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1903 - Inauguração do Pavilhão Bonne Ville ( Rio de Janeiro) 

com orientação  de Juliano Moreira e Fernandes Figueira.

Foi anexo ao Hospital da Praia Vermelha até 1942 quando se dá 

a inauguração do Hospital Neuropsiquiátrico Infantil do Engenho 

de Dentro.



1903 - Sociedade Científica protetora da infância acusa o 
governo de se omitir contra a degeneração da raça 
favorecendo a criação de indivíduos fraca física e 
moralmente.

FRANCO DA ROCHA (1903) - Sugere a fundação de 
Institutos Correlacionais se “alguns tarados não 
tomassem o bom caminho...”



NINA RODRIGUES - jagunço como tendo a natureza feroz do 
índio, sua apatias e espírito infantil, pertencendo a uma raça 
inferior. Define, de maneira similar a de RIBOT (1914), 
quando se refere à vagabundagem dos boêmios como 
conseqüência incontestável da hereditariedade.



1918 - Ulysses Pernambucano apresenta o trabalho

“Educação de Crianças Anormais de 

Inteligência”



1919 - Criam-se em São Paulo, através  do Serviço de 
Higiene Mental e Saúde Pública, as classes especiais.

1926 -”O mestiço, produto do branco e do preto, que é
conhecido por mulato, é em geral um elemento fraco, 
predisposto a várias moléstias, pouco inteligente; o que 
as vezes acontece, são a exceção; não o sendo por 
serem mestiços, mas por terem herdado a inteligência 
branca...” Álvaro Guimarães Filho

1927 - Oliveira Ribeiro apresenta tese no Hospital do 
Juquery sobre “Encefalopatias Infantis” definindo  6 
grupos: fatores hereditários; causas que atuam antes da 
concepção; fatores inerentes à concepção, como o 
alcoolismo agudo; elementos que agem durante a 
gestação como a toxemia, infecções ou intoxicações; 
acidentes de parto e acidentes pré natais.



Além da entrada através da Paralisia Geral Progressiva, a Sífilis 
adentra a Psiquiatria Infantil com os heredo-sifilíticos, 
caracterizados por

“miniaturas da decrepitude” (Caldas,1866)

“uma das principais causas de numerosos desequilibrados, 
aleijados, anormais, em suma, desses infelizes degenerados, do 
corpo ou do espíritoi, que se vêem a todo momento e em toda 
parte.” (Kehl,1921)

“voltados a procriação de uma raça inferior, degenerada, rica em 
espécimes mórbidos.” (Rocha,1906)



“ vícios anatômicos” com “embotamento do senso moral”, 
“doentes da vontade, preguiçosos, perversos sexuais” (Porto
Carrero,1918)

“ não podendo imitar o bom proceder de seus camaradas, não 
lhes havendo atingido o nível ético como não atingiu o nível 
intelectual, desvia-se para o trilho errado; é máu e perverso.”
(Porto Carrero, 1918)

Onanista, pederasta, sádico ou masoquista, a sua degradação o 
leva aos poucos ao contato com gente da pior moral; e como a 
taverna está a mão, o álcool faz o resto: abre-lhe as portas do 
crime .”(Porto Carrero, 1918)

Base da loucura, da genialidade e da criminalidade



“ A questão dos sifilíticos em sua relação com a sociedade 
deveria se tornar  uma das mais importantes da Medicina pública, 
digna de atenção dos que estudam os fatores de desenvolvimento 
f´ísico e intelectual das raças.” (Moreira, 1899)

“enfraquece a população, tornando-a incapaz para funções civis e 
militares e um fardo para a sociedade.” (Xavier, 1880)

“uma praga que como mil garras, asfixiao indivíduo, a família e a 
raça.” (Souza,1906)

“Um mal social que enfraquece as raças e despovoa territórios.”
(Miranda, 1906)

“elemento destruidor das sociedades.” (Sá,1900)



1929- Criação por Antonio Carlos Pacheco e Silva, de

seção de menores anormais, anexa ao Hospital do 

Juquery, com escola associada.

Esse departamento, organizado por Vicente Batista,

tinha capacidade para 30 crianças internadas e

50 crianças em pavilhão escola.



1929- De acordo com as idéias modernas o ensino não 
consistia somente em preceitos mas sobretudo em 
exercícios.
Procurava-se cuidar da educação, denominada 
pelos americanos de educação dos três Ms: 
Mental, Moral e Manual.
Assim instalavam-se jogos educativos, seções de 
modelagem, cartonagem e encartagem.

(Silva, 1945)

1935-Criação do Instituto Pestallozzi de Belo Horizonte, 
objetivando o atendimento de “toda criança suspeita 
de qualquer deficiência ou perturbação mental, como 
debilidade ou retardamento mental, nervosismo, 
perturbações de linguagem, da escrita, surdo-mudez, 
enurese, defeitos de caráter social e moral, etc..”



