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RESUMO 
 
  
O objetivo do trabalho é analisar o processo de privatização dos cuidados em saúde 
mental no Brasil e situar a importância dos movimentos sociais para a ruptura com a 
lógica privatista. Sustenta-se, aqui, duas hipóteses. A primeira hipótese é que o 
marco do processo de privatização foi a construção, no século XIX, do Hospital de 
Alienados Pedro II e o auge, a época do regime militar. A segunda hipótese é que os 
movimentos sociais foram relevantes para a ruptura com a lógica privatista que 
orientou a consolidação de um sistema de saúde com favorecimento de instituições 
de caráter privado, e em detrimento da saúde pública. Para isso, se fez necessário 
mostrar a consolidação do modelo manicomial no país através do primeiro 
manicômio no Brasil, o Hospício Pedro II e a construção de outros hospícios após o 
mesmo. Analisando o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) sua 
luta e seus efeitos, surge o questionamento sobre a importância do mesmo para a 
Reforma Psiquiatrica na forma da Lei 10.216/01. A motivação para realização do 
trabalho se deu a partir da estrutura de funcionamento do hospício do município de 
Volta Redonda - a Casa de Saúde de Volta Redonda (CSVR): instituição privada que 
recebia recurso público do governo, pautada no modelo manicomial para o 
tratamento da loucura. A metodologia de investigação utilizada é o estudo de caso, 
que se deu através de pesquisa qualitativa em fontes primárias (pesquisa 
documental) e secundárias (bibliografia pertinente ao tema). 
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; Políticas Públicas; Saúde Mental; Cidadania; 
Casa se Saúde de Volta Redonda 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A monografia é produto do trabalho de pesquisa e extensão sobre os atores 

da Reforma Psiquiátrica no Município de Volta Redonda a partir do estudo de caso 

da intervenção pública municipal na Casa de Saúde de Volta Redonda (CSVR) – o 

hospício da cidade. Esse trabalho de pesquisa e extensão teve início no ano de 

2011, no Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas 

(LAPSICON), coordenado pela professora Cláudia Henschel de Lima, do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense 

(UFF.ICHS.PUVR). Participei ativamente desse trabalho, desde 2011, como bolsista 

de Iniciação Científica (UFF/PROPPI) e bolsista de extensão (UFF/PROEX).  E 

sempre restou uma interrogação nesse trabalho, referente ao processo político de 

privatização dos cuidados em saúde mental no Brasil. Em 2014, por orientação da 

professora Cláudia Henschel de Lima, recorri a co-orientação do professor Arnaldo 

Provasi Lanzara, do Departamento de Administração e Administração Pública da 

Universidade Federal Fluminense (UFF.ICHS.PUVR) professor do curso de 

Administração Pública. As páginas que se seguem representam a síntese dessa 

pesquisa.   

O Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) surgiu no fim da 

década de 1970 e realizou diversas denúncias sobre as condições de funcionamento 

dos hospitais psiquiátricos e a forma como a saúde era gerida, marcada por um forte 

viés privatista. Esse movimento foi se articulando em núcleos municipais e estaduais 

e contou com a participação de diversos setores da sociedade, que denunciaram a 

presença do modelo manicomial, centrado no hospital, no funcionamento das 

instituições psiquiátricas e a privatização dos serviços de saúde.  

O resultado principal dessa mobilização foi o desencadeamento de uma série 

de intervenções por parte da Administração Pública em diversas instituições 

questionando o funcionamento destas e determinando o fechamento das mesmas.  

O processo de questionamento e ruptura com as instituições de modelo 

manicomial ficou conhecido como luta antimanicomial. O marco desta luta foi o ano 

de 1989, com a intervenção na Casa de Saúde Anchieta localizada no município de 

Santos (São Paulo). A instituição sofreu diversas denúncias relativas às condições 
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da instituição e dos maus-tratos dos pacientes. A partir dessas ocorrências, diversas 

instituições passaram pelo mesmo processo ao longo dos anos. 

No município de Volta Redonda (Rio de Janeiro), durante a administração do 

prefeito Paulo Baltazar, ocorreu a intervenção de uma instituição de caráter privado, 

para internação psiquiátrica e centrada no modelo manicomial. Trata-se da Casa de 

Saúde de Volta Redonda (CSVR), localizada no Bairro do Retiro e conveniada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). A intervenção se deu no ano de 1993 - sendo este 

o assunto tratado no estudo de caso.  

O objetivo do trabalho é analisar o processo de privatização dos cuidados em 

saúde mental no Brasil e situar a importância dos movimentos sociais para a ruptura 

com a lógica privatista. Sustentam-se, aqui, duas hipóteses: 

1. O marco do processo de privatização foi a construção, no século XIX, do 

Hospital de Alienados Pedro II e o auge, a época do regime militar. 

2. Os movimentos sociais foram relevantes para a ruptura com a lógica privatista 

que orientou a consolidação de um sistema de saúde com favorecimento de 

instituições de caráter privado, e em detrimento da saúde pública.  

 

O desenvolvimento dessas hipóteses exige investigar:  

 A consolidação do modelo manicomial e sua legitimação durante o século XIX; 

 O incentivo a privatização da saúde pública, que teve como resultado um 

aumento exponencial dos leitos e hospitais particulares em detrimento do setor 

público; 

 A crítica que surge em relação a este modelo com o surgimento do MTSM na 

década de 1970 e a importância desses movimentos sociais para a Reforma 

Psiquiátrica. 

O trabalho monográfico foi desenvolvido em três partes. A primeira parte 

apresentará a evolução e consolidação do modelo manicomial no Brasil desde o 

Império (1822 – 1889) a partir das internações na Santa Casa de Misericórdia e a 

construção do primeiro hospício do Brasil, o Pedro II, até o final do regime militar 

(1964-1985), onde será possível evidenciar o aumento dos leitos e hospitais 

psiquiátricos de caráter privado, frisando como a consolidação do modelo 

manicomial esteve, principalmente nesse último período, associado a um tipo de 

assistência fortemente orientado por práticas coercitivas e privatistas.  
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A segunda parte apresentará o processo de Reforma Psiquiátrica ocorrido no 

Brasil dando relevância à participação da sociedade neste processo. Para mostrar a 

relevância desta participação, será abordardado o Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM) que surge no fim da década de 1970 no contexto do 

ressurgimento dos movimentos sociais que entraram na luta pelo fim da ditadura 

militar e pela redemocratização do país. O Movimento pela Reforma Sanitária será 

analisado brevemente devido a importância do mesmo para a Reforma Psiquiátrica 

e para a saúde pública. 

