e na fragmentação do cuidado. 

 Entretanto, espera-se que com a realização da V CNSM a infância e juventude tenha 

lugar de destaque na construção da política pública e nas mobilizações sociais, tendo em vista 

que última Conferência aconteceu há 12 anos e que esse é um tema o qual foi pouco pautado 

nos relatórios anteriores. Dessa forma, vive-se um desafio cotidiano na luta pela consolidação 

e até mesmo na construção de um Sistema de Proteção Social para as infâncias e juventudes 

com transtorno mental, sendo assim, necessário que a V Conferência possa aprofundar as 

proposições para esse segmento e tal pauta torne-se prioridade na agenda do Estado. 
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