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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo verificar a distribuição dos transtornos mentais infantojuvenis em
Sergipe e internações, entre os anos de 2010 a 2017, a partir de revisão bibliográfica e dados
coletados no site Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foi
verificada uma redução na quantidade de internações de crianças e adolescentes no referido período,
como também uma prevalência de internações de pacientes do sexo masculino, 69% do total. Os
dados revelaram que a principal morbidade foi devido ao uso de outras substâncias psicoativas,
totalizando 810 casos no período. Foi analisada, ainda, a diminuição de internações e quantidade de
CAPS existentes no Estado.

Palavras-chaves: Saúde mental. Saúde mental infantojuvenil. Atenção psicossocial para crianças e
adolescentes. Rede de atenção e hospitalização.

ABSTRACT The research aimed to verify the distribution of mental disorders in Sergipe and
hospitalizations between 2010 and 2017, based on a bibliographical review and data collected on the
Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS). A reduction in the number of
hospitalizations of children and adolescents in the mentioned period was verified, as well as a
prevalence of admissions of male patients, 69% of the total. The data revealed that the main morbidity
was due to the use of other psychoactive substances, totaling 810 cases in the period. It was also
analyzed the decrease in hospitalizations and the number of CAPS in the State. Key-words: Mental
health. Child mental health. Psychosocial care for children and adolescents. Network of attention and
hospitalization. RESUMEN

En investigación tengo como objetivo verificar la distribución de los trastornos mentales
infantojuveniles en Sergipe e internaciones, entre los años 2010 a 2017, a partir de revisión
bibliográfica y datos recogidos en el sitio Departamento de Informática del Sistema Único de Salud
(DATASUS). Se verificó una reducción en la cantidad de internaciones de niños y adolescentes en el
referido período, así como una prevalencia de internaciones de pacientes del sexo masculino, el 69%
del total. Los datos revelaron que la principal morbilidad fue debido al uso de otras sustancias
psicoactivas, totalizando 810 casos en el período. Se analizó, además, la disminución de
internaciones y la cantidad de CAPS existentes en el Estado.
Palabras claves: Salud mental. Salud mental infantojuvenil. Atención psicosocial para niños y
adolescentes. Red de atención y hospitalización.

1. INTRODUÇÃO

Estima–se que a prevalência de transtornos mentais na infância e adolescência no Brasil varie entre
7% e 20%, dependendo da região investigada, da exposição a fatores de risco e da metodologia
empregada nos estudos (Kieling et al., 2011; Petresco et al., 2014). Essa taxa é intermediária entre
países desenvolvidos e em desenvolvimento: Estados Unidos (8,4%), GrãBretanha (8,8%), Noruega
(7%), China (12%), Índia (15%), e Porto Rico (16,4%). Embora as prevalências sejam semelhantes,
atentase que os impactos são diferentes, tendo em vista a disponibilidade e acesso aos serviços de
atenção à saúde mental na infância e adolescência (Arruda, 2010).

Apesar das diversas pesquisas voltadas para a atenção à criança e adolescente com transtornos
mentais, os estudos relacionados a essa área são relativamente novos em termos históricos.
Somente no século XIX os transtornos mentais que atingiam menores de 18 anos passaram a ser
efetivamente pesquisadas. A Organização Mundial de Saúde considerou prioritária em suas diretrizes
a saúde mental de crianças e de adolescentes tendo em vista a evidência da desigualdade da
atenção dedicada a esta faixa etária, em relação a atenção ao adulto.

O presente artigo é resultado de pesquisa realizada para o Programa Institucional de Bolsas de
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Iniciação Científica (PIBIC), com o tema Saúde mental infanto-juvenil em Sergipe, tendo como área de
conhecimento o Serviço Social. O objetivo geral foi verificar as taxas das internações psiquiátricas de
crianças e adolescentes, de 2010 a 2017, em Sergipe; e também verificar a distribuição dos
transtornos mentais infantojuvenis segundo o diagnóstico principal (CID10) dos atendimentos
realizados em hospitais e serviços comunitários, assim como região de atendimento.

Inicialmente, foi elaborado o referencial teórico (revisão documental e bibliográfica) a partir de
pesquisa feita em teses, monografias, artigos, Trabalhos de Conclusão de Curso, cartilhas e
informativos eletrônicos governamentais elaborados a partir de 2010. A segunda fase contou com a
coleta de dados, feitas no site Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS),
no TABNET, um tabulador que organiza e gera informações da base de dados do SUS.
Posteriormente os dados foram categorizados e analisados com base no referencial teórico.

2. O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL

Após as guerras mundiais do século passado, as sociedades europeias e norte americanas,
questionaram as instituições psiquiátricas e as proposições do cuidado em saúde mental. O
Movimento italiano questionou a instituição asilar, colocando uma transferência de foco do cuidado da
doença para a saúde mental, com influências sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira, cuja discussão
dos modelos de atenção à saúde mental concretizouse na Declaração de Caracas em 1991,
beneficiandose subsequentemente dos resultados da reforma sanitária em favor da mudança dos
modelos de atenção gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos
serviços, protagonismo dos trabalhadores e usuários nos processos de gestão e produção de
tecnologias de cuidado.

