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Apresentação

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, instituído em agosto de 2004, 
pela Portaria MS/GM n° 1.608, de 3 de agosto de 2004, é um importante espaço de 
discussão e de articulação intersetorial que objetiva debater as diferentes questões 
relacionadas à saúde mental de crianças e adolescentes, oferecendo subsídios para a 
construção das políticas públicas voltadas a essa população.

O Fórum busca estimular a participação de vários atores intersetoriais envolvidos 
no tema e a organização de fóruns locais, por meio de reuniões itinerantes.

Esta publicação contém as recomendações e cartas dos fóruns realizados entre 
os anos de 2005 e 2012.

Esperamos que a ampla divulgação das recomendações dos fóruns nacionais 
de saúde mental infantojuvenil possibilite a qualificação das discussões acerca dos 
temas afetos à saúde mental de crianças, adolescentes e jovens e o fortalecimento da 
construção e consolidação da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
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Portaria MS/GM nº 1.608,  

de 3 de agosto de 2004

Constitui Fórum Nacional sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as determinações da Lei nº 10.216/01 e da III Conferência 
Nacional de Saúde Mental, que apontam a necessidade de estender mais eficazmente 
as iniciativas da reforma psiquiátrica à população infantojuvenil;

Considerando a elevada prevalência dos transtornos psicossociais entre 
crianças e adolescentes e a necessidade de ampliação da cobertura assistencial 
destinada a esse segmento, bem como da realização de um diagnóstico aprofundado 
das condições de atendimento atualmente oferecidas;
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Considerando a existência de importantes setores da sociedade civil e entidades 
filantrópicas que prestam relevante atendimento nessa área;

Considerando as interfaces que uma política de atenção em saúde mental a 
crianças e adolescentes apresentam necessariamente com outras políticas públicas, 
como ação social, direitos humanos, justiça, educação, cultura e outras;

Considerando a experiência bem-sucedida da implantação de fóruns 
intersetoriais de saúde mental de crianças e adolescentes em Estados e municípios 
brasileiros, bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde no 
sentido de uma política marcadamente intersetorial;

Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da 
Federação Mundial para Saúde Mental de atenção especial dos governos para a 
saúde mental da infância e da juventude;

Considerando a grave situação de vulnerabilidade deste segmento em alguns 
contextos específicos, exigindo iniciativas eficazes de inclusão social; e

Considerando as recomendações oriundas do Grupo de Trabalho sobre Saúde 
Mental de Crianças e Adolescentes, criado pela Portaria nº 1946/GM, de 10 de 
outubro de 2003,

resolve:

Art. 1º Constituir Fórum Nacional sobre Saúde Mental da Infância e Juventude, 
com as seguintes atribuições:

I - funcionar como espaço de articulação intersetorial e discussão permanente 
sobre as políticas para esta área;

II - estabelecer diretrizes políticas nacionais para o ordenamento do conjunto 
de práticas que envolvam o campo da atenção à saúde mental infantojuvenil;

III - promover a integração, a articulação e a interlocução entre as diversas 
instituições que atuam no campo da atenção à saúde mental dessa população; e

IV - produzir conhecimento e informações que subsidiem as instituições 
responsáveis pelas políticas públicas nessa área nos diversos âmbitos de gestão. 
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Art. 2º  O Fórum Nacional sobre Saúde Mental da Infância e Juventude será 
composto por representantes das seguintes instâncias:

I - Área Técnica de Saúde Mental – DAPE/SAS, que o coordenará;

II - Área Técnica de Saúde Mental – Política de Álcool e Outras Drogas – DAPE/SAS;

III - Área Técnica de Saúde da Criança – DAPE/SAS;

IV - Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem – DAPE/SAS;

V - Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência – DAPE/SAS;

VI - Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – SAS;

VII - Departamento de Atenção Básica – SAS;

VIII - Programa Nacional de DST/AIDS/SVS;

IX - Representantes dos centros de atenção psicossocial infantojuvenil, sendo 
um representante por região brasileira;

X - Fórum Nacional de Coordenadores de Saúde Mental;

XI - Representantes de coordenadores de saúde mental, sendo um representante 
por região brasileira;

XII - Conselho Nacional de Saúde;

XIII - Ministério da Justiça;

XIV - Ministério da Educação;

XV - Ministério da Cultura;

XVI - Ministério dos Esportes;

XVII - Conselho Nacional de Procuradores – Promotoria de Defesa à Saúde, do 
Ministério Público;
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XVIII - Associação de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude;

XIX - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

XX - Secretaria Especial de Direitos humanos – SEDH/PR;

XXI - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda/SEDH/PR;

XXII - Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – Corde/SEDH/PR;

XXIII - Federação Brasileira de Entidades para Excepcionais – Febiex;

XXIV - Federação Nacional das APAEs;

XXV - Federação Nacional das Instituições Pestallozzi;

XXVI - Associação Brasileira de Autismo;

XXVII - Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

XXVIII - Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara dos Deputados;

XXIX - Associação Juízes para a Democracia – AJD;

XXX - Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares;

XXXI - Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria da Infância e 
Adolescência – ABENEPI; e

XXXII - dois representantes de movimentos nacionais de crianças e jovens, a 
serem definidos na primeira reunião deste Fórum.

Parágrafo único. As representações terão assento permanente no fórum, o qual 
poderá convocar a participação de outros segmentos representativos e de convidados.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério da Saúde
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Recomendação n° 1/2005 do Fórum 

Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Diretrizes para o Processo de Desinstitucionalização de Crianças e 
Adolescentes em Território Nacional

Rio de Janeiro (RJ), 10 de fevereiro de 2005

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, constituído pela Portaria MS/
GM nº 1.608, de 3 de agosto de 2004, reunido em 17 de dezembro do ano de 2004, para 
debater e deliberar sobre a questão da institucionalização de crianças e adolescentes, 
particularmente daqueles portadores de transtornos psíquicos, considerando:
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• As determinações da Lei nº 10.216/01, da Lei nº 10.708/03 e as deliberações 
da III Conferência Nacional de Saúde Mental, que apontam a necessidade de 
estender as iniciativas da Reforma Psiquiátrica à população infantojuvenil;

• As determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente;

• A condição de polo propulsor das políticas públicas na área da Saúde Mental 
Infantojuvenil que este Fórum, por sua ampla representatividade, toma a si;

• A existência no País de aproximadamente 19.400 crianças e adolescentes 
institucionalizados em abrigos, incluindo os abrigos para portadores de 
deficiência, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (2004);

• A existência de 11.000 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas 
em regime de internação;

• A existência de crianças e adolescentes internados em instituições psiquiátricas 
voltadas para a população adulta, em sua maioria por determinação judicial;

• A responsabilidade dos programas de saúde mental (municipais, estaduais e 
federal), em particular dos CAPSi, em desenvolver ações de desinstitucionalização 
consonantes com os princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira.

Recomenda

• A implementação imediata de ações que visem à reversão da tendência 
institucionalizante de crianças e adolescentes, sejam no campo da Saúde 
Mental, da Assistência Social, da Educação e da Justiça, por intermédio:

1. Da criação de serviços de base territorial (CAPSi, ambulatórios ampliados, 
residências terapêuticas, moradias assistidas, casas-lares e demais equipamentos 
compatíveis com a lógica territorial);

2. Da reestruturação de toda a rede de atendimento existente no sentido de 
afiná-la às atuais diretrizes da Política Pública de Saúde Mental;

3. Do fortalecimento das redes de apoio comunitárias e familiares;
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4. Da articulação corresponsável entre os diferentes setores públicos que 
compõem a rede assistencial;

• A promoção de um diálogo permanente e consequente com os operadores 
do Direito no sentido de que sua ação se coadune com os princípios que 
norteiam as ações do cuidado em saúde mental.

• A consideração das diferenças étnico-raciais tanto na análise dos fatores 
de institucionalização quanto no processo de reversão deste quadro, nele 
incluindo a questão da acessibilidade à rede de atenção.

• A realização de estudos e pesquisas de caráter científico concernentes às razões 
determinantes e aos efeitos da institucionalização de crianças e adolescentes.

• A construção de dados qualificados relacionados às condições clínicas e 
psicossociais da população institucionalizada, por intermédio de censos 
populacionais e do mapeamento das instituições governamentais, não 
governamentais e filantrópicas (federais, estaduais e/ou municipais) para 
subsidiar e instrumentalizar a política de desinstitucionalização.

• A tomada de responsabilidade com ações imediatas por parte dos gestores 
municipais, estaduais e federal, no sentido de garantir, em cada localidade 
do território nacional, a implementação do conjunto das recomendações 
que compõe este documento.