1941- V.Batista narra um caso de Paralisia Geral Infantil

frisando suas diferenças da “heredo lues” e

caracterizando-a por  ictus, retardo mental e 

alterações sorológicas referindo ainda que de 1005

casos avaliados na Clínica Psiquiátrica do

Serviço de Assistência aos Psicopatas do Estado

de São Paulo, 503 (5,03%) eram de Paralisia

Geral dos quais 5 na forma juvenil e 3 na forma 

infantil.

(Batista, 1941)



Década de 40- S. Krynski, 
sucessor de Vicente Batista
no pavilhão infantil do H. do
Juquery.
Posteriormente liga-se ao 
Depto. de Pediatria da
Faculdade de Medicina da USP 
(Serviço do Prof.
Pedro de Alcântara) onde criará, 
em 1955, o Serviço de Higiene 
Mental com as Dras. Dulce 

Marcondes (psiquiatra),
Aydil M.Queiroz (psicóloga) e 
Mina Buzvosky (a. social).



1943-Morte de Ulysses Pernambucano.
Morte de Vicente Batista.

Predomínio dos estudos sobre retardo mental ou 
sobre abordagens psicanalíticas.

1947 - Inauguração do Hospital de Neuropsiquiatria 
Infantil de Belo Horizonte sob a direção de 
José Abranches Gonçalves.



1949-Leucotomia Pré Frontal em Menores - Mário Yahn, 
Stanislau Krynski, A. Mattos Pimenta, Affonso 
Sette Jr.

9 menores com diagnóstico de agressividade e tendências 
anti sociais submetidos a leucotomia de Freeman Watts com 
remissão social de 1 caso, melhoria de 4 casos, não melhoria 
de 2 casos e falecimento de 2 casos.
Alheiamento descrito como sintoma acessível ao tratamento.

“nos indivíduos jovens, a arquitetonia cerebral, ainda não de 
todo completada, permite maiores possibilidades de 
suplência e de impressão de sentido diverso na organização 
neuropsíquica, em consequência das interrupções anátomo 
funcionais produzidas pela operação.”



1952- J.C.RIBAS - “em vista do ambiente apenas favorecer ou impedir a 
manifestação das disposições inatas do indivíduo, sem conseguir 
modificar o patrimônio hereditário, a Eugenia não abrangeu o estudo do 
meio, salvo como corolário. Coube a Eutécnica o objetivo de melhorar 
as condições do ambiente afim de torná-lo propício ao desenvolvimento 
das boas tendências do indivíduo.”

Terapêutica: procriação dos bem dotados, segregação 
dos indesejáveis, castração e esterilização eugênica, 
seleção da gente imigrante.



1953-Criação da Clínica de Orientação da Infância no 
Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, 
sob a direção de José Affonso Netto, caracterizado 
por uma orientação multiprofissional com 
acompanhamento psicopedagógico, avaliação 
psicométrica e provas laboratoriais.

Criação do JBP com poucos trabalhos na área de 
Psiquiatria Infantil sendo os existentes ligados às 
oligofrenias e às questões psicodinâmicas.

1954-”El diencéfaloshock en las encefalopatias infantiles 
y en las oligofrenias.” Diego Brage

Uso de carbogênio intrarraquídeo (5% de anidrido carbônico 
e 95 % de oxigênio) visando a diminuição da irritabilidade.



1956-Fundação da Associação Paulista de Psiquiatria e

Higiene Mental por Durval Marcondes

1964 - José Raimundo Lippi assume a enfermaria do

Hospital Galba Velloso em Belo Horizonte

1965 - Fundação da ABDM por Stanislau Krynski

1967 - Fundação da Instituto Leo Kanner em Porto

Alegre que se transforma em Comunidade

Terapêutica em 1969.



1967-Fundação da ABENEPI por S. Krynski e A.B.

Lefévre.

Fundação das unidades de Psiquiatria Infantil no

Hospital das Clínicas da USP por J.C.Ribas, e

posteriormente dirigidas por E. B.Matarazzo.



Década de 70 - influência dos analistas argentinos

(M.Knobel e I.M.Taubenschlag)

Duas vertentes: uma ligada as correntes psicodinâmicas

e outra as manifestações clínicas, principalmente 

oligofrenias e disfunção cerebral mínima.

1976 - Fundação da Comunidade Terapêutica “Enfance”

por Oswaldo Dante Di Loreto



1983 - Fundação da AMA-São Paulo, estimulada e embasada 
nos conhecimentos do Dr. Raymond Rosemberg.

1987 - Descrição dos 5 primeiros casos de Síndrome de Rett
no Brasil pelos Drs. Sérgio Rosemberg e Fernando Arita.

