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Único centro de saúde mental infantil não supre demanda  

Cersami do Padre Eustáquio é referência para crianças e adolescentes, mas só atende 
quatro regionais 

 
Adolescentes que fazem tratamento no Cersami participam de diversas atividades 

Julia, 15, João, 16, Marcelo, 13 e Arthur, 14 (nomes fictícios), andavam inquietos pelos 
corredores do Centro de Referência em Saúde Mental Infantojuvenil (Cersami), no 
bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, onde crianças e 
adolescentes tratam problemas psiquiátricos. Naquela manhã, alguns participavam de 
uma oficina de culinária, outros dormiam em leitos ou na sala de televisão. João 
tentou fugir pulando o muro, mas foi trazido de volta pelos técnicos. Mais tarde, um 
quis bater no gerente, estava agressivo. Depois, outro fez barulho jogando móveis 
numa sala. 
 
Na capital, o Cersami só é referência à população das regiões Noroeste, Oeste, Venda 
Nova e Pampulha. Além de restrito, a única unidade do tipo na cidade enfrenta 
dificuldades, como a distância. Seriam necessárias três delas para atender toda a 
demanda. “Nosso grande inimigo é o trânsito. Até buscar o menino em Venda Nova e 
voltar, já são mais de 10h, e às 16h temos que devolvê-lo”, explicou o gerente e 
psicólogo Wellington Domingues Tibúrcio. Cerca de 40 usuários precisam passar o dia 
inteiro em tratamento, e o Cersami tem dois carros disponíveis para transportá-los. 



 
As outras cinco regionais da capital ficam descobertas para esse tipo de tratamento. 
Os pacientes têm como opção apenas o Centro Psíquico de Adolescência e Infância 
(Cepai), da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), que atende todo o Estado, 
no bairro Santa Efigênia, na região Leste. Segundo Tibúrcio, em um futuro que ele não 
sabe quando, a capital deverá ter três Cersamis, número considerado ideal para 
atender todo o território. “Uma unidade nova (na Nordeste) já está pronta (aguarda 
habilitação federal), e outro Cersami seria instalado dentro do Cepai”, disse o gerente. 
 
Hoje, a unidade recebe, por mês, 200 adolescentes que tomam medicamentos 
controlados para tratar transtornos, psicoses, neuroses e uso de drogas. Os sintomas 
aparecem em delírios como o de Arthur, que agrediu a professora da escola porque 
“ouviu” ela falar que o mataria. “Foi uma paranoia, mas na ocasião as pessoas só 
enxergaram o lado da violência”, destacou Tibúrcio. 
 
Os usuários em crise vão todos os dias. Quando melhoram, passam a ir duas vezes na 
semana para retornar à escola. Há somente quatro leitos para os que necessitam 
dormir no Cersami, mas a rotatividade é alta. 
 
Violência. Quem também estava lá era Gabriel, o garoto acompanhado por três meses 
pela equipe de O TEMPO para a série de reportagens “Menino de Abrigo”, publicada 
em abril. Ele estava com uma faixa no braço, e contou que tinha levado um tiro. Não 
estava mais no abrigo da prefeitura, foi morar com a irmã, mas acabou ameaçado por 
traficantes. 
 
“E está fazendo o quê aqui (no Cersami)?”, perguntou a repórter. “Sempre venho terça 
e sexta. Em outubro foi meu aniversário, foi na quarta, mas terça eu estava aqui. 
Quero presente, tia”, disse, meio sonolento, o garoto que perdeu a mãe e foi agredido 
pelo pai. Muitos acolhidos do abrigo, vítimas de abandono e violência, fazem 
tratamento psicológico, mas apenas os casos graves vão para o Cersami. Os demais são 
atendidos em instituições parceiras e postos de saúde. 



 

Vulneráveis 

Risco social está por trás de diagnóstico 

A maior parte dos adolescentes que fazem tratamento no Cersami pertence a famílias 
de classe média e estruturadas, como explicou o gerente Wellington Tibúrcio. Mas há 
um número grande de garotos que são oriundos dos abrigos e das ruas, com questões 
sociais graves por trás dos transtornos mentais. Muitos chegam resgatados pelas 
equipes do programa Consultório de Rua em cenas de uso de drogas. 
 
Um menino 13 anos, que sempre dormia com outros jovens na porta do Hospital de 
Pronto-Socorro João XXIII – e ficou famoso na região pelo jeito extrovertido –, está no 
Cersami há quase quatro anos. “O mais difícil foi conseguir trazê-lo para o 
tratamento”, contou Tibúrcio. 
 
Outros 20 adolescentes que estão na unidade cometeram atos infracionais e vieram do 
sistema socioeducativo. Seis garotos “moram” embaixo de um viaduto. Os técnicos 
buscam e os devolvem ao mesmo local. “Porque é lá que vive o pai deles”, explica o 
gerente. 

 