Rio de Janeiro (RJ), 10 de fevereiro de 2005
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Recomendação n° 2/2005 do Fórum 

Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Carta de Curitiba

Curitiba (PR), 24 de maio de 2005

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, instituído pela Portaria 
MS/GM nº 1.608, de 3 de agosto de 2004, reunido no dia 24 de maio de 2005, na 
cidade de Curitiba, Paraná, com a presença de 66 (sessenta e seis) representações 
de instituições governamentais e não governamentais e sob a coordenação da 
Área Técnica de Saúde Mental do Ministério da Saúde, teve como tema central  
“A Articulação dos Campos da Saúde e do Direito nas Políticas e nas Práticas Públicas 
de Atenção à Infância e à Adolescência” e, em especial, a atenção em saúde mental. 
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Este tema se revela crucial por convocar o entendimento e a convergência de 
ações entre dois campos heterogêneos em suas respectivas constelações conceituais, 
históricas, éticas e metodológicas, mas que para além das importantes e recíprocas 
contribuições têm em comum o compromisso público de assegurar à infância e à 
juventude seus direitos fundamentais, rompendo, assim, não só histórica, mas 
também culturalmente com os desmandos políticos a que esses segmentos da 
população brasileira se veem entregues no nosso País, particularmente no que diz 
respeito à saúde, à educação, à vida familiar, aos recursos materiais, aos direitos e 
deveres cidadãos, de modo a garantir-lhes as condições exigíveis a toda e qualquer 
forma de dignidade da pessoa humana, consoante com o art. 1º, inc. III, da 
Constituição da República de 1988. 

Ainda mais relevante e crucial se torna este tema quando podemos constatar: 
(a) a existência, no Brasil, de aproximadamente 13.000 (treze mil) adolescentes 
vivendo em situação de privação de liberdade em instituições distribuídas por 98 
(noventa e oito) municípios da Federação;1 (b) a existência de mais de 20.000 (vinte 
mil) crianças e adolescentes institucionalizados em abrigos distribuídos por quase 
todas as regiões brasileiras, cuja situação de abrigamento é determinada, na extensa 
maioria dos casos, pelas instâncias judiciais (BRASIL, 2005); (c) o fracasso histórico 
das ações de confinamento de adolescentes; e (d) a necessidade da criação de 
mecanismos mais eficazes para uma interlocução consequente entre o campo da 
Saúde Mental e o do Direito que, levando em consideração a diferença entre estes 
dois campos discursivos e o cumprimento de suas funções sociais, permita avançar 
numa direção intermediada pelos valores humanos. 

O campo da Saúde e, em particular, o da Saúde Mental, a partir de um 
recente processo histórico de transformação da assistência aos portadores de 
grave sofrimento psíquico no Brasil – processo que é conhecido por Movimento da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira –, vêm transformando significativamente o modelo 
de assistência até então vigente, de caráter manicomial, e vêm estabelecendo 
políticas públicas importantes para a área da Infância e da Adolescência. Alguns 
dos principais dispositivos que atendem à reordenação do modelo anteriormente 
existente são os atuais Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que se caracterizam 
como serviços de atendimento em saúde mental, com base territorial e comunitária, 
que visam a substituir a lógica de atendimento hospitalocêntrico, permitindo aos 
seus usuários os cuidados necessários sem afastá-los da vida cotidiana, o que inclui 
a família, o trabalho, os demais círculos sociais, o lazer e o exercício de seus direitos 

1 Levantamento da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SEDH) baseado em informações fornecidas pelos 
estados – janeiro de 2004.
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civis. Foram criados CAPS específicos para o atendimento de crianças e adolescentes 
(os chamados CAPSi) e destinados ao atendimento diário de crianças e adolescentes 
com transtornos mentais. Os CAPSi são fundamentais na atenção à saúde dessa 
população específica, sem afastá-la de seu ambiente doméstico e familiar, o que 
aponta para a possibilidade de maior sucesso nos tratamentos instituídos. 

Também o Fórum que elabora o presente documento é um dos produtos da 
política resultante desse movimento e é fortemente comprometido em discutir e 
deliberar sobre questões relativas à saúde mental de crianças e adolescentes, em 
especial daqueles que se encontram institucionalizados. 

No campo legal, a partir do advento da Constituição da República de 1988 
e, assim, posteriormente, com a instrumentalização operacional da doutrina da 
Proteção Integral, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990), a infância e a juventude constituem-se em prioridade 
absoluta, isto é, os seus direitos e as suas garantias individuais passam a ter caráter 
fundamental e são constitucionalmente assegurados, transformando-os, assim, em 
sujeitos de direitos, enfim, cidadãos. 

O Fórum discutiu o quadro histórico da desassistência e da ausência de políticas 
públicas eficazes de atenção às crianças e aos adolescentes no Brasil. Foi possível, 
então, verificar que o quadro atual de abandono da infância e da adolescência é o 
resultado inexorável de um longo, articulado, nocivo e eficiente processo de privação 
global (isto é, de tudo o que é importante para a vida humana) pelo qual passamos 
em nossa história. Desde o início do século XX até os dias atuais, pode-se perceber 
que a questão da infância e da juventude sempre esteve ligada mais ao controle social 
do que aos direitos dessa população, sendo a mudança da mentalidade punitiva e 
tutelar para uma mentalidade promotora de direitos e garantias o principal desafio 
para o fortalecimento do direito da criança e do adolescente, isto é, a consagração 
teórico-pragmática de todas as figuras legislativas que sistematicamente compõem 
esta área de conhecimento. 

Assinalou-se também a insuficiência estrutural e infalível de toda e qualquer 
iniciativa de saber teórico que pretenda explicar, em caráter último e exaustivo, este 
quadro e, portanto, também a insuficiência de qualquer proposta de ação que se 
pretenda integralmente resolutiva. 

Destacou-se, no plano jurídico, a advertência do quão enganoso e perigoso é 
o ideário de que o adolescente é responsável pelo aumento da violência urbana. 
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Considerou-se, também, que a proposta de redução da idade da maioridade penal 
de adolescentes é inócua quanto à promoção da socialização, haja vista que as 
promessas de socialização por meios repressivos e punitivos já não se constituem 
mais objetivos a serem alcançados e também constituem ameaças à efetivação dos 
direitos humanos. 

É importante diferenciar imputabilidade penal e irresponsabilidade subjetiva. 
O adolescente, como todo sujeito, é responsável por seus atos, quer sejam 
infracionais ou não. Sempre que houver prática de ato infracional por adolescente, 
será imprescindível o estabelecimento de procedimento especial para a apuração 
da ação conflitante com a lei, de acordo com sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento e subjetivamente responsável, única condição de possibilidade para 
o estabelecimento de uma medida legal – protetiva ou socioeducativa – adequada 
para a sua plena formação. O certo é que não se apliquem jamais quaisquer das 
sanções criminais previstas no Código Penal brasileiro ou mesmo noutras figuras 
legislativas específicas, mas tão somente as medidas legais previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, vale dizer, medidas protetivas e/ou socioeducativas, as 
quais são suficientemente próprias para a resolução e o enfrentamento dos casos 
legais que são apresentados. 

Considerando as questões apresentadas, o Fórum Nacional de Saúde Mental 
Infantojuvenil recomenda: 

• A realização de um projeto-piloto que possa subsidiar a construção de 
redes de apoio e atenção em saúde mental para adolescentes e jovens em 
situação de privação de liberdade. O projeto-piloto deve identificar o fluxo 
de assistência e proteção a esse público e, a partir daí, propor saídas para 
os desafios existentes na área.

• A elaboração de um documento analítico sobre os conselhos tutelares que 
possibilite visualizar um diagnóstico do atendimento e do encaminhamento 
dado por eles às crianças, aos adolescentes e aos seus familiares que 
sofram de transtornos mentais ou transtornos decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas. Além disso, a análise deve levantar os documentos e as 
diretrizes dirigidas aos conselhos tutelares que possam subsidiar o Fórum. 
O documento final deste estudo fornecerá elementos para a elaboração de 
recomendações aos conselhos tutelares, após aprovação pelo Conanda.
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• O estabelecimento do compromisso público assumido por este Fórum em 
se posicionar contrário a todo e qualquer projeto de lei ou proposta de 
emenda constitucional que pretenda reduzir ou mesmo suprimir a idade 
de maioridade penal, confirmando, assim, o caráter fundamental do direito 
individual assegurado no art. 228 da Constituição da República de 1988.

• O repúdio público a todo e qualquer projeto de lei que pretenda atribuir 
ou imputar responsabilidade penal a crianças e adolescentes, no mais das 
vezes utilizando-se de artifícios legislativos para o “combate à violência, ao 
crime organizado e à crescente onda de criminalidade”.

Curitiba (PR), 24 de maio de 2005
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Recomendação nº 3/2006 do Fórum 

Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Carta de Salvador

Salvador (BA), 20 de junho de 2006

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, instituído pela Portaria MS/
GM nº 1.608/2004, do Ministério da Saúde, reunido nos dias 19 e 20 de junho de 
2006 na cidade de Salvador, Bahia, por ocasião de sua V Reunião Ordinária, formulou 
as seguintes considerações: em continuidade às discussões da IV Reunião Ordinária 
do Fórum, realizada em Curitiba, em maio de 2005, foi retomado o diálogo com 
os operadores do campo do Direito. Nesta ocasião foi apresentada uma pesquisa 
científico-acadêmica2 que teve como objeto a investigação do nível de incidência 

2 Perfil de Morbidade Psiquiátrica do Adolescente em Privação de Liberdade na Casa de Acolhimento ao Menor em Salvador, pesquisa 
apresentada pela professora Solange Pinho, do ISC/UFBA.
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de transtornos mentais, de acordo com a CID-10,3 em jovens que estão cumprindo 
medida de internação em instituições socioeducativas. A partir dessa experiência, 
o Fórum ressalta a importância de pesquisas científicas que contribuam para suas 
discussões e resoluções, bem como enfatiza a permanente avaliação crítica, em nível 
ético e metodológico, no desenvolvimento de estudos. Neste sentido, o Fórum alerta 
para o risco da patologização do fenômeno da infração e do envolvimento de jovens 
em situações de violência, o que poderia, sob a égide da aparente “neutralidade” dos 
dados científicos, desconsiderar o processo histórico de exclusão social da população 
pobre em nosso País.