A implantação do SUS, pautado pela universalidade da prestação de benefícios e serviços, equidade
e integralidade, estadualização e municipalização da gestão, oportunizando a adequação das
demandas. O modelo psicossocial de atenção em saúde constitui uma nova forma de atendimento a
partir das transformações das práticas de saúde especificamente das práticas em saúde mental.
Representa um conjunto de ações teóricopráticas, políticopedagógicas e éticas visando a
substituição do modelo asilar. Os movimentos pela redemocratização do país, no final da década de
1970, permitiram um novo olhar sobre a situação de saúde da criança, resultando na promulgação
dos seus direitos na Constituição Federal de 1988, culminando na Lei 8.069/90, que rege o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Neste contexto inserese o tema da saúde mental infantojuvenil entre
as questões nacionais relativas ao redirecionamento da atenção em saúde mental tendo em vista que
atualmente as Políticas Públicas brasileiras para saúde mental de crianças e adolescentes são
baseadas no modelo de atenção psicossocial visando reduzir progressivamente os leitos
psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede extrahospitalar.

Os efeitos nefastos da institucionalização de crianças e jovens integrou a pauta da Segunda
Conferência Nacional de Saúde Mental (1992). Os CAPSi visam atender os transtornos mentais com
prejuízos graves e persistentes, promover articulação com outros setores públicos visando a
cobertura de problemas mais frequentes envolvendo prejuízos pontuais, constituem, atualmente, os
pilares da saúde mental pública para crianças e adolescentes, configurase no território como ponto
sistêmico da rede de saúde mental, articulando diversas redes de serviços desde a atenção básica,
urgência e emergência.

O estatuto da criança e do adolescente tem como objetivo a proteção integral aplicando medidas que
não firam os direitos humanos destes. No que tange a saúde o estatuto coloca como responsabilidade
do Estado através da política pública de saúde aplicada pelo Sistema Único de Saúde  SUS. Os
cuidados com criança e adolescentes se inicia desde a gestação, através das políticas de
acompanhamento a gestante, até a sua idade adulta.
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A cartilha lançada em 2014 pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional do Ministério Público,
intitulada Atenção Psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir
direitos, busca elucidar acerca dos direitos e deveres dos sujeitos em relação a saúde mental em
torno do SUS.

A saúde é um direito fundamental e indispensável ao desenvolvimento da criança e adolescente, seja
cognitivo, emocional e social. No SUS são adotadas estratégias de cuidado a este público, como

a atenção humanizada perinatal e aleitamento materno ao recémnascido,
desenvolvimento integral na primeira infância, prevenção de violências e
promoção da cultura de paz, atenção à saúde de crianças em situações
específicas e de vulnerabilidade, prevenção e atenção às doenças crônicas e
aos agravos prevalentes na infância, tendo como ordenadoras do cuidado as
equipes da Atenção Básica no território (BRASIL, Ministério da Saúde, 2014,
p. 18).

No período Renascentista, as pessoas consideradas loucas eram banidas das cidades europeias,
vagando sem destino ou colocadas em navios, sendo deixadas em algum porto. Na Idade Média, os
loucos eram confinados em asilos e hospitais, ficando acorrentados junto com outras pessoas
tratadas como inválidas, a exemplo de portadores de doenças venéreas e mendigos.

Na dissertação O cuidado à saúde mental na infância: entre práticas e representações sociais, defesa
do mestrado em Psicologia, Lívia Botelho Félix afirma que entre os séculos XVII e XVIII, na França, a
morte de crianças e adolescentes “era um assunto banal” (FÉLIX, 2014, p. 18).

Na Europa, em meados do século XVIII, tem início o desenvolvimento de
trabalhos voltados para a reeducação de crianças excluídas por alguma
deficiência em instituições fundadas por Pestalozzi, e posteriormente Fröbel
(SCHMID, 2004). O processo de psiquiatrização da infância, portanto, não
teve origem na loucura, mas sim na idiotia – retardo mental – que não possuía
o estatuto de doença mental (GUARIDO, 2007; FERREIRA, 2004). Em
complemento, Ferreira (2004) considera que historicamente a loucura da
infância esteve tamponada pelo ‘manto da deficiência’, que trilhou o destino
das crianças aos cuidados das instituições de cunho pedagógico. Ademais, o
não reconhecimento ou exclusão da loucura infantil assumiu outras roupagens
distintas dos adultos, mascarada por uma leitura moral: ‘criança encapetada,
impossível, sem limites, danada’ (p.14). (FÉLIX, 2014, p. 23)

No Brasil, entre os séculos XVI e XIX, as crianças e adolescentes também não tinham uma atenção
especial. Tanto que as órfãs e pobres eram destinadas aos cuidados da Igreja Católica e grupos
filantrópicos. O primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, o Hospício Dom Pedro II, foi criado em 1852,
no Rio de Janeiro. No entanto, as crianças e adolescentes, principalmente as de classes populares,
compartilhavam os mesmos espaços com os adultos. “Assim, os cuidados em saúde mental no Brasil
se caracterizavam pelo controle da infância e adolescência internada ou abrigada, principalmente
através da prescrição medicamentosa ou da institucionalização” (FÉLIX, 2014, p. 24).