A terceira parte da monografia apresentará o processo de Reforma 

Psiquiátrica no município de Volta Redonda (situada no Rio de Janeiro), que se deu 

através do processo de intervenção do poder público do município. O estudo de 

caso objetiva evidenciar qual a forma de funcionamento desta instituição até o 

momento em que sofre a intervenção, de que forma se dava o tratamento dos 

pacientes internados e qual política legitimou a estrutura de funcionamento da 

CSVR, que se refletiu como direção manicomial de tratamento da loucura, até 

meados dos anos 1990. 
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2. A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO MANICOMIAL NO BRASIL 

 
 

―O homem moderno não se comunica mais com o louco: de uma 

parte há o homem da razão, que delega a loucura ao médico e que 

autoriza apenas a relação com a universalidade abstrata da doença; 

de outra parte há o homem da loucura, que se comunica com o outro 

apenas por intermédio de razões tão abstratas como são a ordem, 

coação física e moral, pressão anônima do grupo e a exigência de 

conformidade.‖ (Michel Foucault, História da Loucura) 

 

O presente capítulo versará sobre a implementação e consolidação do 

modelo manicomial no Brasil a partir do século XIX, com a construção do primeiro 

hospício no Brasil, o Hospício Pedro II1 buscando evidenciar o elo entre público e 

privado na evolução da política de cuidado em saúde mental. 

A loucura, no século XIX, era mais uma das modalidades de exclusão em 

uma sociedade praticamente polarizada entre senhores e escravos. E, nesse 

contexto, o modelo manicomial consolidava um procedimento de disciplinarização 

dos ―inadaptados‖, travestido de direção de tratamento da loucura.  

O modelo manicomial foi utilizado como direção de tratamento para a loucura 

a partir do início do século XIX, tendo como metodologia um conjunto de técnicas de 

viés moral, caráter curativo, hospitalocêntrico e punitivo, que incidiam diretamente 

sobre o corpo do sujeito: desde o pelourinho2 (encontrado por Juliano Moreira nas 

dependências da Santa casa de Misericórdia) até o emprego de sanguessugas e 

camisas de força. A internação ocorria em uma instituição que durante um longo 

período foi denominada hospício e possuidora (junto ao saber médico) do 

conhecimento adequado para curar a loucura. 

Esse modelo adotado no Brasil foi inspirado no modelo europeu de 

tratamento da loucura. Porém a forma como foi utilizado se tornou um forte 

                                                 
1
 Também conhecido como: Palácio dos Loucos, Hospital da Praia Vermelha e com a instauração da 

República no ano de 1890, por meio do Decreto nº 142-A, o local foi rebatizado com o nome de 
Hospital Nacional de Alienados. 
2
 De acordo com o Dicionário Michaellis online – Pelourinho: 1 Coluna ou armação de madeira 

levantada em lugar público, junto da qual se expunham e castigavam os criminosos. 2 Aparelho 
giratório de madeira, que também servia para castigo de criminosos. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=pelourinho 
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mecanismo, legitimador da prática higienista no Rio de Janeiro que, com base na 

disciplinarização do espaço público - que abrangia desde a organização dos 

serviços urbanos à distribuição das habitações, passando pelas iniciativas de 

controle sobre a mobilidade das pessoas pelas ruas da cidade - retirava das ruas 

aqueles que incomodavam a elite carioca. 

Mesmo após o fim da escravidão e a proclamação da República, era 

significativa a quantidade de indivíduos situados como vadios e vagabundos. 

Verificando a forma como fora financiada a construção do Hospício Pedro II, já era 

possível perceber o forte elo entre público e privado, pois o financiamento da 

construção só foi possível a partir de investimentos privados como os da Comissão 

da Praça do Comércio e do Provedor da Santa Casa de Misericórdia. 

 

2.1. Um breve retrato da loucura no Rio de janeiro do Século XIX. 

 

Engel (2001) informa que a área urbana da cidade (paróquias de Sacramento, 

Candelária, São José e Santa Rita) contava no ano de 1799, com um total de 

aproximadamente 43.376 habitantes – sendo que 14.986 (34.5% da população) 

eram escravos. No ano de 1821, a cidade – incluindo as áreas urbanas e 

suburbanas – já alcançava um total de 112.695 habitantes dos quais 55.090 (48.8% 

da população) eram escravos; em 1838, o total populacional subira para 137.078, 

dos quais 58.553 (42,7% da população) eram escravos e, em 1849, a população 

chega a 266.466 habitantes, dos quais 110.602 (41,5% da população) eram 

escravos.  

A despeito da explosão populacional na área urbana do Rio de Janeiro e do 

avanço epidêmico da cólera e da febre amarela, o relatório elaborado pela Academia 

evitara o uso do termo epidemia, e chegou a minimizar a natureza dessas doenças. 

Assim, a posição da Academia Imperial de Medicina levou o Ministério dos 

Negócios do Império a declarar no relatório anual que a febre amarela era uma 

doença passageira agravada pela irregularidade da estação. Na verdade, a posição 

da Academia de não reconhecimento da epidemia, e que orientou o Ministério dos 

Negócios, agravou o panorama da evolução das doenças no Brasil a ponto de 

eclodir pouco tempo depois, um surto de varíola.  
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No período de 1832 a Sociedade de Medicina, e posteriormente, a Academia 

Imperial de Medicina, detinha o monopólio sobre a saúde. Seus membros eram 

responsáveis pelo parecer sobre a febre amarela em um contexto histórico em que a 

população total do Rio de Janeiro mais que duplicara já no período entre 1799 e 

1821, conforme demonstra o quadro I, abaixo: 

Quadro I. Evolução da População livre e escrava na cidade do Rio de Janeiro 

no Século XIX (áreas urbanas e suburbanas) 

Ano Livre Escrava Total 

1799 28.390 14.986 43.376 

1821 57.605 55.090 112.695 

1838 78.525 58.553 137.078 

1849 155.864 110.602 266.466 

Fonte: HONORATO, C.P (2008, p.41) 

O governo interviu diretamente nessa orientação da Academia e criou a 

Comissão de Saúde Pública, constituída por uma comissão de médicos e 

engenheiros, composta por Xavier Sigaud, o vereador José Pereira do Rego (o 

Barão do Lavradio) e Jerônimo de Morais Jardim (Inspetor Geral de Obras Públicas 

do Império).  

A criação da Comissão, com a expansão da pesquisa sobre o problema da 

higiene para o campo da engenharia, com a elaboração de uma série de propostas 

de posturas e regulamentos para normatização de habitantes e domicílios, exprime o 

entrecruzamento entre o domínio da investigação científica e a administração 

pública.  

O período de tempo entre os anos de 1849 e 1870, no Rio de Janeiro, foi o 

marco da discussão sobre a causalidade das doenças epidêmicas (cólera-morbo, 

febre amarela, varíola, escarlatina) que acometiam a população, ultrapassando o 

domínio da pesquisa acadêmica conduzida na faculdade de Medicina e na Junta de 

Higiene, na direção da esfera pública.  