Constatou-se ainda a necessidade de criar formas de maior engajamento dos 
gestores estaduais e municipais de diferentes áreas nas questões relativas à saúde 
mental de crianças e adolescentes. Esta ação é decisiva para a consolidação da nova 
rede de cuidado dirigida a este segmento da população brasileira, ainda bastante 
desassistido. Afirmou-se também a necessidade de que este Fórum amplie a sua 
sustentação para as demais instâncias do SUS, operando de forma tripartite para a 
realização de cada uma de suas reuniões ordinárias. 

Verificou-se a importância da efetiva articulação do Fórum com movimentos 
comunitários, tais como a CUFA (Central Única das Favelas) e o Observatório de 
Favelas. Experiências como essas vêm criando modos inventivos e inéditos de 
inclusão social a partir de suas próprias práticas (culturais, econômicas, sociais...) 
e não simplesmente resultantes da intervenção externa. Esse protagonismo local 
propicia a emancipação de uma condição tutelada e assistida que acarreta a 
reprodução da exclusão. 

Discutiu-se, ainda, a importância do acompanhamento sistemático do processo 
de implantação e desenvolvimento dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil 
(CAPSi) no território nacional. 

A partir das referidas considerações, o Fórum Nacional de Saúde Mental 
Infantojuvenil recomenda:

• Desenvolver pesquisas científicas na área da Saúde Mental Infantojuvenil, 
com permanente avaliação crítica em termos éticos e metodológicos, 
evitando a patologização de problemas sociais complexos.

3 CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão. 
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• Garantir maior engajamento e compromisso dos gestores estaduais e 
municipais de diversos setores (Saúde, Assistência, Educação, Cultura...) no 
desenvolvimento da Política de Saúde Mental Infantojuvenil.

• Realizar um projeto-piloto na cidade do Rio de Janeiro em parceria com 
organizações da sociedade civil, tais como a CUFA e o Observatório 
de Favelas, com o objetivo de desenvolver ações de saúde mental na 
comunidade, partindo de suas próprias práticas.

• Criar um grupo de trabalho intersetorial para o acompanhamento sistemático 
do processo de implantação e qualificação dos CAPSi no território nacional, 
tendo como uma de suas atividades a elaboração de um instrumento de 
avaliação permanente desses serviços (conforme a seguinte Declaração).

Salvador (BA), 20 de junho de 2006

Anexo da Carta de Salvador

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, constituído pela Portaria 
MS/GM nº 1.608/2004, reunido nos dias 19 e 20 de junho de 2006, em Salvador (BA), 
por ocasião da sua V Reunião Ordinária, no exercício do debate amplo e intersetorial 
da rede assistencial pública em saúde mental para crianças e adolescentes,

Considerando:

1. As recomendações do I Congresso Brasileiro de CAPS, realizado em São 
Paulo, em junho de 2004;

2. A significativa expansão da rede CAPSi em todo o território nacional; 

3. As diretrizes da atual política pública de saúde mental, que definem o CAPSi 
como um serviço estratégico de cuidado e tratamento para crianças e adolescentes 
gravemente comprometidos psiquicamente, assim como estabelecem sua função 
ordenadora da demanda de seu território de abrangência;
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4. A diversidade das práticas exercidas e da clientela atendida em cada uma das 
unidades CAPSi em funcionamento;

5. A constante solicitação das equipes desses serviços para que seja ampliada a 
institucionalidade de suas ações;

Recomenda:

A criação de um Grupo Técnico de Acompanhamento dos CAPSi, sob a 
coordenação da Área Técnica de Saúde Mental do Ministério da Saúde, com os 
seguintes objetivos:

1. Garantir uma linha de ação destas unidades de acordo com a Portaria MS/
GM n° 336/2002.

2. Subsidiar tecnicamente a implantação de novos serviços e a consolidação e 
reorientação dos já credenciados.

3. Incrementar a articulação dos CAPSi com toda a rede assistencial, 
considerando seu fundamento intersetorial e a lógica de rede ampliada. 

4. Garantir atividades regulares de supervisão clínico-institucional.

5. Estimular uma participação mais ativa dos CAPSi na construção das políticas 
públicas para saúde mental.

6. Manter um processo permanente de avaliação dos CAPSi em escala nacional.

O referido Grupo Técnico terá sua composição estabelecida pela Área Técnica 
de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

Salvador (BA), 20 de junho de 2006
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VI Reunião Ordinária do Fórum Nacional 

de Saúde Mental Infantojuvenil 

Brasília (DF), 5 e 6 de dezembro de 2006

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil – instituído pela Portaria 
MS/GM nº 1.608/2004, reunido nos dias 5 e 6 de dezembro de 2006, em Brasília 
(DF), por ocasião de sua VI Reunião Ordinária, que contou com a presença de 37 
representantes de suas instituições-membros e outros 36 convidados, entre 
representantes da rede CAPSi em funcionamento no País, profissionais que atuam na 
área, palestrantes, universidades, ONGs e outros órgãos governamentais – pactuou 
um conjunto de diretrizes que deverão nortear o trabalho em todo território nacional, 
visando à consolidação da rede pública ampliada de saúde mental para a atenção e 
o tratamento de crianças e adolescentes. 
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As diretrizes pactuadas tomam, neste documento, a forma de declaração 
pública e deverão ser traduzidas em ações concretas por todas as regiões brasileiras, 
considerando-se as particularidades locais e seus desafios específicos.

Declaração de Brasília/2006

O Colegiado presente à VI Reunião Ordinária do Fórum Nacional declara que:

1. É direito das crianças e dos adolescentes o atendimento integral, integrado e 
intersetorial em saúde mental.

2. É dever dos gestores públicos assegurar a construção das ações de atendimento 
e cuidado às crianças e aos adolescentes, consoante com a Constituição Federal, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, os preceitos da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança, os princípios da atual Política Pública de Saúde Mental e os 
princípios do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.

3. A rede pública ampliada de saúde mental para crianças e adolescentes deverá 
operar sob o princípio da intersetorialidade e do cuidado territorial, estabelecendo 
estratégias de pactuação coletiva e de verificação permanente de sua efetividade. 

Em relação à organização e à expansão da rede de cuidados

4. Os municípios com mais de 100.000 habitantes deverão implantar uma rede 
diversificada de atenção a crianças e adolescentes que, no setor de Saúde Mental, 
deverá contar com Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), Centros 
de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPSad), ambulatórios com 
práticas mais integrais e qualificadas, oficinas terapêuticas, centros de convivência, 
leitos de suporte em hospital geral, serviços residenciais terapêuticos – quando 
necessários –, de tal forma que operem de forma articulada entre si e com todos 
os demais recursos intersetoriais e territoriais disponíveis. Vale ressaltar que, em 
relação aos leitos de suporte em hospitais gerais, as estruturas assistenciais deverão 
contar com leitos para familiares/responsáveis, em obediência ao preconizado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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5. Os municípios com menos de 100.000 habitantes deverão organizar a rede de 
cuidados para crianças e adolescentes por intermédio dos recursos locais existentes, 
seguindo o fundamento intersetorial da política, sendo que, no caso específico do 
setor de Saúde Mental, os dispositivos ambulatoriais, os CAPSi e os CAPSad, assim 
como as equipes da Atenção Básica – Programa Saúde da Família (PSF), Programa 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e demais –, deverão ser as principais 
referências pelo acolhimento, pelo atendimento e pela articulação necessária na 
rede de atenção.

6. As instâncias gestoras de saúde mental e os CAPSi deverão agenciar ações 
de integração para a rede escolar, a rede de assistência social, a saúde em geral, as 
instituições dos campos do Direito e da Justiça, da Cultura e do lazer, assim como 
para os conselhos tutelares e de direitos para a efetivação de uma rede ampliada em 
seu âmbito de gestão que opere sob os princípios da atual Política Pública de Saúde 
Mental para Crianças e Adolescentes.

Em relação à formação e à qualificação de recursos humanos

7. Deverá ser garantida, pelas três instâncias do SUS, a supervisão clínico-
institucional em todos os serviços de saúde mental que atendem crianças e adolescentes.

8. Deverá haver investimento intersetorial na formação dos profissionais que 
atuam na rede ampliada para crianças e adolescentes mediante a oferta de cursos 
de extensão, aperfeiçoamento, especialização e de demais modalidades pertinentes, 
sendo indicadas parcerias entre as secretarias municipais e estaduais, os ministérios 
e as universidades.

9. Será necessário ampliar parcerias e ações de formação específica para 
profissionais da rede básica, assim como aos profissionais da rede de saúde em geral, 
particularmente para os pediatras, os neurologistas, as equipes de enfermagem e os 
clínicos gerais, bem como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, objetivando o 
acolhimento e o cuidado em saúde mental. Da mesma forma, é necessário incluir o 
tema da saúde mental na formação dos profissionais de educação.