Somente entre o final do século XIX e início do século XX é que foram iniciadas ações de maior
atenção à população infantojuvenil, vista como o futuro da nação, conforme Félix. Em 1913, Ulysses
Pernambucano foi reconhecido como pioneiro na criação de serviços e reformas assistenciais em
saúde, incluindo o cuidado à infância. Ele foi autor da primeira obra brasileira sobre deficiência
mental, intitulada Classificação das crianças anormais: a parada do desenvolvimento intelectual e
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suas formas; a instabilidade e a astenia mental. Anos depois, segundo Félix, ele criou o Instituto de
Psicologia, onde oferecia atendimento multiprofissional a crianças (FÉLIX, 2014, p. 25).

Em 1927, o primeiro Código de Menores estabeleceu que o Estado deveria proteger a vida e a saúde
dos menores de 18 anos que fossem abandonados ou delinquentes. Internacionalmente, um dos
marcos para uma maior atenção a questões sociais que permeavam os cidadãos menores de 18 anos
foi a Declaração Internacional dos Direitos da Criança, datada de 1959. Ela consolidou a concepção
moderna da infância, trazendo em seu Princípio II a garantia de proteção especial, “de modo que
possa desenvolverse física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal,
assim como em condições de liberdade e dignidade” (UNIDAS, 1959).

Na mesma década, surgiu no Brasil, mais exatamente em dezembro de 1954, a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) no Rio de Janeiro. O movimento foi trazido ao Brasil por Beatrice
Bemis, procedente dos Estados Unidos, membro do corpo diplomático norteamericano e mãe de
pessoa com Síndrome de Down. Na ocasião, já havia nos Estados Unidos mais de 250 APAES, “a
primeira reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em março de 1955, na sede da Sociedade de
Pestalozzi do Brasil. Esta colocou à disposição, parte de um prédio, para que instalassem uma escola
para crianças excepcionais” (EXCEPCIONAIS, 2008, p. 01).

Em 1979, o Código de Menores foi revogado pela Lei nº 6.697, que vigorou até a publicação da Lei
8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida por Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seu
artigo 7º, o ECA determina que “a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 1990).

Antes disso, a Constituição Federal de 1988 – a chamada Constituição Cidadã, fruto de luta de
movimentos sociais – determinou, em seu artigo 227, que “é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988). No entanto,
isso também foi resultado de uma luta que durou décadas.

Na segunda metade do século XX, surge na Itália, um movimento de transformação no tratamento de
transtornos mentais, iniciados pelo psiquiatra Franco Basaglia. O Movimento da Luta Antimanicomial,
como foi denominado, ganhou o mundo, chegando inclusive ao Brasil e ganhando força na década de
1970, a partir da mobilização dos profissionais da saúde mental e dos familiares de pacientes com
transtornos mentais.

O movimento integrou o contexto de redemocratização do país, resultando em importantes leis que
garantiram inúmeros direitos aos cidadãos, inclusive o direito à saúde para todas crianças e
adolescentes; considerados, a partir da CF de 88, prioridade absoluta. Em 1990, o Brasil tornase
signatário da Declaração de Caracas, que propôs a reestruturação da assistência psiquiátrica.

Já no século XXI, a III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), realizada em 2001, é
considerada um outro marco em benefício a crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno
mental. Isso porque, entre as 591 propostas para a área de saúde mental, 17 delas foram,
especificamente, destinadas à atenção a crianças e adolescentes. A proposta 168, por exemplo,
sugeriu a criação de uma “política de atenção à saúde mental da criança e do adolescente, mediante
a implementação de CAPS infantil e outros serviços”, garantindo que o Ministério da Saúde
normatizasse a criação dos CAPS, tendo como fundamento os princípios da Reforma Psiquiátrica e
do ECA (BRASIL, 2001, p. 57).

Outras propostas apresentadas no relatório final da Conferência foram a garantia de acessibilidade e
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priorização da rede de atenção à criança e ao adolescente, com um enfoque multiprofissional; como
também a garantia do direito da criança e do adolescente, portador de sofrimento mental e/ou
usuários de drogas, de ser atendido em serviços substitutivos específicos. “As internações, quando
necessárias, devem realizarse em serviços 24hs ou hospitais gerais, no setor de pediatria, com a
presença de acompanhante” (BRASIL, 2001, p. 58).

Ainda em 2001, mais precisamente no dia 6 de abril, foi aprovada a Lei Federal 10.216, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. Em agosto de 2004, o governo federal instituiu o Fórum Nacional de
Saúde Mental Infantojuvenil, através da Portaria n° 1.608, do Ministério da Saúde. O fórum foi definido
com “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” (BRASIL; 2014, p. 05).

No sistema capitalista com suas mudanças econômicas e sociais, o modo de produzir saúde precisa
sempre ser renovado, de forma a garantir o cuidado em saúde a população, e também a integralidade
de crianças e adolescentes.