A Junta de Higiene Pública, órgão superior encarregado da administração das 

questões de saúde do Império e criado pela lei nº 598 de 14 de setembro de 1850, 

teve como presidente o vereador José Pereira do Rego (o Barão do Lavradio). Este 

relatou detalhadamente a incidência e a difusão da febre amarela e da cholera-
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morbus, em ―Relatório do presidente da Junta Central de Higiene Pública, Dr. José 

Pereira Rego‖ (1868), e na ―Memória histórica das epidemias de febre amarela e 

cholera-morbus que tem reinado no Brazil‖ (1873), e sustentava que a higiene 

pública era o termômetro do progresso e da civilização de um povo.  

Os médicos da Academia de Medicina estavam epistemologicamente 

orientados pelas concepções higienistas e alienistas francesas na elaboração de 

uma solução, um pharmakon para ―as condições ―degradantes‖ que iam ―da 

insalubridade física do meio à miséria, à imoralidade ou ao vício‖‖ (ENGEL, 2001. p. 

198). No quadro dessas soluções, defenderam a construção de um hospício que 

contivesse a livre circulação da loucura pelas ruas do Rio de Janeiro. 

 

2.2. A loucura e a direção de tratamento no Brasil Império 

 

O pensamento da psiquiatria em voga no século XIX considerava que a 

hospitalização e o isolamento do paciente constituíam a direção curativa de 

tratamento do sofrimento psíquico. Esse modelo é conhecido como modelo 

manicomial e tem sua base nas teses dos alienistas franceses Philippe Pinel e Jean 

Etinenne Esquirol. De acordo com os especialistas da época, o louco deveria ser 

isolado e separado do contato com o mundo exterior, evitando a convivência com as 

pessoas consideradas normais. De acordo com este pensamento, o isolamento era 

utilizado para proteção do louco contra ele mesmo e da população contra o perigo 

que eles representavam. 

Observando o modelo manicomial é possível considerar que o saber 

psiquiátrico brasileiro do século XIX, optou por reproduzir os argumentos 

desenvolvidos por Pinel e Esquirol no fim do século XVIII. Sendo assim o modelo 

brasileiro reproduz conforme Henschel de Lima et. al. (2012) o que a definição 

francesa de psicopatologia afirma como desordem do comportamento, perturbação 

da ordem social por meio de atos involuntários, algo que justificava a internação do 

paciente como estratégia de tratamento sustentada, impondo normas de um 

processo disciplinar. 
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 ―O isolamento consiste em subtrair o alienado a todos os seus 

hábitos, afastando-o de lugares que ele habita, separando-o de sua 

família, seus amigos, seus servos: cercando-o de estranhos; 

mudando toda sua maneira de viver (...) O isolamento tem por 

objetivo modificar a direção viciosa da inteligência e das afecções 

dos alienados.‖ (PORTOCARRERO, 2002, apud HENSCHEL DE 

LIMA et. al, 2012, p.3). 

 

No início do século XIX, era possível notar, no Rio de Janeiro, a presença de 

diversas pessoas que perambulavam pelas ruas, alguns em estado de embriaguez e 

outros que assumiam comportamentos que eram considerados perigosos pela 

população. Engel (2001) lista uma série de personagens bastante conhecidos dos 

alienistas e que habitavam as ruas do Rio de Janeiro: Francisco Gomes de Freitas - 

vulgo Mal das Vinhas, Bitu, bem-te-vi, Olho de Gato, Juriti, Filósofo do Cais, 

Lagartixa, Bota-Bicas, Bárbara dos Prazeres ou Bárbara Onça, Picapau, Castro 

Urso, Grito de Sogra, Vinte-Nove, Tangerina, Pai da Criança, Caxeixa, Barão de 

Caiapó, Capitão Nabuco, Forte-Lida ou Manta de Fogo, Claudino ou Padre Quelé, 

Antônio Francisco de Paula, o Bolenga e Maia da Praia Grande. 

Por todo o país, objetivava-se a disciplinarização de ―arruaceiros‖ e 

―promotores de distúrbio‖, pertencentes às ―classes perigosas‖ (CHALHOUB, 1996, 

p.20). Assim, uma forma definitiva de segregação desses sujeitos consistiu no 

encaminhamento para internação na Santa Casa de Misericórdia3 do Rio de Janeiro. 

Já os loucos de famílias ricas eram tratados em quartos isolados em suas 

residências e viviam de forma discreta. 

No fim do ano de 1830, foi instituído um aparato legal sobre casos de crime 

cometidos pelos loucos. O Código Criminal de 16 de dezembro de 1830 definia que 

caso os loucos cometessem algum crime seriam recolhidos à Santa Casa ou 

devolvidos à sua família (Art. 12) de acordo com a decisão do juiz, salvo se ―tiverem 

lúcidos ou em intervalos de lucidez e nele cometerem o crime‖ (Arts. 10 e 11).  

Assim, os considerados loucos seriam julgados e punidos de acordo com o 

crime cometido caso fosse comprovada sua lucidez ou seus intervalos de lucidez. 

Contudo, esta era uma situação bastante difícil de ser avaliada. Como não havia 

                                                 
3
 Outros hospitais religiosos também recebiam os alienados, como o Hospital da Terceira Ordem de 

São Francisco da Penitência, localizado próximo ao Mosteiro de Santo Antônio. 
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instituição destinada especificamente aos loucos, grande parte deles ficava reclusa 

na Santa Casa de Misericórdia.  

O modelo que a sociedade brasileira adotou para lidar com a questão social 

no período Imperial, refletida no isolamento do individuo ao lidar com a questão da 

loucura, demonstra que essa sociedade tinha uma visão paternalista, caritativa e 

profundamente religiosa da questão social, onde a Igreja tinha um papel 

fundamental nessa época, realizando diversas funções, ligada diretamente à Santa 

Casa de Misericórdia.  

Esse modelo legitimou a indiferença da elite em relação aos grupos menos 

privilegiados da sociedade. No Brasil do século XIX, os direitos de cidadania , como 

em diversos países, não passavam de uma ficção, sendo prerrogativas de poucos. A 

escravidão e o latifúndio deixaram profundas marcas na vida política e social 

brasileira.  

De acordo com Carvalho (2013), nesta época não havia sociedade política no 

Brasil; isto é, não havia cidadãos, e a assistência social destinada aos excluídos dos 

valores civilizatórios que imperavam na sociedade brasileira estava a cargo da igreja 

católica e dos particulares. 

Essa posição tomada pelo Rio de Janeiro, centro político, administrativo e 

financeiro do Império, indica que o modo pelo qual o Estado lidava com a loucura, a 

indigência e os alcoólatras, era como algo que deveria ser eliminado das vistas da 

elite carioca, realizando uma verdadeira profilaxia na sociedade. Assim, configurava-

se uma verdadeira prática higienista e de profilaxia social com a limpeza das ruas e 

praças do Rio de Janeiro ao se retirar das vistas das elites estabelecidas àqueles 

que incomodavam, ou seja, internando os loucos na Santa Casa de Misericórdia. 