10. Deverá ser criado um grupo de trabalho, sob a coordenação da Área Técnica 
de Saúde Mental do Ministério da Saúde, com a finalidade de construir alternativas 
metodológicas de ensino para profissionais que atuam em áreas distantes de centros 
de formação, tais como regiões ribeirinhas, do sertão etc.
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11. É imprescindível a articulação entre o Ministério da Educação, os conselhos 
e as associações profissionais, o Ministério da Saúde e as universidades para a 
manutenção e a expansão das residências médicas de psiquiatria infantil, assim como 
das residências multiprofissionais, com ênfase em saúde mental infantojuvenil.

Em relação às estratégias de gestão

12. É necessário que todos os municípios e as regiões constituam um fórum local, 
de caráter interinstitucional, intersetorial e deliberativo, para o melhor agenciamento 
das ações para cobertura assistencial em saúde mental de crianças e adolescentes.

13. A temática da saúde mental infantil e juvenil deverá constar da agenda 
política do Conselho Nacional de Saúde, do CONASS, do CONASEMS, assim como 
de seus similares nas esferas de gestão estaduais/municipais e em todos os demais 
conselhos setoriais.

14. Os ministérios integrantes deste Fórum deverão elaborar diretrizes gerais 
para articulação das ações que tenham por objetivo ampliar a base social, cultural 
e normativa da atual política de saúde mental para crianças e adolescentes nos 
diferentes serviços que representam suas políticas específicas.

15. Deverá ser incrementada a participação de familiares e responsáveis nos 
espaços de discussão coletiva sobre a política de saúde mental infantojuvenil. 

Em relação à política de financiamento

16. É necessário que as três esferas de gestão do SUS ampliem seus recursos 
financeiros para a saúde mental de crianças e adolescentes, investindo tanto 
na expansão da capacidade instalada quanto no aumento do contingente de 
recursos humanos e em sua qualificação. Neste item merece especial destaque o 
reordenamento do trabalho na rede básica de saúde, ou seja, a implementação de 
equipes de apoio e/ou de profissionais de referência em saúde mental.

Em relação à produção de conhecimento, informação qualificada e  
difusão da política de saúde mental

17. Deverão ser fomentados estudos e pesquisas relacionados aos atuais 
desafios clínicos e de gestão no campo da Saúde Mental Infantojuvenil, assim como 
estudos de avaliação/qualificação dos serviços que compõem a rede assistencial.
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18. Os gestores de saúde e as universidades deverão congregar esforços no 
sentido de constituir ações de formação e pesquisa afinadas aos princípios da política 
pública de saúde mental para crianças e adolescentes. 

19. O Ministério da Saúde deverá elaborar indicadores de saúde mental 
infantojuvenil e incluí-los no Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).

20. Deverá ser organizado, pelo Ministério da Saúde, um “boletim de dados e 
informações” com o objetivo de subsidiar o acompanhamento e a análise das ações 
de saúde mental infantojuvenil.

Este Fórum declara, ainda, ser fundamental ampliar o debate sobre as ações de 
promoção da saúde, analisar as experiências em curso e disseminar o alcance deste 
trabalho em todas as políticas públicas dirigidas ao segmento infantojuvenil.

Além disso, o Fórum definiu como tema para o próximo encontro, previsto para 
o primeiro semestre de 2007, aprofundar o debate sobre o fundamento intersetorial 
na rede de cuidados em saúde mental dirigido a crianças e adolescentes.

Brasília (DF), 6 de dezembro de 2006

Coordenação do Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Participaram da VI Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Saúde Mental 
Infantojuvenil:

Representantes de instituições que compõem o Fórum (Portaria nº 1.608/2004):

Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPE/SAS – Ministério 
da Saúde (Coordenação do Fórum Nacional);

Coordenação de Saúde do Adolescente e do Jovem/DAPE/SAS – Ministério da Saúde;

Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência/DAPE/SAS – Ministério da Saúde;

Coordenação de Saúde da Criança/DAPE/SAS/Ministério da Saúde;
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Departamento da Atenção Básica/SAS – Ministério da Saúde;

Programa Nacional de DST/AIDS/SVS – Ministério da Saúde;

Representação Nacional dos CAPSi, eleita em seminário nacional;

Representantes regionais dos CAPSi;

Representantes regionais dos coordenadores de saúde mental;

Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Pessoal/SNSP/Ministério da Justiça;

Secretaria de Educação Especial – SESP/Ministério da Educação;

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e 
Juventude – ABMP;

Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome;

Coordenação de Articulação de Políticas de Inclusão/Ministério da Cultura;

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência/
CORDE/SEDH – Presidência da República;

Federação Brasileira de Inclusão Social, Reabilitação e Defesa da Cidadania – 
FEBIEx;

Federação Nacional das APAEs;

Associação Brasileira de Autismo – ABRA;

Associação Juízes para a Democracia – AJD;

Fórum Colegiado dos Conselheiros Tutelares;

Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria da Infância e Adolescência – ABENEPI;

Movimento de Adolescentes Brasileiros – MAB;
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Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente/
SEDH/Presidência da República;

Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA;

Consultores da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

Representantes de instituições convidadas:

UNICEF;

OPAS;

Secretaria de Saúde do GDF;

Fórum de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes do Município de São Paulo;

Departamento de Saúde Indígena/DESAI/FUNASA;

Coordenação de Saúde Mental de Petrópolis/RJ;

CAPSi de Petrópolis/RJ;

CAPSi de Volta Redonda/RJ;

CAPSi de Itaboraí/RJ;

CAPSi de Imperatriz/MA;

CAPSi de Carapicuíba/SP;

CAPSi de Belém/PA;

CAPSi de Salvador/BA;

CAPSi de Florianópolis/SC;



32

CAPSi de Santo André/SP;

CAPSi de Ribeirão das Neves/MG;

CAPSi de Maceió/AL;

CAPSi de Santa Cruz/RS;

CAPSi de Betim/MG;

CAPSi Eliza Santa Rosa, do Rio de Janeiro/RJ;

Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz/MA;

Coordenação de Saúde Mental do Estado do Maranhão;

Coordenação Municipal de Jundiaí/SP;

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo;

Associação Pró-Reintegração Social da Criança/Sorocaba/SP;

Fórum Interinstitucional para o Atendimento em Saúde Mental de Crianças e 
Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro – SES/RJ;

Coordenação Estadual de Saúde do Adolescente do Paraná;

Coordenação Estadual de Saúde Mental do Estado do Paraná;

Coordenação Estadual de Saúde Mental da Paraíba;

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT;

Instituto Philippe Pinel/SMS-RJ;

Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê – ABEBê;

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF;
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Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Palestrantes e debatedores convidados:

Denise de Oliveira Alves – SESP/MEC;

Francisco Assumpção Junior – coordenador do Departamento de Psiquiatria, 
Infância e Adolescência da ABP e da USP/SP;

Juliana Pereira – MDS;

Luciano Elia – consultor do Ministério da Saúde, UERJ/RJ;

Mario Ramidoff – Associação Brasileira de Magistrados e Promotores – ABMP;

Raquel Corrêa – SMS de Niterói/RJ;

Rodrigo Nogueira – CAPSi de Betim/MG;

Rossano Lima – CAPSi Eliza Santa Rosa, do Rio de Janeiro/RJ.
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VII Reunião Ordinária do Fórum Nacional 

de Saúde Mental Infantojuvenil 

Rio de Janeiro (RJ), 29 e 30 de junho de 2007

Nos dias 29 e 30 de junho de 2007, ocorreu a VII Reunião Ordinária do Fórum 
Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta 
oportunidade, reuniram-se 32 membros oficiais do Fórum e 103 convidados, entre 
representantes de centros de atenção psicossocial infantojuvenil (CAPSi) cadastrados 
no Ministério da Saúde, representantes de ambulatórios de saúde mental, do 
Ministério Público, de conselhos tutelares, de universidades, organizações não 
governamentais e de outros dispositivos que trabalham pela melhoria da rede de 
cuidados para crianças e adolescentes no Brasil. 
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Esta reunião teve como tema central a “Rede de Cuidados na Perspectiva da 
Intersetorialidade”. O tema, que é amplo e complexo, trouxe a oportunidade de 
importantes reflexões, as quais tomam a forma de diretrizes norteadoras para a 
gestão e para a organização dos serviços da rede de saúde mental, bem como para 
os dispositivos da rede ampliada de cuidados à criança e ao adolescente. 

Na forma de declaração pública, este documento tem a finalidade de embasar a 
construção das políticas intersetoriais que devem ser traduzidas em ações concretas 
por todas as regiões brasileiras, considerando as particularidades locais e seus 
desafios específicos.

 Declaração do Rio de Janeiro/2007

O Colegiado presente à VII Reunião Ordinária do Fórum Nacional declara: 

Sobre a rede intersetorial e o seu agenciamento

1. A organização da intersetorialidade se dá de forma concreta na construção 
dos caminhos singulares exigidos em cada caso específico. Os recursos do território 
devem ser acionados a partir de cada situação e de suas demandas colocadas. 