A reforma psiquiátrica ocorrida no Brasil na virada do século foi uma grande vitória dos movimentos
sociais e da saúde, demarcou em sua estrutura o cuidado a criança e adolescente como um dos seus
pilares de cuidado, construção de rede de substituição ao modelo hospitalocêntrico, a portaria
336/2002 institui as modalidades dos Centros de atenção de acordo com grau de complexidade e
abrangência populacional, no que tange à criança e adolescente, institui o CAPSi (Centro de Atenção
Psicossocial Infantil). Levando em consideração que

a assistência em saúde mental na infância é relevante para o desenvolvimento
do indivíduo, e a evolução histórica deste cuidado acompanhou as
modificações sóciopolíticoeconômicas que influenciaram as transformações
na política de assistência. Até o século XIX, consideravase o adoecimento
mental apenas para a população adulta e raramente entre adolescentes,
tomandose como problemas disciplinares comportamentos associados aos
transtornos mentais infantis. (SANTOS, 2015, p. 21).

Atualmente existem pesquisas que demonstram quantitativo significativo de crianças e adolescentes
que possuem algum tipo de transtorno mental, segundo Patel (2007) apud Santos (2015, p. 17),
estimase que uma entre quatro a cinco crianças e adolescentes no mundo apresenta algum
transtorno mental. Em relação a Sergipe não foram identificados dados de prevalência de transtornos
mentais na população infantojuvenil, constandose inexistência de estudos sobre saúde mental nessa
faixa etária. Contudo a população do estado constituída por crianças e adolescentes compreende
32,4% da população geral (IBGE, 2010, apud SANTOS, 2015, p. 21).

O novo modo de tratar a saúde mental define que haja novas formas de acolhimento que não a
internação, por isso a grande importância dada aos CAPS, dessa forma a hospitalização são para
casos graves e que necessite de atendimento ambulatorial, realização de exames e procedimentos
mais complexos. A rede de atenção conta também com a articulação com as unidades básica de
saúde, a organização da rede de atenção deve contemplar a descentralização e hierarquização,
desde a atenção básica até a internação hospitalar, como último recurso. Prever a articulação com as
demais políticas públicas e redes sociais. (SANTOS, 2015, p. 24). Deste modo, ao estudar saúde
mental é indispensável a articulação da rede e o SUS, por se tratar de dois projetos que tem como
pretensão ir além dos muros das unidades básica, dos CAPS e principalmente dos hospitais.

Um dos principais dispositivos que atendeu à reordenação do modelo anterior foi a criação dos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Eles são definidos como “serviços de atendimento em
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saúde mental, com base territorial e comunitária, que visam substituir a lógica de atendimento
hospitalocêntrico, permitindo aos seus usuários os cuidados necessários sem afastálos da vida
cotidiana” (BRASIL; 2014, p. 16).

Também foram criados os CAPS específicos para o atendimento de crianças e adolescentes com
transtornos mentais, chamados de CAPSi, definidos pelo Fórum como “fundamentais na atenção à
saúde dessa população específica, sem afastála de seu ambiente doméstico e familiar, o que aponta
para a possibilidade de maior sucesso nos tratamentos instituídos” (BRASIL; 2014, p. 17).

Outra recomendação do Fórum Nacional de Saúde Mental Infantojuvenil, para os anos de 2005 a
2012, foi em relação à organização e expansão da rede de cuidados. Foi orientado que os municípios
com mais de 100.000 habitantes deveriam implantar uma rede diversificada de atenção a crianças e
adolescentes que, no setor de Saúde Mental, deveria contar com CAPSi, Centros de Atenção
Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPSad), ambulatórios com práticas integrais e
qualificadas, oficinas terapêuticas, centros de convivência, leitos de suporte em hospital geral e
serviços residenciais terapêuticos. Foi recomendado, ainda, que o suporte em hospitais gerais deveria
contar com leitos para familiares/responsáveis, em obediência ao ECA.

No Brasil, as ações de saúde mental para crianças e adolescentes foram inicialmente delegadas aos
setores educacionais e de assistência social. Na década de 70, surgiram no cenário nacional ideias e
experiências ligadas ao movimento da Psiquiatria Democrática Italiana, que orientaram a Reforma
Psiquiátrica Brasileira e, consequentemente, a Política de Saúde Mental. A Reforma Psiquiátrica tem
como objetivo a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos e o desenvolvimento de uma rede
extrahospitalar capaz de garantir a reinserção social, a cidadania e o direito da pessoa portadora de
transtornos mentais de atingir seu potencial de autonomia na comunidade. Desse modo,
preconizouse o direcionamento das legislações em saúde mental para a desinstitucionalização dos
pacientes com a implementação de unidades ambulatoriais substitutivas à internação. A
hospitalização seria indicada em casos graves e realizada preferencialmente dentro de hospitais
gerais. Em 1992 foi editada a Portaria SNAS nº 224, de 29/01/92, que estabeleceu as diretrizes e
normas no âmbito do SUS, tanto para o atendimento hospitalar (em hospital dia, urgência psiquiátrica
em hospital geral, leito ou unidade psiquiátrica em hospital geral, e hospital especializado em
psiquiatria) quanto ambulatorial (em unidades básicas, centro de saúde e ambulatório, e em núcleos
ou centros de atenção psicossocial – NAPS/CAPS.