Nesse contexto, a Santa Casa se encontrava superlotada, com utilização de 

tratamentos de cunho moral e punitivos, não medicalizados, sendo administrada por 

leigos e se tornou assim objeto de crítica por parte dos médicos desde o início da 

década de 1830 – marco, portanto, da emergência de uma preocupação com a 

hospitalização dos loucos.  

A Comissão de Salubridade da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro 

realizou denúncias no ano de 1831 através de um relatório assinado pelo Dr. José 

Martins da Cruz Jobim, conhecido como Dr. Jobim, que assegurava a insalubridade, 
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a inadequação e a insuficiência das instalações, questionando os mecanismos 

utilizados para controle da situação. 

A partir de 1832, se inicia um movimento promovido pelos médicos, através 

da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro4 (SMRJ) e a criação das Faculdades 

de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia sendo um momento de consolidação e 

legitimidade do discurso médico. Nesse contexto, se elaborou um manifesto contra a 

livre circulação dos loucos pelas ruas da cidade.  

Esses mecanismos de controle se davam ―pela submissão à autoridade 

coercitiva da família, da justiça, da polícia, dos administradores, dos médicos e dos 

enfermeiros dos hospitais.‖ (Engel, 2001, p.189).  

Os mesmos procedimentos punitivos que eram utilizados nos escravos - o 

tronco, o chicote, as sangrias e sedenhos, exorcismos católicos ou fetichistas - eram 

também utilizados nos internos.  

Essas denúncias permitiram demonstrar que essas instituições encontravam-

se nas mãos de uma administração leiga de forte conteúdo moral, caritativo e 

disciplinador, necessitando da autoridade médica. Alguns artigos da época refletiram 

a posição da Sociedade de Medicina, que se contrapunha aos procedimentos da 

Santa Casa, e defendiam que o tratamento da loucura deveria sair da esfera da 

caridade e inserir-se na filantropia - entendida como ação do Estado monárquico 

voltada para os pobres e dirigida segundo os preceitos da ―higiene pública‖ e da 

―polícia médica‖.  

O Código de Posturas do Império, elaborado pela Sociedade de Medicina, foi 

promulgado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1832, e em seu Título 

Terceiro (Anexo documento 1) havia um dispositivo legislativo sobre a ―limpeza e 

desempechamento das ruas e praças‖, determinando as providências acerca da 

circulação dos loucos, os embriagados e aos animais ferozes. Outro ponto abordado 

no mesmo título é sobre a forma de lidar com os loucos, embriagados e animais 

ferozes que divagam pelas ruas do município do Rio de Janeiro, pelo incômodo que 

podem causar a população. Porém este título promove uma nítida aproximação da 

embriaguez com a loucura e da loucura aos animais ferozes e essa aproximação 

                                                 
4 Neste período a Sociedade de Medicina, posteriormente, Academia Imperial de Medicina, detinha o 

monopólio sobre a saúde. Seus membros eram responsáveis pelo parecer sobre as epidemias e mais 
tarde também pela saúde mental. 
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remete ao sentido de periculosidade da loucura, termo bastante utilizado para dar 

ênfase ao perigo que o louco representava para a sociedade da época. 

O Código de Posturas do Império serviu para afirmar a identificação da 

loucura como doença, como algo que deveria ser tratado, determinando, portanto 

que os loucos fossem enviados e internados na Santa Casa de Misericórdia. 

No ano de 1835 a SMRJ foi transformada na Academia Imperial de Medicina, 

órgão oficial, e prosseguiu em sua campanha pela edificação de um hospício de 

alienados na Corte cujo sucesso se deve à ação do Ministro Imperial, José Clemente 

Pereira. 

Estes códigos e denúncias marcaram o início das tentativas de implantação 

do projeto de medicalização da loucura no Brasil. A partir daí começou a se justificar 

a construção de um local específico para os pacientes, observando o movimento 

inaugurado por Pinel e Esquirol e afirmado mais tarde por Sigaud em sua publicação 

no ano de 1835 ―Reflexões sobre o trânsito livre dos doidos pelas ruas da cidade do 

Rio de Janeiro‖ que concluía o seguinte: 

 

―No interesse moral da sociedade, uma casa de doidos é útil, mas ainda 

mais indispensável é no interesse dos infelizes maníacos, que são em geral 

inclinados ao suicídio. [...] No interesse das famílias, e para a tranqüilidade 

doméstica, uma casa especial consagrada à recepção e tratamento de 

doidos faria importantes serviços. No interesse da moral pública, a reclusão 

dos maníacos obstaria por uma vez as cenas ridículas de certos loucos, e 

as indecentes caricaturas que a litografia reproduz em milhares de 

exemplares‖ (SIGAUD, 1835, p.5). 

 

No ano de 1837, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi defendida a 

primeira tese sobre alienação mental pelo Dr. Antônio L. da Silva Peixoto, que era a 

favor do isolamento e reclusão do louco em uma ―casa de alienados‖, apesar de 

reconhecer que essa direção poderia ser prejudicial em alguns casos. Em 1839 a 

Revista Médica Fluminense publicou um texto do Dr. Luiz Vicente De-Simoni que 

explicitava a importância da criação de um hospício na cidade. 

Essas publicações, a partir de 1830, foram se tornando mais e mais 

frequentes e ficou claro para os defensores desta idéia que o hospício seria o local 

ideal para o tratamento do louco. A reclusão dos loucos caminhava de par com a 

proteção dos valores morais da sociedade da época e era considerada conveniente 
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não só para as famílias que tinham alguém com essa necessidade, mas também 

para a sociedade exposta aos perigos dos loucos. 

Dentro deste contexto de publicações e denúncias, a construção de um 

hospício foi então a resposta que se teve na época, sendo ele criado para dar 

destino aos loucos que não tinham tratamento adequado na estrutura presente no 

município.  

A presença dos alienados em hospitais e o fato destes poderem ser tratados 

por médicos indicava a medicalização da loucura, pois nesse contexto eles não 

eram considerados doentes mentais.  

Seria criado então um espaço especializado no tratamento da loucura, agora 

tratado como doença específica, uma doença mental. Além disso, seriam adotados 

tratamentos baseados nos princípios defendidos por Pinel e Esquirol, que já haviam 

―aperfeiçoado‖ o tratamento da loucura em alguns países da Europa. 

De acordo com os médicos, o isolamento no hospício permitiria ao médico 

alienista maior autonomia na direção do tratamento, impedindo intervenções da 

família. A partir desta argumentação o médico alienista, ao questionar a direção de 

tratamento utilizada pela direção da Santa Casa de Misericórdia, reivindicava para si 

o saber sobre a loucura e também o domínio da autoridade médica. Esta autoridade 

representava o poder do Estado já que os médicos se apoiavam no Estado para 

legitimar sua posição.  