2. Aliada à construção das redes intersetoriais a partir de cada caso individual, 
coloca-se a necessidade da organização das políticas públicas a partir das instâncias 
gestoras. Neste sentido, aponta-se a importância da criação e do fortalecimento de 
fóruns municipais e estaduais de direitos de crianças e adolescentes, bem como a 
construção de ações de caráter interssecretarial e interministerial. 

3. A recomendação de que as estratégias intersetoriais sejam planejadas e 
efetivadas de acordo com a densidade demográfica do território. 

4. A importância fundamental aos profissionais da saúde mental e, em 
especial, às equipes dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) da 
responsabilidade pelo encaminhamento, o que se traduz na “busca ativa de quem 
encaminhou” e no “encaminhamento implicado”. Essa prática deve se estabelecer 
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para além de atos meramente normativos, tornando-se viva e efetiva na construção 
de redes territoriais atuantes e fortalecidas. 

5. A necessidade de potencializar as reuniões com todos os equipamentos 
representativos presentes no território: educação, educação especial, justiça, 
conselhos tutelares, assistência social, entre outros. 

Sobre os diferentes planos da ação intersetorial 

A saúde mental e a educação inclusiva

6. A recomendação da aproximação e articulação entre o Ministério da Saúde 
e o Ministério da Educação para a consonância de suas respectivas ações no que diz 
respeito à educação inclusiva, respeitando as diretrizes da política de inclusão do 
MEC, a qual orienta sistemas de ensino para a inclusão escolar de todos os alunos 
com transtornos mentais e outros tipos de deficiências. 

7. Aos CAPSi cabe a atuação nas famílias e nas escolas, possibilitando e 
promovendo a inclusão escolar da melhor forma possível em cada caso. 

8. Propõe-se que, a partir de um mapeamento dos municípios com CAPSi, os 
profissionais de saúde mental possam se aproximar e participar do Programa de 
Educação Inclusiva e Direito à Diversidade do MEC, destinado à formação de gestores 
e educadores para a educação inclusiva e que está estabelecido em 147 municípios 
nos 26 estados e no Distrito Federal. Tal participação é importante para a formação 
das redes de parcerias intersetoriais. 

9. Propõe-se a inclusão de todos os CAPSi no cadastro da Secretaria de Educação 
Especial com vistas ao envio das publicações da Secretaria a esses serviços. 

10. Sugere-se que o Fórum Nacional paute o tema da educação inclusiva e de 
suas implicações de forma mais específica. 

11. A importância de se aprofundar o debate sobre a medicalização e a 
patologização das questões de aprendizagem, comportamento e disciplina. Apontam-
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se o problema de exageros e inconsistência de diagnósticos, como, por exemplo, de 
TDAH, e o consequente aumento do uso da Ritalina®. 

12. Propõe-se a elaboração de um documento destinado ao MEC alertando 
sobre a tendência à medicalização pelo esclarecimento científico capaz de revelar 
a inconsistência e a falta de rigor de muitos diagnósticos que são feitos na área da 
infância e adolescência. Propôs-se também que este documento discuta a validade 
dos polos de saúde mental inseridos em unidades educacionais, na medida em 
que estes podem contribuir com a equivocada medicalização das questões de 
aprendizagem. 

13. A urgência de discussão sobre a categoria da deficiência mental e os diversos 
quadros aí englobados, como o autismo e o retardo mental, a qual traz implicações 
de ordem política no que se refere à garantia de direitos, de acesso e organização da 
atenção e de ordem do financiamento. 

Saúde mental e assistência social – abrigos

14. A necessária aproximação dos profissionais de saúde mental e, em especial, 
dos CAPSi da rede de abrigos e dos Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS), no sentido de articular os cuidados em saúde mental fora das unidades de 
abrigamento, quando assim se justificar. 

Saúde mental, assistência social e justiça –  sistema de medidas socioeducativas

15. A recomendação de realização de um mapeamento de crianças e 
adolescentes abrigados e em regime de internação em unidades de medidas 
socioeducativas e com necessidade de atenção em saúde mental, com vistas à 
elaboração de estratégias de atenção a esta população. 

16. Recomenda-se que os Planos Operativos Estaduais (POE) respeitem os 
critérios e princípios da lógica territorial do SUS e sugere-se a criação de grupos de 
prevenção à saúde nas unidades de medidas socioeducativas. 

17. O Fórum Nacional reitera sua posição, já expressa na Carta de Brasília (2006), 
de franca oposição à redução da maioridade penal, bem como se manifesta a favor 
da manutenção do texto do ECA tal como se encontra formulado, no que concerne 
às propostas de ampliação do prazo de aplicação de medidas socioeducativas em 
regime de internação. 
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Saúde mental e atenção básica

18. A articulação entre a Saúde Mental e a Atenção Básica é fundamental e 
desejável, já se constituindo como prática no campo da Saúde Mental, a qual deve 
ser fortalecida e ampliada. 

19. Os dispositivos da Atenção Básica (unidades básicas de saúde, ambulatórios, 
Programa Saúde da Família, Programa Agentes Comunitários de Saúde) devem estar 
articulados aos dispositivos da Saúde Mental (em especial aos CAPS) sem que isso 
signifique uma lógica de substituição de uns por outros. 

20. Reafirma-se o papel dos CAPS e dos CAPSi como estruturas com clientela 
específica, mas com uma inscrição própria no território, organizadora do cuidado em saúde 
mental, buscando os melhores encaminhamentos possíveis para cada caso singular. 

21. Os CAPS e os CAPSi devem se articular à rede do PSF e à rede da atenção 
básica e ambulatorial de modo a cumprir os princípios e as diretrizes da política de 
saúde mental no território. 

22. Enfatiza-se a importância de estabelecer normas técnicas claras para as 
ações de cuidado em consonância com os princípios da Política Nacional de Saúde 
Mental nos municípios com menos de 20 mil habitantes (75% dos municípios 
brasileiros) que não contam com serviços de base territorial (CAPS). 

23. Ressalta-se a importância do matriciamento em saúde mental nas 
unidades básicas de saúde, promovendo o fluxo dos usuários na rede de serviços e a 
comunicação entre profissionais de saúde nos encaminhamentos. 

O uso abusivo de álcool e outras drogas: uma questão intersetorial

24. O Fórum Nacional recomenda as ações de prevenção e tratamento do 
uso/abuso de álcool e outras drogas na comunidade, por meio de articulações 
entre os CAPS/CAPSi/CAPSad, a emergência psiquiátrica e o PSF, construindo a 
corresponsabilidade na definição de estratégias e no acolhimento dessa clientela. 

25. Aponta-se a importância das ações em que os jovens sejam protagonistas 
e que possam ser planejadas de forma intersetorial entre os diversos dispositivos 
disponíveis na comunidade (geração de trabalho e renda, cultura, esporte, lazer, 
entre outros). 



40

26. Os CAPSad devem acolher e possibilitar o atendimento de jovens usuários 
de álcool e outras drogas, recorrendo, inclusive, ao Programa de Redução de Danos. 

27. Fica definido que a VIII Reunião Ordinária do Fórum Nacional terá como 
tema central o uso/abuso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, 
dadas a relevância e a complexidade das questões aí envolvidas. 

Intersetorialidade nas internações psiquiátricas

28. Recomenda-se enfaticamente que as internações psiquiátricas de crianças e 
adolescentes, quando inevitáveis, ocorram preferencialmente em leitos psiquiátricos de 
hospitais gerais e que tenham a participação e o acompanhamento próximo das equipes 
dos CAPSi, desde o seu início até o final, com o retorno para o cuidado no território. 

Formação permanente e supervisão

29. É unanimidade neste Fórum a exigência absolutamente imperiosa da 
formação permanente dos profissionais de saúde mental que trabalham na rede de 
atenção. Destaca-se a importância da supervisão nesta formação e no agenciamento 
do ato intersetorial, situando o supervisor como um primeiro elo da rede intersetorial. 

30. Propõe-se a realização de cursos de capacitação e/ou de extensão em 
saúde mental infantojuvenil direcionados a juízes do Direito e juízes federais, 
bem como a promotores de justiça e procuradores da República, no sentido de 
instrumentalizar adequadamente esses profissionais em suas ações, favorecendo o 
diálogo intersetorial.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de junho de 2007
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VIII Reunião Ordinária do Fórum Nacional 

de Saúde Mental Infantojuvenil, Brasília/

DF – 2009

Brasília (DF), 25 e 26 de março de 2009

Nos dias 25 e 26 de março de 2009, realizou-se em Brasília (DF) a VIII Reunião 
Ordinária do Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, que contou com 
a participação de representantes das 32 entidades membros do Fórum e 125 
convidados, entre eles: profissionais de saúde mental, em especial trabalhadores de 
centros de atenção psicossocial (CAPSi e CAPSad), gestores municipais e estaduais 
de saúde mental e saúde em geral, operadores do Direito, representantes de 
movimentos sociais, membros de instituições universitárias e de demais setores da 
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Educação, bem como de entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 
Ainda estiveram presentes representantes do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A VIII Reunião focou questões relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras 
drogas por crianças e adolescentes, tendo como tema “Álcool e Outras Drogas: 
Atenção Integral e Inclusão”. Ao se contemplar essa problemática, pretendeu-
se qualificar o debate sobre álcool e outras drogas, formular caminhos para a 
ampliação da atenção aos usuários e contribuir para que o tema seja abordado de 
forma mais competente e consequente pela sociedade brasileira. As noções centrais 
que orientaram a discussão foram a de vulnerabilidade da população em questão, 
a de iniquidade social, a complexidade implicada no consumo de substâncias 
psicoativas por crianças e adolescentes e a necessidade de considerar os contextos 
socioculturais e econômicos na abordagem do problema e na construção das 
alternativas para enfrentá-lo. Especial atenção foi dedicada à vulnerabilidade de 
crianças e adolescentes em situação de rua, às necessárias interfaces entre a saúde 
mental e o sistema socioeducativo, à qualificação das redes de saúde (em especial da 
saúde mental) e das redes de apoio social para a atenção integral a esta população.