1989 - I Congresso Brasileiro de Autismo e fundação do 
GEPAPI

1991 - II Brasileiro de Autismo e II Congresso Mundial de 
Autismo

1993 - Autismo e outros atrasos de desenvolvimento - C. 
Gauderer



Qual a nossa situação 

HOJE?

“Pois embora

o  brasileiro cante como americano,

dance como americano, se vista como americano,

não é como americano.

Come menos, sofre mais, isso é mais do que importante,

pois difere o brasileiro dos demais...

Personalidade sem igual, porém...

Subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.”

(Carlos Lira) 





No. Total de Psiquiatras de Infância e Adolescência nos EUA  -
4.212

Proporção de psiquiatras infantis/100.000 jovens - 6,73

Maior índice - Estado de Massachussets - 18,9/100.000
Menor índice - Estado do Mississipi - 0,81/100.000
5 estados com índices abaixo de 2.0 (Arkansas, Mississipi, 

Montana, Dakota do Sul, Wyoming)
Distrito de Colúmbia - 34,74/100.000

Estimativa do número necessário - 9.000 
(J Am Acad Child & Adolescent Psychiatry 38(1):17-24; 1999)

Psiquiatras Infantis no Brasil (ABP; 1999) - 115
Distribuição irregular, principalmente entre SP, MG, 
RJ, RS. Demais estados esporádicos



Sugere-se que 

- é muito pouco valorizada
- as decisões dependem de forças políticas e 
econômicas
- melhorar o acesso dos estudantes à
especialidade a partir do conhecimento da 
mesma
- definição dos papeis das diferentes entidades 

profissionais
- baixa definição dos planos de saúde mental para 
crianças e adolescentes
- criação, continuidade ou término de programas 
de treinamento tem efeitos locais específicos

(J Am Acad Child & Adolescent Psychiatry 38(1):17-24; 
1999)



A  QUESTÃO 
DO 

ENSINO 
E DO 

ATENDIMENTO



SIM 1 faculdade
NÃO 23 faculdades

Tab. I - Existência da disciplina Psiquiatria Infantil

PSIQUIATRIA GERAL 18  faculdades
NENHUM DEPTO. 06 faculdades

Tab. II - Inserção dos conceitos da área

(Inf. Psiquiátrica 16(4):147-149; 1997)

Total de Escolas Médicas: 72



3 horas 5 faculdades
4 horas 4 faculdades
8 horas 4 faculdades
10 horas 3 faculdades
12 horas 1 faculdade
20 horas 1 faculdades

Tab. III - Carga horária dedicada à Psiquiatria
da Infância durante o curso médico

(Inf. Psiquiátrica 16(4):147-149; 1997)



Desenvolvimento 1 faculdade
Transtornos Afetivos 2 faculdades
Comportamento 3 faculdades
Psicodinâmica 1 faculdade
Dists. Psicogênicos 3 faculdades
Noções Gerais 2 faculdades
Deficiência Mental 4 faculdades
Oligofrenia 1 faculdade
Autismo 2 faculdades
Distúrbios Psiquiátricos 1 faculdade
Psicopatologia Infantil 1 faculdade
Psicodiagnóstico 1 faculdade

Tab. IV - Conteúdo Programático

(Inf. Psiquiátrica 16(4):147-149; 1997)



Quadros psicóticos senis e pré senis
menores de 1 ano - 73
1 a 4 anos - 13
5 a 9 anos - 14
10 a 14 anos - 32
15 a 19 anos - 175
Total - 307

Esquizofrenias
menores de 1 ano - 2120
1 a 4 anos - 281
5 a 9 anos - 246
10 a 14 anos - 1326
15 a 19 anos - 24906
Total - 28879

MORBIDADE HOSPITALAR - SUS ( 1992-1997)
www.datasus.gov.br



Psicoses Afetivas
menores de 1 ano - 352
1 a 4 anos - 33
5 a 9 anos - 41
10 a 14 anos - 236
15 a 19 anos - 3575
Total - 4237

Psicoses Alcoólicas
menores de 1 ano - 1181
1 a 4 anos - 162
5 a 9 anos - 229
10 a 14 anos - 1652
15 a 19 anos - 14470
Total - 17694

MORBIDADE HOSPITALAR - SUS ( 1992-1997)
www.datasus.gov.br



Síndrome de Dependência do Álcool
menores de 1 ano - 797
1 a 4 anos - 92
5 a 9 anos - 58
10 a 14 anos - 208
15 a 19 anos - 3167
Total - 4322

Dependência de Drogas
menores de 1 ano - 63
1 a 4 anos - 11
5 a 9 anos - 8
10 a 14 anos - 664
15 a 19 anos - 6657
Total - 7403

MORBIDADE HOSPITALAR - SUS ( 1992-1997)
www.datasus.gov.br