3. PESQUISAS REALIZADAS NA ÁRE DE SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL

Os problemas de saúde mental ocupam o quarto lugar entre as dez principais causas de
incapacitação infantojuvenil em todo o mundo, pesquisas demonstram que “50% a 75% dos
transtornos mentais na idade adulta possuem suas origens na infância e na adolescência” (SANTOS,
2015, p. 15). O estudo pioneiro sobre saúde mental infantil foi realizado no Brasil em 1982, em
Salvador, conforme a referida autora.

Foram pesquisadas crianças na faixa etária de 5 a 14 anos e os resultados mostraram que 23,5%
delas tinha algum tipo de transtorno mental. Já no período entre 2002 e 2004, uma pesquisa
epidemiológica realizada com crianças de zero a 12 anos atestou maior incidência de problemas
mentais entre os meninos (59,6%). Entre as meninas, em 40,3% dos cadastros analisados, os
diagnósticos mais frequentes foram os transtornos mistos de conduta e emoções (SANTOS, 2015, p.
19).

No artigo Adolescentes com Transtorno Mental em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Internação, publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva, em 2013, também revelou que de 35
adolescentes com transtorno mental em cumprimento de medida socioeducativa de internação, na
Unidade de Internação do Plano Piloto do Distrito Federal, 23 (66%) eram do sexo masculino e 12
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(34%) do feminino (VILARINS, 2014, p. 893).

Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental realizada em 35 prontuários de
atendimento de adolescentes usuários de medicamentos psicotrópicos no ano de 2010 e através de
entrevistas semidirigidas com profissionais das medidas socioeducativas e sistema de Justiça da
criança e do adolescente. Os motivos mais frequentes de encaminhamentos para os serviços de
saúde foram: insônia 18 (25%), tratamento para a dependência de drogas 12(17%), ideação suicida 6
(9%), automutilação 5 (7%) e depressão 5 (7%).

Os encaminhamentos para tratamento para a dependência de drogas foram
solicitados em 8 (66%) casos pelo próprio adolescente. Esse dado se
relacionou ao fato de muitos adolescentes terem acesso a esse tipo de
tratamento apenas após o ingresso na medida socioeducativa. Insônia,
ideação suicida, automutilação e depressão estão relacionadas à clausura e
ao sofrimento que ela produz na vida dos adolescentes, onde a privação de
liberdade acrescida da submissão aos profissionais e às rígidas regras da
instituição acaba por gerar ou agravar as demandas em saúde mental.
(VILARINS, 2014, p. 894).

Uma outra pesquisa, realizada para a dissertação Perfil demográfico e epidemiológico de
adolescentes usuários de drogas hospitalizados em Goiás, também mostrou uma prevalência maior
de transtornos mentais, associados ao uso de drogas, em pacientes do sexo masculino. Foi feita uma
revisão de prontuário e análise descritiva dos dados de adolescentes hospitalizados na Associação de
Saúde Mental Infantil de Goiás, entre 2010 e 2015.

Entre os 214 adolescentes avaliados, 70,2% era do sexo masculino, sendo detectado o início precoce
do uso de drogas, com idade média de 13 anos. Aproximadamente 50% dos entrevistados
abandonaram a escola devido às drogas e se envolveram com atos ilícitos para obtenção. O uso da
cannabis (maconha) foi a principal causa de internação masculina e crack das internações femininas.
Entre as patologias, foram verificados 50% transtorno de comportamento e 46,7% transtornos de
humor (VILELA, 2016, p. 15).

Devido à falta de estudos anteriores sobre a distribuição entre os sexos de
pacientes hospitalizados no Brasil, é difícil verificar se as meninas buscam
menos tratamento que os meninos. No presente estudo, houve diferença
estatística entre os sexos em relação à droga responsável pela internação,
sendo o crack mais comum para as meninas e a cannabis para os meninos.
No entanto, não foram observadas diferenças entre os sexos para a primeira
droga utilizada na vida. A cannabis foi a primeira droga ilícita consumida
relatada pela maioria dos adolescentes no nosso estudo, seguida pelo tabaco
e álcool. (VILELA, 2016, p. 29).

Conforme Vilela (2016), no caso de adolescentes usuários de drogas, “a internação representa a
primeira forma de acesso ao tratamento psiquiátrico em uma alta proporção de casos”, chegando a
quase 80%. Para ela, isso pode sinalizar a falta de acesso da população infantojuvenil ao atendimento
ambulatorial, como também a ineficácia de mecanismos de controle social disponíveis (VILELA, 2016,
p. 33).

Os resultados da pesquisa demostraram que houve uma redução de internações de crianças e
adolescentes por transtornos mentais e comportamentais, entre os anos de 2010 e 2017, conforme
dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Nesse período de oito anos, foram
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contabilizadas no Estado 18.044 internações. Em 2010, foram registradas no Estado 3.030
internações, seguidas de 2.838 em 2011; 2.451 em 2012; 1.384 em 2013; 2.168 em 2014; 2.470 em
2015; e 2.116 em 2016. Já em 2017, o total de internações foi de 1.587, uma redução de,
aproximadamente, 50% em relação ao primeiro ano pesquisado.