O tema coloca-se como um grande desafio para os gestores, bem como para 
os profissionais que atuam nos diversos dispositivos da Saúde e dos outros setores 
públicos, devendo ser considerada a exigência de ações intersetoriais na abordagem 
deste problema.

A reunião pautou-se por três grandes eixos de discussão:

• Eixo I – Diretrizes gerais: pressupostos éticos e políticos;

• Eixo II  –  Como organizar a rede pública ampliada para garantir a  
atenção adequada?;

• Eixo III – Sistema socioeducativo, saúde mental, álcool e outras drogas.
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Com base nos debates e nas deliberações dos dois dias de trabalho, o Fórum 
Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil tem a declarar o seguinte quanto ao:

Eixo I – Diretrizes gerais: pressupostos éticos e políticos

Considerando

• A complexidade e o sofrimento envolvidos no consumo de álcool e outras 
drogas por crianças e adolescentes, frequentemente em associação com 
laços afetivos e sociais rompidos ou esgarçados, quando não inexistentes;

• A ambiguidade da relação de prazer e dor presentes na experiência do uso 
de substâncias psicoativas;

• A iniquidade socioeconômica existente no País;

• A relevância e a pertinência do debate sobre a descriminalização do 
consumo de drogas em nossa sociedade;

• As bases legais sobre álcool e outras drogas, que incluem a estratégia da 
redução de danos, entre elas: a Política do Ministério da Saúde para a 
Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas (2004); a Política 
Nacional sobre Drogas (2005); e a Portaria MS/GM n° 1.028/2005, que 
regulamenta a estratégia de redução de danos; 

• A estratégia de redução de danos como proposta de atenção integral e 
intersetorial, que não se opõe ao tratamento, caracterizando-se, antes, 
como ferramenta que melhora o acesso e a adesão ao tratamento, não 
sendo contrária à abstinência (a não ser quando esta é tomada como 
premissa totalitária e, desta forma, impede o acesso e a manutenção do 
tratamento e do cuidado);

• A dimensão estratégica da família em suas mais variadas configurações e 
da escola como espaço de expressão e de experiências de pertencimento 
cultural e simbólico;
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• A absoluta necessidade de garantir o acesso universal dos usuários de álcool 
e outras drogas à rede de saúde e de saúde mental;

Recomenda

• À sociedade brasileira cautela quanto ao sentimento de pânico relacionado 
ao consumo de drogas e uma postura protagonista no que se refere à 
efetivação das políticas públicas no campo de álcool e outras drogas, 
deixando de atuar reativamente ao discurso repressor dominante;

• Que o consumo de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes 
seja reconhecido primeiramente como uma demanda de cuidado 
ampliado, devendo, como tal, ser entendido e considerado nas diferentes 
possibilidades de intervenção;

• Que as diferentes políticas setoriais dirigidas às crianças e aos adolescentes 
sejam pautadas pelos princípios da intersetorialidade, da integralidade e da 
corresponsabilidade; 

• A promoção de condições para o protagonismo possível às crianças e aos 
adolescentes na construção e efetivação das políticas, determinado pela 
necessidade de conhecer suas realidades e as múltiplas causas envolvidas 
no consumo de álcool e outras drogas, desconstruindo, dessa forma, 
conceitos e preconceitos que acabam por ensejar a exclusão social;

• O registro e a análise das diferentes estratégias de intervenção, bem 
como a construção e a sistematização do conhecimento nesse campo 
específico, tendo em vista a necessidade de transferência de informações e 
tecnologias para os operadores das políticas públicas quando as estratégias 
se mostrarem efetivas na promoção de inclusão social;

• A necessidade de “despatologizar” o consumo de drogas, não o tomando 
previamente como um transtorno psiquiátrico cujo enfrentamento seria 
prioritariamente do campo especializado da Saúde. Tal recomendação não 
visa a desconsiderar a existência de transtornos mentais associados ao 
consumo de álcool e outras drogas, mas destacar o caráter multideterminado 
do problema;
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• Que as ações de saúde mental tomem também como alvo a crescente 
prescrição e o consumo de psicofármacos por crianças e adolescentes; 

• A via de responsabilização dos sujeitos em relação às suas trajetórias – 
condição para o advento da responsabilidade, a qual deverá atravessar 
as legislações, a clínica ampliada, as ações psicossociais e intersetoriais 
necessárias à inclusão social de crianças e adolescentes com transtornos 
mentais e/ou transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas;

• Aos gestores de saúde, nas três esferas de poder, a responsabilidade 
compartilhada pela implementação e qualificação das ações e das redes de 
serviços que contribuam para o enfrentamento dos problemas associados 
ao álcool e a outras drogas, considerando os princípios e as diretrizes do 
SUS, da Política de Saúde Mental e da Política de Atenção Integral a Usuários 
de Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, e assegurando o direito 
ao cuidado de crianças e adolescentes;

• Que quaisquer ações desenvolvidas não percam de vista a família e a escola 
como potenciais fatores de proteção à vulnerabilidade e ao risco;

• Ao órgão gestor da Política Nacional de Saúde Mental que realize consulta 
ao Conanda, com base no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, para 
esclarecimentos sobre se as estratégias de redução de danos, enquanto 
atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao 
adolescente, normatizadas e implementadas pela rede pública de saúde, 
estão em consonância com as diretrizes emanadas por aquele Conselho;

Requer

• A intervenção eficiente do Estado democrático brasileiro para a superação 
das situações de extrema vulnerabilidade às quais está submetida grande 
parte das crianças e dos adolescentes;

Exige

• A ação de equidade na distribuição de recursos que garantam suporte 
necessário para obedecer ao princípio constitucional de prioridade absoluta 
dos direitos de crianças e adolescentes;
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E assume

• O desafio ético de tomar a si a responsabilidade de executar as ações 
aqui definidas, na medida das competências e atribuições de cada  
um dos seus integrantes.

Eixo II – Como organizar a rede pública ampliada para  
garantir a atenção adequada?

Considerando

• A carência de serviços públicos dos diferentes setores, em particular da 
saúde mental, em muitas localidades do País, caracterizando verdadeiros 
bolsões de vazio assistencial;

• A necessidade de efetiva articulação das redes de saúde mental com as 
redes e/ou os equipamentos para infância e adolescência do território, 
particularmente com os dispositivos de educação, saúde em geral, 
assistência social, justiça, garantia de direitos, cultura, esportes, lazer – 
decisivos para potencializar a atenção no caso de usuários abusivos de 
álcool ou outras drogas;

• Que o desconhecimento das diretrizes da política, das redes, dos serviços e 
dos recursos dos territórios e a invisibilidade dos serviços para a população 
são importantes barreiras ao acesso;

• Que as experiências mais efetivas frente aos problemas de uso abusivo de 
álcool e drogas são intersetoriais;

• A necessidade do acolhimento ao sofrimento das famílias, ensejando em 
relação a elas atenção e trabalho regulares por parte dos atores da rede de 
saúde mental e por todos os componentes da rede pública ampliada;

• A necessidade de estratégias multissetoriais de aproximação que tomem 
o jovem usuário como protagonista, levando em conta seu desejo e seus 
impedimentos já construídos, possibilitando a construção de alternativas à 
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droga por intermédio dos movimentos sociais articulados aos equipamentos 
do campo das políticas públicas;

• Que há regiões em situação de grande vulnerabilidade e violência;

Recomenda

• Que o atendimento ao usuário de álcool e drogas seja necessariamente 
intersetorial;

• Que o trabalho de construção de redes aconteça em várias frentes 
concomitantemente, com ações macrossetoriais (da gestão, das políticas, 
da justiça) e em nível local (entre serviços e ações no território, com a 
participação dos usuários, das famílias e dos profissionais);

• Que as ações que competem especificamente à saúde mental sejam 
fortalecidas e estejam claras para os profissionais deste campo. Estes 
precisam estar devidamente informados do teor das políticas e das práticas 
que compõem a diretriz nacional em saúde mental para tais ações;

• os serviços de saúde mental do SUS desencadeiem e articulem a rede 
de cuidados, processos, mudanças e transformações voltados para a 
substituição e a extinção de práticas tradicionais e excludentes, ocupando, 
pela via da saúde mental, os espaços vazios que vêm sendo tomados por 
clínicas com práticas repressivas, conservadoras e/ou voltadas para a 
obtenção de lucro;