Para os médicos o hospício seria também um local de aprendizado, onde 

poderiam observar a loucura a ponto de melhorar as habilidades para o seu 

tratamento, restringindo o contato entre a loucura e a não-loucura. A loucura, 

portanto estaria sob o crivo do olhar analítico do médico, o que representaria uma 

conquista da ciência.  

De acordo com Engel (2010), o ambiente deveria ser dividido de forma que 

não houvesse contato entre os sexos e as diferentes condições sociais, sobretudo, 

entre os diferentes tipos de doença mental, relacionando a eficácia do tratamento à 

classificação das doenças e dos doentes.  

O hospício representou o destino para os loucos, mas não apenas como local 

de cura, mas também destino dos doentes incuráveis e para aqueles que mesmo 

após serem curados pudessem retornar em caso de recaídas. O hospício se tornou 
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uma espécie de depósito para todos aqueles indivíduos rejeitados pela sociedade 

carioca, cujo comportamento não era adequado ou aceito pelas elites.  

Os pacientes não tinham autonomia e ao médico era dada a autoridade de 

falar em nome do paciente, retirando-lhe o poder sobre si mesmo. Para que isso 

fosse possível, argumentavam que o hospício estaria atendendo ao interesse do 

louco antes de tudo. De acordo com os especialistas da época, a internação retiraria 

o tratamento do louco da esfera de influência de sua família, cabendo 

exclusivamente ao médico a escolha do melhor tratamento e da melhor direção. 

As pessoas que perambulavam pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro e 

pertenciam às classes então denominadas ―perigosas‖: os pobres, habitantes dos 

cortiços e mocambos eram inicialmente o público alvo do hospício. 

Como já citado anteriormente, Sigaud orientava que os códigos municipais 

deveriam ser mais rigorosos com os loucos que circulavam pelas ruas da cidade, 

pois poderiam colocar em risco a segurança dos habitantes. Por isso, os loucos 

deveriam ser eliminados das ruas e encarcerados em hospícios.  

A defesa da criação do hospício estava também alinhada a um projeto político 

que tinha como objetivo normatizar o comportamento da população de acordo com 

padrões higiênicos, orientado a conter tudo aquilo que ia contra as concepções 

formuladas pela medicina social. A partir do momento que o Estado intervém nesta 

situação e decide por construir um hospício demonstra que as responsabilidades 

acerca da loucura vão ao longo do tempo se tornando coletivas, não interessando 

quais os instrumentos utilizados pela autoridade em questão. 

Para os médicos e especialistas que conduziram esse processo, o hospício 

significava um grande avanço. Para eles seria o primeiro passo para que a loucura 

fosse transformada em doença mental. Pois somente ao isolar os loucos no hospício 

seria possível eliminar da sociedade o perigo da loucura. 

 

2.3. A Fundação do Hospício Pedro II como solução do Império para o 

problema da loucura no Rio de Janeiro. 

 

Após o processo de consolidação da lógica manicomial e de toda 

argumentação em torno da idéia de uma casa de cuidado para os loucos, a 

construção do Hospício Pedro II foi possível após Decreto nº 82 de 10 de julho de 
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1841, assinado por Dom Pedro II (Anexo documento 2). Que de acordo com este, a 

instituição deveria ser administrada pela Santa Casa de Misericórdia e um comitê 

constituído por três membros da instituição reforçando a idéia da submissão do 

hospício ao clero. 

O edifício ficava localizado na Praia Vermelha na Baia de Botafogo5, sendo 

inaugurado em 05 de dezembro 1852, após 10 anos de construção. O projeto foi em 

parte financiado pelo Governo Imperial e a outra parte por subscrições6 promovidas 

pela Comissão da Praça do Comércio e pelo Provedor da Santa Casa, de acordo 

com o Decreto nº 82/1841, e através de donativos. O financiamento através de 

subscrições promovidas pelo setor privado da sociedade reflete o comprometimento 

do Estado com esse setor, já no período Imperial. 

A construção completa do edifício foi dada no ano de 1855. O hospício, que 

fora planejado inicialmente para 300 pacientes, mas já nessa época recebia até 350 

pacientes. Seus dormitórios e enfermarias continham de 18 a 20 leitos, todos de 

ferro, sendo que no inverno eram equipados com colchão, lençóis e cobertor de lã.  

Em 09 de dezembro de 1852 o Pedro II iniciou suas atividades com 144 

pacientes internados sendo que 76 eram provenientes do Hospital da Misericórdia e 

68 da enfermaria provisória da Praia Vermelha. 

No prédio havia duas alas onde os pacientes eram divididos, a ala masculina 

chamada de ala Pinel, e a ala feminina chamada de ala Esquirol. Essa divisão 

somente foi possível em maio de 1855, facilitando assim o controle dos pacientes 

internados.  

De acordo com os estatutos aprovados pelo Decreto 1.077 de dezembro de 

1852, os pacientes admitidos poderiam ser de ambos os sexos e tolhia-se fazer 

distinção de condições financeiras, de naturalidade e de religião. Porém ao serem 

admitidos, os pacientes eram divididos de acordo com sexo, origem social,  

separando os pensionistas daqueles admitidos gratuitamente. A partir daí pode-se 

notar o início da segmentação da assistência à saúde de acordo com os critérios de 

                                                 
5
 Atualmente o prédio abriga a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

6
De acordo com o dicionário Michaelis online – Subscrever: Tomar parte numa subscrição, 

contribuindo para ela com qualquer importância; inscrever-se com qualquer quantia para auxiliar uma 
obra de filantropia, uma publicação etc.: Tomar ações ou cotas para a formação e sustentação de 
uma empresa. Disponível em:  
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-&palavra=subscrever 
 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-&palavra=subscrever


15 
 

classe e raça. Tem-se com isso, o início da cidadania estratificada, definida por 

critérios ocupacionais: uma cidadania fortemente clivada entre ricos e pobres.  

Pode-se perceber essa segmentação na divisão por classes na internação 

dos pacientes que se deu pelo Decreto nº 1077/52. Os pacientes cujas famílias 

poderiam arcar com as despesas de sua internação, os soldados da Marinha e 

Exército, sem condições financeiras, e os Irmãos da Santa Casa, eram admitidos 

como pensionistas, e aqueles que não podiam arcar com suas despesas eram 

admitidos gratuitamente. A divisão se deu em três classes de acordo com o Decreto 

nº 1077/52: 

 Primeira Classe – pagamento aproximado de 2000 réis - Quartos particulares, 

separado e tratamento especial; 

 Segunda Classe - pagamento aproximado de 1600 réis – Quarto para dois 

internos, tratamento especial; 

 Terceira Classe - pagamento aproximado de 1000 réis para pessoas livres e 

800 réis para escravos – Os pacientes eram acomodados em enfermarias. 