Possivelmente, tal redução de internações de crianças e adolescentes por transtornos mentais e
comportamentais, no período de 2010 a 2017, em Sergipe pode estar relacionada com o aumento de
CAPS no Estado. Em janeiro de 2010 havia no Estado 30 CAPS, sendo 6 deles em Aracaju. Em
dezembro de 2017, a quantidade de CAPS na capital continuava a mesma, porém totalizou 44
unidades em todo o Estado, espalhadas por 34 municípios. Considerando que Sergipe tem 75
municípios, os CAPS estão presentes em menos da metade deles, 44%. Depois da capital, Nossa
Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju, é o que apresenta o maior número de CAPS, 4 no
total.

Somente a partir de 2002, Aracaju, já com a gestão plena do sistema desde
2001, optou por construir, sendo pioneira no Estado, uma rede de serviços de
saúde mental, embasada nas experiências dos municípios de Campinas e
Santos e da reforma psiquiátrica italiana, implantando equipamentos
substitutivos tipo CAPS e ambulatórios inseridos no Programa de Saúde da
Família  PSF. Adotou o modelo de atenção com foco na articulação entre
usuários, familiares, comunidade e trabalhadores para a produção de saúde e
inclusão social das pessoas com sofrimento e transtornos mentais, como
também implantou um Colegiado Gestor para traçar a Política de Saúde
Mental. Esta ação proporcionou mudanças na estrutura e na organização dos
serviços. O principal marco da transformação na atenção e no cuidado aos
usuários de saúde mental foi a inauguração do primeiro CAPS público de
Aracaju – CAPS II David Capistrano Filho, dando início a um amplo processo
de mudanças, adotando um modelo de atenção que leva em consideração a
importância do vínculo e responsabilização do cuidado, bem como maior
eficiência e eficácia da atenção, tendo como prioridade as necessidades de
saúde das pessoas com transtorno mental. Ainda em 2002, foram implantados
um CAPS para usuários de substâncias psicoativas (CAPS AD) e o primeiro
CAPS III. (SERGIPE, 2011, p. 36)

O material didáticopedagógico da Fundação Estadual de Saúde, elaborado em 2011, fala sobre o
surgimento da rede de serviços de saúde mental em Aracaju e em Sergipe, ressaltando a importância
da articulação entre usuários, familiares, comunidade e trabalhadores da área da saúde. Diferente do
modelo manicomial, que existia antes da reforma psiquiátrica, os CAPS tiveram papel fundamental
para que os pacientes pudessem ressignificar suas relações interpessoais, construindo, assim,
especialmente a ampliação da autonomia. Outra proposta dos CAPS é o trabalho com a política de
redução de danos.

A ideia da redução de danos está relacionada com a aceitação ou
reconhecimento de que hoje vivemos numa sociedade com drogas. Embora a
ação em algumas instâncias públicas, e de alguns grupos religiosos, esteja
voltada para pensar numa sociedade sem drogas, a realidade mostra que elas
estão presentes nos diversos níveis sociais. É o reconhecimento desse fato e
da dificuldade da interrupção do consumo de drogas por algumas pessoas que
desenvolveram dependência que nos ajuda a pensar em saídas viáveis. A
redução de danos se apoia nessas ideias e no respeito ao sujeito em sua
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condição de usuário com todas as dificuldades que envolvem a decisão de
parar o uso. A Redução de Danos traz uma nova orientação, levando em
consideração a história de vida de cada um. A estratégia é voltada para o
autocuidado imprescindível para diminuição da vulnerabilidade frente à
exposição às situações de risco, a partir do conhecimento sobre o assunto por
parte dos sujeitos. (SERGIPE, 2011, p. 76).

Em Sergipe, os dados relativos às internações também revelaram uma prevalência dos transtornos
em pacientes do sexo masculino. Do total de internações (18.442), 12.684 foram do sexo masculino e
5.758 do sexo feminino (31,2% das internações).

Em relação a crianças e adolescentes com transtornos mentais e comportamentais em Sergipe, os
dados revelaram que do total de 1.569 registros, entre 2010 e 2017, a principal morbidade foi devido
ao uso de outras substâncias psicoativas, totalizando 810 casos no período. Em segundo lugar, 438
registros, foram relacionados à esquizofrenia e transtornos delirantes; seguido de 169 por transtornos
de humor/afetivos.

Tratandose de um ser em construção, a internação por transtornos mentais e comportamentais pode
gerar muito mais prejuízos do que aos adultos (SERGIPE, 2011, p. 84). “Devemos considerar que a
criança é um ser dinâmico, que pensa de maneira diferente do adulto, pois ainda está no processo de
formação de suas características físicas, psíquicas e biológicas” (IDEM). Justamente por isso, o
cuidado em rede para a criança e o adolescente se torna ainda mais importante:

A assistência a crianças e adolescentes traz algumas especificidades,
considerando que este sujeito está em fase de formação, no que se refere à
abordagem. No acolhimento, por exemplo, é importante não só ouvir a família,
mas principalmente este sujeito, reconhecendo o sofrimento do qual se queixa,
os pontos de vulnerabilidade e as propostas que tem para a sua vida, e,
consequentemente, interagindo com a sua individualidade, ao mesmo tempo
em que estamos permitindo que expresse a sua maneira singular de ser e de
fazer escolhas. Quando propomos o cuidado à criança e ao adolescente
devemos ter em nosso cardápio de ofertas atividades que proporcionem,
dentre outras coisas, a descoberta de formas de se relacionar com o mundo, o
reconhecimento do seu próprio corpo, o comprometimento dos responsáveis
(pais, familiares, conselho tutelar, ministério público, juizado, abrigos, etc)
buscando a melhoria das relações sociais. (SERGIPE, 2011, p. 87).