• Que a rede respeite as particularidades de cada território, criando novas 
possibilidades de ação a partir dos recursos existentes no campo público e 
na sociedade civil, reconhecendo os saberes e as práticas da cultura local e 
buscando avanços a partir da integração com esta;

• O acolhimento, por parte da rede de saúde mental, das especificidades do 
discurso, das práticas e da realidade concreta da vida do jovem em situação 
de risco, buscando criativamente e sem soluções preconcebidas formas 
de vínculo com o usuário, entendendo que tais condições são essenciais à 
adesão ao tratamento e à construção de vias de superação;
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• A formação permanente dos profissionais da área da Saúde Mental tanto 
no que concerne ao afazer clínico quanto ao mandato social dos serviços, 
levando em conta o papel estratégico que lhes compete;

• Que as internações necessárias ao cuidado clínico do usuário sejam feitas 
preferencialmente em hospitais gerais, respeitando-se a singularidade de 
cada caso e acionando-se os dispositivos da assistência social em casos de 
risco social ou de morte;

• A estruturação de equipes ou a indicação de profissionais para o 
acompanhamento da implementação da rede pública local de saúde mental 
para crianças e adolescentes;

• A utilização de estratégias de promoção e prevenção criativas e inovadoras 
em diferentes mídias de forma que se aproximem da linguagem dos jovens, 
despertando seu interesse para o cuidado à saúde no que diz respeito ao 
uso abusivo de álcool e outras drogas;

• A divulgação de boas experiências, sinalizando que as parcerias que devem 
ser implementadas sejam feitas com instituições que atendam às diretrizes 
da Política Nacional de Saúde Mental. Neste sentido, este Fórum recomenda 
que os serviços que não estejam seguindo as diretrizes da Política sejam 
realinhados;

• A construção de estratégias específicas que atendam às demandas peculiares 
dos territórios que se encontram em situação de grande vulnerabilidade  
e violência;

Requer

• Que a responsabilidade de acolhimento das crianças e dos adolescentes 
usuários de álcool e outras drogas seja do lugar ao qual eles puderem 
se dirigir ou desejar, seja CAPSi, seja CAPSad ou, na inexistência destes, 
qualquer outro serviço disponível no território;

E afirma

• Que a redução de danos é estratégia norteadora da ação da Saúde Mental 
no campo relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Entretanto, é 
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necessário preservar espaços de diálogo e debate com outros modelos de 
cuidado existentes.

Eixo III – Sistema socioeducativo, saúde mental, álcool e outras drogas

Considerando

• A necessidade de reconhecimento e aprimoramento de fluxos de 
atendimento à saúde mental dos adolescentes privados de liberdade, bem 
como a construção de outros, levando-se em conta a instância federativa, 
as redes regionais e locais já existentes e as circunstâncias demográficas, 
socioeconômicas e territoriais;

• Que a medida socioeducativa não deve ser aplicada como uma prática 
compensatória diante da insuficiência das políticas sociais voltadas para 
crianças e adolescentes e que, neste sentido, não deve ser usada como 
medida protetiva;

• Que a medida socioeducativa não seja a porta de entrada para assegurar 
direitos;

• Que o tempo máximo de internação de até três anos, garantido pelo ECA, 
não pode ser extrapolado, mesmo quando a justificativa seja a presença 
de transtorno mental ou uso de álcool e outras drogas e nem mesmo pela 
gravidade do ato infracional;

Recomenda

• A efetivação dos instrumentos de garantia de direitos constantes no ECA, na 
Convenção Internacional dos Direitos Humanos, na Declaração Internacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e nas Resoluções do Conanda;

• A interlocução permanente entre os atores que compõem o sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente, possibilitando a construção 
de respostas para as demandas cotidianas, evitando a prática de violação 
de direitos humanos de crianças e adolescentes;
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• A criação de fóruns regionais ou estaduais de saúde mental para ampliação 
de diálogos entre os diferentes setores, a exemplo do Fórum Nacional de 
Saúde Mental Infantojuvenil, contemplando as diversidades regionais 
e com produção escrita, registros de boas práticas e a construção de 
recomendações, diretrizes e moções;

• Aos gestores da Saúde a adesão e a elaboração do plano operativo a partir 
do diálogo ampliado com o sistema de garantia de direitos, efetivando a 
implantação das ações propostas na Portaria interministerial nº 1.426/04 e 
na Portaria MS/SAS nº 647/08 quanto à organização dos serviços de saúde 
dentro dos princípios do SUS e do Sinase;

• A garantia da retaguarda na rede pública de saúde e saúde mental para o 
desenvolvimento de ações nas unidades socioeducativas, com a prática de 
diagnóstico situacional, sem prejuízo de responsabilização do próprio sujeito;

• A garantia de atendimento do adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa (meio fechado e aberto) na rede de saúde mental sempre 
que for necessário, em especial nos CAPS, como usuários legítimos;

• A garantia, após o desligamento da unidade de internação, das 
referências básicas de cuidado para as equipes de saúde do território 
onde o adolescente habita, dando continuidade aos atendimentos na sua 
comunidade, quando indicado;

• A desativação urgente da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo 
(Decreto Estadual paulista nº 53.427/2008), uma vez que o fundamento 
legal de sua criação e finalidade está em desacordo com os diversos 
princípios constitucionais e infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Lei nº 10.216/2001);

• A criação de comissões intersetoriais de implementação do Sinase nos estados 
e que seja priorizada, na pauta das discussões, a questão da saúde mental;

• A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de forma 
multiprofissional e intersetorial, tal como previsto pelo Sinase;

• A estratégia de redução de danos como estratégia oficial que integra a Política 
Nacional de Álcool e Outras Drogas (cuja implementação e efetivação não 
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ferem os princípios estabelecidos no ECA), pois fomenta o reconhecimento 
da autonomia do indivíduo e da singularidade de cada situação;

• O acompanhamento e a discussão, neste Fórum, do andamento do fluxo de 
atenção à saúde mental do adolescente privado de liberdade, fomentado 
pela Associação Brasileira de Magistrados e Promotores e em fase de 
avaliação pelo Conanda;

Registra

• Sua indignação e repulsa diante das práticas abusivas e violadoras dos 
direitos de crianças e adolescentes, como internação involuntária em 
hospitais psiquiátricos e/ou unidades especializadas, extrapolação do 
tempo de 45 dias de internação provisória ou de três anos no caso de 
internação em unidades socioeducativas, instauração de incidentes de 
sanidade mental e aplicação de medidas de segurança;

E reafirma

• A sua posição contrária à redução da maioridade penal.

Brasília (DF), 26 de março de 2009
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IX Fórum Nacional de Saúde  

Mental Infantojuvenil

Carta de Brasília/2012

Brasília (DF), 13 de novembro de 2012

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, instituído pela Portaria 
MS/GM nº 1.608/2004, é um espaço de debate coletivo que considera diferentes 
interfaces necessárias para o fortalecimento da Política de Atenção em Saúde Mental 
Infantojuvenil, calcado na intersetorialidade e na constituição de redes de atenção 
como diretrizes norteadoras da política. Tem caráter representativo e deliberativo, 
sendo um importante instrumento de gestão que possibilita dar visibilidade e 
resolutividade às diversas dificuldades.

A IX Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil 
aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro de 2012, em Brasília (DF), contando com 
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a presença de 150 participantes entre representantes das instituições membros e 
convidados, incluindo integrantes de movimentos sociais, lideranças de adolescentes 
e jovens, profissionais de saúde mental, gestores municipais e estaduais de saúde, 
promotores do Ministério Público nos Estados e representantes de instituições 
universitárias e de entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A IX Reunião do Fórum teve como tema “Desafios para o Campo da Infância e 
Juventude no Âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)”. A discussão pretendeu 
qualificar o debate sobre a RAPS e seus pontos de atenção, formular caminhos para 
a ampliação do acesso de crianças, adolescentes e jovens e qualificar a interface 
com o sistema de garantia de direitos e o protagonismo juvenil. Dentre os temas 
debatidos tiveram destaque ainda questões relacionadas ao uso indiscriminado de 
psicofármacos, autismo e a preocupação com os processos de institucionalização do 
público infantojuvenil com demandas relacionadas ao uso de drogas.

A mesa de abertura marcou o caráter intersetorial do Fórum, com a participação 
de representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) – 
Brasil e Cone Sul, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, do Conselho Nacional do Ministério 
Público e de representantes de adolescentes.

A previsão é que, no ano de 2013, aconteçam fóruns descentralizados, 
contemplando as cinco regiões do Brasil, anteriores ao fórum nacional, que será 
realizado em novembro de 2013. Da mesma forma que o nacional, espera-se que 
os fóruns regionais caracterizem-se de forma intersetorial e sejam compostos pelos 
diferentes atores necessários aos avanços do campo da infância e juventude.

Na forma de declaração pública, neste documento pretende-se embasar a 
construção das políticas intersetoriais que devem ser traduzidas em ações concretas 
por todas as regiões brasileiras, considerando as particularidades locais e seus 
desafios específicos.