No relatório publicado por Rey (1875) já é possível notar um reajuste dos 

valores e da acomodação dos pacientes: Primeira Classe, 5000 réis, quartos com 

uma ou duas camas; para os pacientes da Segunda Classe, 3000 réis, mesma 

situação da primeira classe; por fim, para os pacientes da Terceira Classe os valores 

variavam entre 1600 a 200 réis, compartilhando dormitórios. 

Todos os processos eram regidos por estatutos, não havia legislação 

específica para regular os alienados e de acordo com Rey (1875) estes estatutos 

eram suficientes para evitar abusos de acordo com os relatos da época.  

As internações poderiam ser voluntárias ou oficiais; de acordo com o Decreto 

1.077/52 a internação em qualquer dos casos deveria vir acompanhada de uma 

certidão autenticada pelo Juiz, certificando a demência, ou de um atestado médico, 

atestando a alienação mental7, sendo todos os documentos reconhecidos pelo 

tabelião; a alta deveria ser somente após recuperação completa do paciente, exceto 

no caso dos pensionistas, que poderiam ter alta a qualquer momento. 

Os serviços de farmácia eram feitos pelas madres e os atendimentos gerais 

como supervisão e execução de prescrições médicas eram realizados por 20 

                                                 
7
 Os pacientes que não tivessem esses documentos ficariam em observação por no máximo 15 dias 

para se certificar de sua alienação, após esse prazo seria necessária a expedição de um documento 
e após isso, a internação ou alta dada pelo Provedor caso confirmada a loucura ou não. 
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madres com auxílio de uma equipe de enfermeiros. Havia um enfermeiro para cada 

vinte e cinco pacientes. A farmácia ficava localizada sob a capela, no andar superior 

do corpo central, o que era visto como uma demonstração da submissão do hospício 

à Igreja.  

Não era exigida formação específica em doenças mentais aos médicos da 

equipe. Esta era formada por ―dois médicos, um dos quais era o médico-chefe, um 

médico-assistente responsável pela consulta de pacientes externos, um suplente do 

médico ausente, uma irmã superior e um capelão.‖ (REY, 1875 p. 385). Para o 

número de pacientes internados a equipe contava com uma quantidade de médicos 

insuficiente e a qualificação dos enfermeiros também era abaixo do desejado. 

A direção de tratamento tinha um viés moralista e curativo. Como regra geral 

para o tratamento havia o emprego de meios físicos e morais e substâncias 

farmacológicas e sangrias, pelo menos até a década de 80 do século XIX. Os meios 

farmacológicos utilizados associavam a loucura às doenças comuns mais do que a 

doença mental. Entre os medicamentos utilizados, de acordo com Rey, estavam os 

remédios de uso geral: ―Brometo de potássio, iodeto de potássio, cloral, cloridrato de 

morfina, em injeções hipodérmicas.‖ (REY, 1875, p. 401)  

Os meios terapêuticos morais eram os mais utilizados, indicando, a 

predominância do viés moral no tratamento das doenças psicopatológicas. De 

acordo com Engel (2010, p.214) os internos realizavam também trabalhos manuais 

em oficinas dentro do hospício. Esses trabalhos eram vistos como terapêutica já que 

a cura dos internos dependia do seu engajamento em algum ―esforço produtivo‖. 

As atividades seguiam uma forte divisão do trabalho e eram clivadas por 

gênero: os homens trabalhavam em atividades diversas como jardinagem, cozinha e 

diversas outras tarefas e as mulheres realizavam atividades de costura, bordado, 

tapeçaria e flores artificiais. O produto do trabalho ali desenvolvido era destinado ao 

próprio estabelecimento, sendo parte desse produto vendido para compensar os 

alienados que trabalhavam quando saiam do hospício.  

Com o aumento das oficinas de trabalho através do tempo, o hospício podia 

contar com o trabalho feito pelos internos e vendido em seguida, como fonte de 

renda, com recursos arrecadados pela Santa Casa de Misericórdia e subsídios do 

governo imperial. 
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A punição era outra vertente também adotada como terapêutica, sendo 

utilizada como forma de disciplina e repressão dos internos, incluindo, privação de 

visitas, passeios e recreação, redução de alimentos, uso de cela forte e duchas. 

Utilizava-se como forma de contenção a camisa de força. 

Os alienados internados na instituição eram de diferentes locais e de 

diferentes meios, porém havia um baixo índice de escravos8, negros e índios9, 

mesmo com a possibilidade de admissão gratuita dos pacientes. A admissão gratuita 

somente foi possível após autorização do provedor da Santa Casa de Misericórdia 

da época. 

Para Carvalho (2013, p.19) a prática da escravidão foi um dos fatores 

negativos para a questão da cidadania neste período, pois negava ao escravo sua 

condição humana. A condição do negro feito escravo era de coisa, objeto, que 

poderia ser adquirido, vendido, abandonado e muitas vezes assassinado, quando 

fosse conveniente ao seu dono, compensava mais comprar outro escravo caso o 

mesmo ficasse doente. É nesse sentido que sua condição humana foi negada 

durante séculos no país, somente após a abolição da escravidão no fim do século 

XIX que começa a ser debatida no país a questão da cidadania, mesmo que de 

forma superficial e não eficaz. 

De acordo com os levantamentos feitos por Rey (1875), é possível perceber 

também que uma grande parte dos pacientes internados permanecia sem 

diagnóstico.  

A alienação seria mais frequente entre os 30 e 40 anos de idade e menos 

frequente abaixo dos 20 anos de idade, as causas freqüentes eram: hereditariedade, 

abuso do álcool10, e aumento da temperatura, vários pacientes se encontravam 

internados sem identificação das causas.  

Questões como hereditariedade e problemas relacionados aos negros 

permitiram a formulação de teses racialistas que foram fortemente endossadas pelas 

elites intelectuais, políticas e econômicas da época. Essas teorias condenavam o 

caráter miscigenado da sociedade brasileira e sua inaptidão para o trabalho, o que 

                                                 
8
 De acordo com Carvalho (2013 – p.20) qualquer pessoa com algum recurso era proprietário de 

escravos.  
9
 A construção da instituição para a elite carioca pode justificar o baixo índice destes pacientes.  

10
O uso do álcool era frequentemente associado aos negros, sendo que o uso do álcool era a maior 

preocupação da sociedade nessa época. 
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levou essas elites no início do século XX a incentivar a imigração européia como 

estratégia de embranquecimento da população brasileira11. 

Na época em que o Pedro II foi fundado, não havia separação entre Estado e 

religião. Assim, o hospício acabou sendo gerido e conduzido em sua maior parte por 

freiras, funcionando em seus primeiros anos com pouca ingerência das autoridades 

médicas. È importante salientar que, na época, não só os hospícios eram dirigidos 

pelas irmandades católicas, mas a maioria dos serviços médicos e assistenciais, 

refletindo uma forma de abordagem da questão social fortemente caritativa e 

moralizadora - diferentemente dos hospícios na Europa que nasceram no contexto 

da Revolução Francesa.  