5. METODOLOGIA

A assistência em saúde mental na infância é relevante para o desenvolvimento do indivíduo, e a
evolução histórica deste cuidado acompanhou as modificações sóciopolíticoeconômicas que
influenciaram as transformações na política de assistência. O público infantojuvenil apresenta
especificidades as quais não podem ser contempladas pela extensão dos cuidados prestados aos
adultos. O estudo foi embasado no questionamento: Quais as alterações observadas em relação a
morbidade psiquiátrica infantojuvenil na série histórica

O objetivo geral foi verificar as taxas das internações psiquiátricas de crianças e adolescentes, de
2010 a 2017, em Sergipe; e também verificar a distribuição dos transtornos mentais infantojuvenis
segundo o diagnóstico principal (CID10) dos atendimentos realizados em hospitais e serviços
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comunitários, assim como região de atendimento. O estudo foi descritivo de série temporal utilizando
dados do Sistema SIHSUS (Sistema de Informações Hospitalares) no estado de Sergipe no período
de 2010 a 2017.

O banco de dados do SIH/SUS foi explorado a partir das Autorizações de Internações Hospitalares
(AIHs), arquivo reduzido (RDUFAAMM.dbc), disponível para consulta no endereço eletrônico do
Datasus (http://www.datasus.gov.br). A versão disponível na Internet é gerada sem os dados de
identificação pessoal dos pacientes. Os arquivos no formato "dbc" foram descompactados no Tabwin,
neles já estavam presentes todas as AIH faturadas pelo SUS em todas as especialidades por mês e
ano. Em seguida foram extraídos os campos de interesse para o estudo.

Para o armazenamento dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel (Microsoft Corp., Estados
Unidos), e sua análise foi realizada através do programa estatístico Stata 11 (StataCorp.,
CollegeStation, Estados Unidos).

Foram discriminados da Lista de Morbidade, os códigos referentes aos transtornos mentais e
comportamentais: Transtornos Mentais (TM) e comportamentais devido ao uso de álcool; TM devido
ao uso de outras substâncias psicoativas; Esquizofrenia e transtornos esquizotípicos e delirantes;
Transtornos de humos [afetivos]; Transtornos neuróticos relacionados com stress somatof; Outros
transtornos mentais e comportamentais.

Os pacientes foram identificados nas bases de registro das hospitalizações e dos tratamentos
psiquiátricos realizados em centros de alta complexidade localizados no estado de Sergipe. Foram
incluídos todas as crianças e adolescentes atendidos na rede pública hospitalar, tendo o diagnóstico
de transtorno mental como causa básica.

Na análise qualitativa realizouse o exame prévio do material adquirido, seguido da codificação dos
mesmos, identificação de similaridades nos aspectos temáticos e elaboração dos indicadores que
nortearam a elaboração de categorias. Contouse a frequência de respostas em cada categoria e
procedeuse a análise interpretativa e discussão dos resultados.

Foram calculadas as taxas de internações e de atendimentos, estratificadas por sexo,
considerandose o número de atendimentos integrantes do estudo, por 100.000habitantes, na
população residente no estado, no período estudado. Foram analisados dados relativos às
internações por transtornos mentais em Sergipe por ano e por sexo; morbidade por faixa etária, por
município, por município e sexo, e, finalmente, por município e faixa etária; além da quantidade de
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por município e ano. Em janeiro de 2010 havia no Estado 30
CAPS, sendo 6 deles em Aracaju. Em 2017, Sergipe contava com 44 CAPS, distribuídos por 34 dos
75 municípios.

6. ASPECTOS ÉTICOS

O estudo utilizou bancos disponibilizados pelo DATASUS pela internet os quais são de domínio
público.

7. RESULTADOS

Em Sergipe, foram registradas 18.044 internações de crianças e adolescentes, entre 2010 e 2017,
relativas a transtornos mentais e comportamentais devido ao uso álcool; uso de outras substâncias
psicoativas; esquizofrenia e transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos de humor (afetivos);
transtornos neuróticos e relacionados com estresse e outros transtornos mentais e comportamentais.

Houve uma prevalência dos transtornos em pacientes do sexo masculino, representando 69% do total
de internações. Em 2010, foram registradas no Estado 3.030 internações. Já em 2017, o total de
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internações foi de 1.587, uma redução de, aproximadamente, 50% em relação ao primeiro ano
pesquisado.