Proposições:

1. Induzir a formação de fóruns de saúde mental infantojuvenis locais, estaduais 
e regionais pelos grupos condutores da RAPS e nos colegiados de saúde mental. 
Deve-se divulgar nesses dispositivos as recomendações do fórum nacional. 
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2. Criação de mecanismos de financiamento intersetorial, priorizando as 
necessidades de cada território.

3. Identificar o que, das proposições de fóruns anteriores, conseguiu ser realizado 
e, quando for o caso, diagnosticar o porquê de não se ter conseguido realizar o 
proposto. Deve-se iniciar o próximo fórum nacional apresentando esse diagnóstico.

4. Pautar para o próximo fórum a discussão sobre os “vazios assistenciais” na 
atenção à saúde mental e sobre álcool e outras drogas. 

5. Ampliar o debate em saúde mental infantojuvenil sem se restringir ao tema 
álcool e outras drogas.

6. Garantir a participação de jovens nos fóruns municipais, estaduais, regionais 
e nacional de saúde mental infantojuvenil, desde a sua organização, com a proposta 
de formar ‘multiplicadores’.

7. Inserir adolescentes e jovens na comissão organizadora dos fóruns.

8. Tornar as reuniões do fórum nacional e dos demais espaços coletivos de 
deliberação mais atraentes ao público de adolescentes e jovens.

9. Prioridade na Atenção Básica com relação aos casos de violência (sexual, 
familiar), tentativa de suicídio e luto para o público infantojuvenil. 

10. Possibilitar ao Ministério Público o acompanhamento regional (mediante a 
ação dos grupos condutores) da conformação das Redes de Atenção Psicossocial em 
cada Estado.

11. Divulgar informações sobre a RAPS para adolescentes de forma que 
possibilite a compreensão destes sobre a Rede, utilizando vários meios de mídia, 
como televisão, rádio, redes sociais etc.

12. Promover articulação com a ANVISA para discutir a comercialização de 
psicotrópicos e afins para crianças e adolescentes. 

13. Oferecer formação continuada a trabalhadores da RAPS e do sistema de 
garantia de direitos de crianças e adolescentes mediante convênios entre o Ministério 
da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e as universidades públicas.
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14. Incentivar pesquisas sobre a RAPS e o sistema de garantia de direitos de 
crianças e adolescentes, por intermédio da CAPES e do CNPq, entre outros órgãos.

15. Incentivar a criação de escolas de saúde mental nas RAPS ampliadas.

16. Incentivar a formação de juízes, promotores e defensores públicos em 
matéria de saúde mental na infância/adolescência.

17. Inserir a RAPS na rede de proteção da criança e do adolescente.

18. Estimular a prática do acompanhamento terapêutico (AT) de crianças e 
adolescentes e contar com a presença do cuidador para essa clientela, quando necessário.

19. Reafirmar a necessidade de que os estados e municípios construam seus 
planos operativos estaduais de saúde conforme determina a Portaria MS/SAS nº 
647/2008, no sentido de viabilizar o cumprimento das garantias ao cuidado na rede 
de saúde aos adolescentes que cumprem medidas de privação de liberdade.

20. Recomendar que o Ministério Público reforce a fiscalização do cumprimento 
da Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, que regulamenta o uso 
das algemas sobretudo na condução dos adolescentes aos serviços de saúde.

21. Recomendar que o uso de algemas configura-se como excepcionalidade e 
que, nestes casos, a decisão seja compartilhada entre as unidades socioeducativas e 
o serviço de saúde.

22. Recomendar que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) instrumentalize os municípios na constituição dos programas de 
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade de forma prioritária em 
detrimento das medidas em meio fechado sempre que possível e que o MDS invista 
na capacitação das equipes para a qualificação dos serviços.

23. Convocar grupo de trabalho para discutir o tema da medicalização e rever a 
regulamentação do uso de psicotrópicos em crianças e adolescentes.

24. Elaborar censo psicossocial de crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional e em privação de liberdade, incluindo o uso de medicação.
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25. Garantir o cuidado integral em saúde para crianças e adolescentes com 
autismo em todos os pontos de atenção das redes de atenção à saúde.

26. Recomendar que as ferramentas utilizadas no cuidado às pessoas com 
autismo observem os princípios da Saúde Mental Infantojuvenil e que não se 
restrinjam a uma única abordagem.

27. Reafirmar que os CAPS, de maneira geral, devem atender pessoas com autismo 
e suas famílias. O cuidado também deve incluir todos os demais pontos da RAPS.

28. Que a implantação do Plano Viver Sem Limites seja feita de maneira 
radicalmente integrada com a RAPS.

29. Indicar que nos grupos condutores da rede de atenção à pessoa com 
deficiência sejam incorporados profissionais da RAPS local.

30. Fortalecer a resolutividade da Atenção Básica no cuidado em saúde mental 
infantojuvenil mediante alternativas como equipe de saúde mental na Atenção 
Básica, matriciamento, universalização dos núcleos de apoio à saúde família etc.

31. Reduzir para 16 anos a idade para representação no conselho local de saúde 
e que a participação dos adolescentes seja estimulada e garantida.

32. Instituir grupos locais de discussão para operacionalização intersetorial 
do cuidado à criança e ao adolescente, incluindo a participação das secretarias 
de esporte, cultura, lazer, justiça, assistência, saúde, segurança e educação nas 
respectivas esferas.

33. Estimular e fortalecer as ações intersetoriais da política de saúde mental 
infantojuvenil, saúde, educação, assistência social, direitos humanos, cultura, 
esporte e lazer.

34. Fortalecer e aproximar a Saúde Mental Infantojuvenil do setor da Educação 
tanto na macroestrutura política quanto na micro.

35. Trabalhar e qualificar a formação profissional em atenção psicossocial para 
crianças e adolescentes tanto para a atuação no campo da Saúde quanto no da 
Educação e dos demais setores públicos.
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36. Construir estratégias de formação de jovens multiplicadores em atenção 
psicossocial infantojuvenil.

37. Melhorar o acesso da atenção psicossocial à população indígena e qualificar 
a atenção ao cuidado a essa população.

38. Construir mecanismos eficientes de difusão, disseminação e circulação de 
informações sobre a política de saúde mental infantojuvenil.

39. Construir mecanismos efetivos de sustentabilidade para os CAPSi 
considerando os critérios relacionados a seguir para acréscimo no financiamento 
(componente variável):

• número de profissionais concursados/servidores públicos;

• supervisão clínico-institucional regular;

• matriciamento da Atenção Básica e dos demais componentes da rede;

• articulação de ações no território (extramuros);

• realização de fóruns;

• implantar fóruns intersetoriais locais (municipais e estaduais) de saúde 
mental infantojuvenil.

40. Realizar oficina nacional, com a participação intersetorial, para discussão 
da redução de danos e apresentação de pesquisas na área e de experiências exitosas 
no cuidado da questão.

41. Afirmar que o Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil é contrário 
ao procedimento de internação compulsória quando realizado em descumprimento 
às exigências previstas na Lei nº 10.216/2001, solicitando do Ministério da Saúde 
posicionamento claro quanto à temática.



59

Moções Aprovadas

Moção de Repúdio à Prefeitura do Rio de Janeiro 
IX Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Brasília (DF), 13 de novembro de 2012

Nós, participantes reunidos no IX Fórum Nacional de Saúde Mental 
Infantojuvenil, realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2012, em Brasília (DF), 
repudiamos a ação autoritária, antidemocrática e higienista que vem retirando 
das ruas centenas de pessoas e as destinam para “locais de recolhimento” com a 
justificativa de tratá-las compulsoriamente.

Acreditamos que o cuidado a crianças e adolescentes deve respeitar os 
princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Política de Saúde Mental e da 
Conferência dos Direitos Humanos. Recomendamos expressamente que os diferentes 
dispositivos de Saúde Mental do munícipio sejam convocados e implicados no 
processo de prover cuidados em liberdade e dignidade que atendam à complexidade 
e gravidade das situações de vida dessas crianças e adolescentes.

Moção de Repúdio aos Termos do Edital do Governo do Estado de 
São Paulo para Convocação para Credenciamento de Instituições 

Especializadas em Atendimento a Pacientes com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA), para Eventual Celebração de Contrato ou Convênio

IX Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil

Brasília (DF), 13 de novembro de 2012

Nós, participantes do IX Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, 
reunidos em Brasília (DF), entre os dias 12 e 13 de novembro de 2012, consideramos 
como ingerência os termos do edital de Convocação Pública nº 1/2012, Processo 
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DRS I 001.0201.002161/2012, de responsabilidade do Governo do Estado de São 
Paulo, que, ao especificar abordagem teórico-metodológica de entidades e perfis 
profissionais que podem concorrer ao edital, desrespeita os princípios da autonomia 
profissional e da integralidade da prestação de serviços. 

Entendemos que a atuação profissional deve se pautar pela adoção de princípios 
éticos, pela observância da legislação vigente e pelo respeito às diretrizes nacionais 
instituídas na política pública. Consideramos que, resguardados estes aspectos, deve 
ser de livre escolha do(a) profissional o arcabouço teórico metodológico, bem como 
a utilização de métodos, estratégias e instrumentos que considere adequados para 
a efetivação dos cuidados requeridos pelas pessoas com transtorno do espectro  
do autismo.

Pelo acima exposto, repudiamos o citado edital.
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