Durante quatro décadas houve uma série de conflitos entre médicos e 

religiosos. Os médicos lutavam contra o controle das freiras e estavam em busca do 

poder que lhes cabia sobre o hospício.  A saída para este impasse foi desvincular a 

administração da Santa Casa das autoridades religiosas, substituindo-as pelo poder 

dos alienistas no fim do século XIX, o que coincide com o período da proclamação 

da República, que ―viabilizaria a implantação mais completa do projeto de 

medicalização da loucura, consolidada como objeto exclusivo do saber e da prática 

alienista‖ (ENGEL, 2001, p.252). 

 
2.4. Evolução dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil 

 

A partir da inauguração do Hospício Pedro II houve uma replicação deste 

modelo em outros estados seguindo o mesmo modelo do Pedro II, conforme 

demonstra o quadro abaixo: 

 

                                                 
11

Baseado nas teorias raciais de Gobineau e Agassiz, as teorias racialistas então em voga afirmavam 
com convicção a inferioridade de certas raças e colocavam a mestiçagem como sinônimo da 
degeneração racial e social assinalando "a inferioridade constitucional dos negros e indígenas e, 
principalmente a inviabilidade e a inexorável tendência a degeneração de populações constituídas por 
raças miscigenadas.‖ (TEIXEIRA, M.; RAMOS, F. – 2012, p. 371) 
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Quadro II: Evolução dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil 

Ano Local Instituição 

1852 São Paulo Hospício de Juqueri 

1862 Pará Hospício de Belém 

1864 Pernambuco Hospício de Olinda 

1874 Bahia Asilo São João de Deus 

1884 Rio Grande do Sul Hospício São Pedro 

1894 Amazonas Hospício Eduardo Ribeiro 

1903 Minas Gerais Hospício de Barbacena 

Fonte: MOREIRA, J. (2011). 

 

Em 1905, o médico Juliano Moreira, um dos pioneiros da psiquiatria brasileira, 

publicou um relatório12 que apresentava a situação de alguns hospícios do país: o 

Hospício de Juqueri e a Chácara em Sorocaba (São Paulo); o Hospício de Olinda 

(Pernambuco); o Asilo João de Deus (Bahia); a Santa Casa de Misericórdia (Rio 

Grande do Sul). A análise de Moreira demonstrou que a situação dos hospícios no 

Brasil e do cuidado com os pacientes internados atravessou as fases de negligência, 

de cuidados nas mãos de leigos e na vertente de cuidados curativos, mesma 

situação evidenciada no Hospício Pedro II. 

Sobre a situação do Hospício de Olinda, Moreira teve acesso aos dados 

sobre entrada, saída e falecimento dos pacientes dali, através do relatório enviado 

pelo provedor da Santa Casa, o Desembargador Oliveira Maciel, que os pacientes 

sofriam com a falta de uma estrutura adequada sendo negado a estes o mínimo 

necessário como ar, luz e ausência de cômodos.  Juliano Moreira evidenciou o alto 

índice de mortalidade dos pacientes da instituição, conforme evidencia o quadro III 

abaixo: 

 

                                                 
12

 Publicado na Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins. O documento foi 
transcrito em republicado em 2011 na Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. 
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Quadro III: Movimento de pacientes do Hospício de Olinda de 1º de julho de 

1864 a 30 de junho de 1880. 

Existiam 34 

Entraram durante 16 anos 789 

Saíram 224 

Faleceram 485 

Ficaram 114 

Fonte: MOREIRA, J. (2011). 

 

A partir da análise do quadro acima se percebe uma grande proporção de 

pacientes que faleceram no período analisado, uma quantidade equivalente a 59% 

da população do hospício. É possível evidenciar, então, a ausência da estrutura 

necessária para o cuidado com os pacientes internados e a presença de uma 

administração leiga, muitas vezes submetida à administração religiosa, dependendo 

da Santa Casa de Misericórdia, tanto na administração quanto na manutenção 

financeira em alguns casos. Outro ponto, já mencionado anteriormente, é o descaso 

com os pacientes.  

Ao observar, ainda, as demais instituições analisadas por Moreira, é possível 

identificar a ocorrência da mesma problemática - em maior ou menor grau de 

incidência: os hospícios se encontravam superlotados e sem condições de realizar o 

tratamento adequado aos sujeitos que ali se encontravam. O que verifica a 

argumentação desenvolvida ao longo desse capítulo a respeito dos fundamentos da 

elaboração de uma solução curativa para as condições ―degradantes‖ que a 

autoridade alienista da época localizava como imanentes à experiência da loucura. 

Essa solução encobria a orientação higienista.   

O presente capítulo mostrou como o Império entendeu que o manicômio era a 

solução para o problema da loucura que circulava pelas ruas do Rio de Janeiro. Ao 

longo do capítulo 3, será possível:  

1. Evidenciar como essa solução manicomial se aprofundou ao longo do 

século XX.  

2. Verificar a articulação entre a solução manicomial para o problema da 

loucura e a orientação privatista da saúde.  

Será necessário, então, esperar até o final da década de 1970, para a eclosão 

do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) que, finalmente, poderá 
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denunciar as condições de funcionamento dos hospitais psiquiátricos e sua gestão 

privatista. No capítulo a seguir será abordado o modelo privatista que orientou os 

serviços de saúde no país e que resultou de um processo desigual e estigmatizante 

de estratificação da cidadania.  

 

3. O MODELO DE INCENTIVO A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

PÚBLICA 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o processo de incentivo a privatização da 

saúde pública que se deu no início do século XX e que resultou no favorecimento 

das instituições de caráter privado na prestação de serviços médicos, em detrimento 

da saúde pública.  

Conforme foi possível depreender do capítulo 2, essa relação entre público e 

privado já era perceptível por meio da forma de financiamento da construção do 

Hospício Pedro II e dos hospícios que foram, sucessivamente, construídos no Brasil, 

demonstrando a relevância da verba de agentes privados na consolidação do 

modelo manicomial, de acordo com o Decreto de criação nº 82/1841.  

No que se refere ao período analisado no presente capítulo, nota-se o 

aprofundamento desse viés privatista na prestação de serviços de saúde. Nessa 

linha argumentativa, o capítulo tratará do privatismo na saúde à luz do conceito de 

―cidadania regulada‖ (SANTOS, 1979).  

De acordo com Santos (1979), a cidadania regulada denota o modo pelo qual 

os direitos sociais foram implementados no país, seguindo estritamente os 

requerimentos do processo acumulativo. Em linhas gerais, a regulação estatal da 

cidadania no Brasil se mostrou incapaz de romper com a reprodução das 

desigualdades ao promover um tipo de integração da população nas políticas sociais 

do Estado, incluindo as políticas de assistência médica, fundamentado 

exclusivamente no status ocupacional. Assim, no Brasil do início da década de 1930 

até o final do regime militar (1964-1985), apenas quem tinha ofício comprovado, via 

carteira de trabalho, tinha direito a um benefício social.  