A morbidade referente ao uso de substâncias psicoativas apresentou maior índice nos anos de 2012,
2010 e 2011 (146, 144 e 141, respectivamente). Seguidos de esquizofrenia e transtornos
esquizotípicos e delirantes e Transtornos de humor [afetivos] com maiores intervenções. Os
transtornos mentais e comportamentais que se sobressaem em todas as faixas etárias pesquisadas
da infância e adolescência, destacase novamente os transtornos mentais devido ao uso de
substâncias psicoativas (principalmente dos 10 aos 19 anos); Esquizofrenia e transtornos
esquizotípicos e delirantes; e Transtornos de humor [afetivos].

Em relação ainda aos maiores números de morbidade devido uso de outras substâncias psicoativas,
a literatura aponta que o sexo masculino utiliza mais este tipo de substância, o que se encontra de
acordo com os dados, em que o dado maior (646), é em relação ao uso de substâncias psicoativas
sexo masculino quando comparados.

Através da literatura observouse que os transtornos por uso de álcool e outras substâncias estão
ligadas a características sociodemográficas em sua maioria, em seguida outras características são
desveladas, como ideação suicida, violência doméstica, histórico de transtorno mental na família,
abuso sexual, eventos estressantes, autoestima.

As capitais dos estados, normalmente possuem maiores centros de saúde, em Sergipe ao pesquisar
pelas internações em todo estado, Aracaju aparece com maiores números, possivelmente devese ao
fato de ser maior centro urbano com número de habitantes mais elevado, conta com mais
equipamentos em saúde, entram nessa análise também os maiores índices de violência e
criminalidade.

Embora presenciarmos na atualidade o desmonte da reforma psiquiátrica, através do fechamento de
CAPS e a privatização, os equipamentos sociais de cuidado em saúde mental são possíveis
contribuintes para a diminuição do número de internações ao longo dos anos, com a implantação dos
serviços substitutivos e a diminuição do número de leitos psiquiátricos, crianças e adolescentes são
inseridos em novos modelos de humanização.

Para acompanhar os pacientes e evitar a necessidade de internação psiquiátrica, a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) conta com a atenção básica, atenção psicossocial especializada, serviços de
desistitucionalização, com as residências, e o Programa De Volta pra Casa, além de promover a
inserção dos indivíduos no mercado de trabalho.

Em Sergipe, os dados mostram que no período de oito anos, foram contabilizadas no Estado 18.044
internações, desta assim distribuídas, em 2010 foram 3.030 internações, seguidas de 2.838 em 2011;
2.451 em 2012; 1.384 em 2013; 2.168 em 2014; 2.470 em 2015; e 2.116 em 2016. Já em 2017, o total
de internações foi de 1.587.

Possivelmente, tal redução de internações de crianças e adolescentes por transtornos mentais e
comportamentais, no período de 2010 a 2017, em Sergipe pode estar relacionada com o aumento de
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no Estado. Em janeiro de 2010 havia no Estado 30 CAPS,
sendo 6 deles em Aracaju. Em dezembro de 2017, a quantidade de CAPS na capital continuava a
mesma, porém totalizou 44 unidades em todo o Estado, espalhadas por 34 municípios. Considerando
que Sergipe tem 75 municípios, os CAPS estão presentes em menos da metade deles, 44%. Depois
da capital, Nossa Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju, é o que apresenta o maior
número de CAPS, 4 no total.

6. CONCLUSÃO
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O estudo demonstrou que a Reforma Psiquiátrica em Sergipe está sendo executada de forma restrita,
na medida em que as hospitalizações continuam sendo realizadas com frequência elevada, ademais
atentase que a reduzida idade dos usuários não permitiria a sua hospitalização em hospitais
psiquiátricos. Verificamos que os serviços continuam sendo centralizados na capital do estado,
contrariando ao princípio da territorialização e da oferta dos serviços próximos as residências dos
usuários.

Outra preocupação diz respeito a expansão do uso de substâncias psicoativas sobretudo por crianças
cada dia mais novas, nessa perspectiva, chamamos a atenção para a necessidade de implementação
de dispositivos institucionais capazes de atender essa população com vistas a execução da
prevenção e tratamento do uso de drogas.

A principal limitação do estudo foi a ausência de dados considerados importantes para clarificação
dessa importante temática a exemplo de escolaridade, estado civil, atividade ocupacional, número de
filhos e etc.. Não obstante o DATASUS constitui uma excelente fonte para pesquisa de aspectos
referentes a área de saúde, sobretudo no que diz respeito a diagnósticos, assistência e planejamento
dos serviços aos usuários.

Os resultados da pesquisa demonstraram a necessidade de ampliação da rede de saúde mental, a
organização dos serviços e a capacitação dos profissionais a fim de que as internações psiquiátricas
de crianças e adolescentes sejam reduzidas e descentralizadas.

O conhecimento da morbidade psiquiátrica dessa população, foi importante dada necessidade de
identificar o padrão de utilização dos serviços de saúde mental no Estado, com vistas a subsidiar o
planejamento e execução das práticas que possibilitem a redução das hospitalizações, fundamento
primordial da Reforma Psiquiátrica.

Consideramos de extrema importância a realização de pesquisas sobre essa temática, principalmente
sobre a rede de atenção em sua completude. Ademais, a verificação das concepções dessas crianças
e adolescentes sobre a utilização do uso de substâncias psicoativas.
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