Como se não bastasse o acesso aos direitos sociais ser definido apenas por 

critérios ocupacionais, o Estado brasileiro se omitiu em intervir em setores 
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fundamentais para o bem-estar da comunidade, como nos setores de educação 

fundamental, saúde pública e saneamento, que, não por acaso, foram os setores 

mais sujeitos a uma lógica privatista.  

No caso da saúde, a negligência do Estado em construir uma infraestrutura 

pública de serviços médicos e hospitalares - especialmente num período de forte 

expansão da demanda por esses serviços em decorrência da crise social gerada 

pelas políticas econômicas do regime militar (1964-1985) - provocou o fortalecimento 

das instituições privadas. Na verdade, o complexo empresarial médico no Brasil 

surge das entranhas do Estado que privatizou a assistência médica ofertada pelas 

instituições previdenciárias como estratégia para minorar os custos da assistência 

pública.  Em grande medida, esse modelo foi responsável por ―dualizar a assistência 

médica‖ no Brasil: a assistência privada prestada para os que ―podem pagar‖ pelos 

serviços, e a assistência pública destinada para os ―comprovadamente mais pobres‖, 

para os sem visibilidade e sem capacidade de vocalização e expressão política.  

Tal como no passado imperial brasileiro, durante grande parte do século XX 

as questões da pobreza assim como as da loucura foram confinadas no espaço do 

privado, da subalternidade e da invisibilidade, negando-lhes existência na esfera 

pública, na esfera da visibilidade, do questionamento e da política.  

 

3.1. Modelo dual de assistência médica (1920-1975) 

 

No início do século XX, surgiram as primeiras iniciativas no campo da saúde 

pública. No entanto, tais iniciativas, apesar de importantes para o surgimento de 

uma consciência sanitária acerca dos problemas sociais, se resumiram em 

intervenções tópicas das autoridades públicas no saneamento dos portos e cidades 

e no combate as epidemias e endemias rurais - conforme ocorreu, por exemplo, com 

as campanhas sanitárias. Na década de 1920 foram criadas as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs) - entidades previdenciárias organizadas por 

empresa - que ofereciam assistência médica de caráter curativo para os seus 

afiliados através de convênios com a medicina privada (LANZARA, 2006).  

Os serviços médicos e previdenciários ofertados pelas CAPs cobriam apenas 

uma pequena parte da força de trabalho: os trabalhadores dos setores mais 

dinâmicos da economia e com maior capacidade de mobilização política e 
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articulação de interesses. Nesse período, a parcela de serviços privados de saúde já 

era maior que a do serviço público, correspondendo a 60% da oferta de serviços 

(LABRA, 2001 apud LANZARA, 2006, p.56). 

No primeiro governo Vargas (1930-1945), a assistência médica curativa foi 

estendida para as categorias profissionais filiadas aos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), criados sob a antiga estrutura das CAPs. Entretanto, a variação na 

extensão dos benefícios, como a assistência médica, dependia da concentração dos 

recursos de poder e mobilização à disposição dessas categorias e da capacidade 

burocrática de cada IAP.  

No ano de 1953 foi criado o Ministério da Saúde. De acordo com Mansur 

(2001), a criação desse Ministério representou maior presença do Estado na saúde 

pública, com maior organização dos serviços e criação de departamentos 

específicos para cada finalidade. Porém havia pouco repasse de recursos, já que o 

financiamento das medidas de saúde pública provinha exclusivamente do Tesouro. 

Ao longo das décadas, esse repasse foi sendo cada vez mais contingenciado, 

prejudicando a prestação dos serviços públicos. O volume de recursos para o 

financiamento da saúde pública, entre 1968 e 1974, reduziu-se de 2,21% para 

0,90% (BRAGA E PAULA, 1981 apud MANSUR, 2001, p.39). 

A imbricação de previdência e assistência médica, nos primórdios da 

evolução das políticas de saúde no Brasil, está associada às condições institucionais 

que presidiram o relacionamento entre cidadania e ocupação durante o período. 

Essa relação de estratificação do direito aos benefícios sociais mediante vínculo 

contributivo profissional e reconhecimento estatal é o que Santos (1994) denomina 

de "cidadania regulada". De acordo com esse conceito, somente eram considerados 

cidadãos aqueles que tivessem uma profissão reconhecida e regulamentada por lei. 

O acesso da população aos direitos sociais básicos, como a assistência médica, 

derivava desse reconhecimento prévio. 

Conforme afirma Lanzara (2006), a expansão da assistência médica no Brasil 

ocorreu via contratação de serviços privados pelo Estado, que se tornou o principal 

comprador desses serviços, dadas as crescentes pressões das categorias 

profissionais demandantes de assistência médica no país e a incipiência do setor 

estatal produtor de serviços.  
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Em 1966, durante o regime militar (1964–1985), o sistema previdenciário foi 

unificado com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), nos 

termos previstos na Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), promulgada em 

1960, que informava sobre a uniformização dos benefícios previdenciários.  Nesse 

período, a assistência médica passou a ser assumida como parte integrante da 

previdência social.  

O INPS representou a consolidação dessa tendência de ―contratação dos 

serviços hospitalares privados‖ (MANSUR, 2001, p.39) e acabou se tornando o 

principal fiador do processo de contratação e credenciamento de hospitais e 

prestadores privados.  

É durante este período que se percebe o aumento exponencial do número de 

leitos hospitalares particulares e uma diminuição substantiva dos leitos hospitalares 

públicos, como se pode notar conforme tabela abaixo: 

Quadro IV: Leitos hospitalares públicos e privados no Brasil – 

(1950 – 1975) 

 
Anos 

Públicos   Privados  Total  

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

1950 77976 47,0 87539 53,0 165515 100,0 

1955 91098 42,1 125162 57,9 216260 100,0 

1960 76799 35,5 139579 64,5 216378 100,0 

1965 84494 37,0 144051 63,0 228545 100,0 

1975 120033 28,2 305380 71,8 425413 100,0 
Fonte: Vianna (1998) apud Lanzara (2006, p.62) 
 

Apesar dos leitos privados serem superiores aos públicos, as primeiras 

empresas de planos de saúde criadas por grupos médicos não detinham capital nem 

capacidade instalada para operacionalizar os seus serviços, dependendo assim das 

receitas e das estruturas provenientes do INPS - do Estado - para financiar e 

capilarizar suas atividades (LANZARA, 2006, p.62). 

A população que dependia das políticas de saúde mental não fazia parte 

desse leque de ―cidadãos‖ atendidos pela medicina previdenciária.  Esta era uma 

população de baixa visibilidade para o setor público, pois não integrava o sistema 

capitalista de produção e consumo. Esta era também uma população com baixa 

capacidade de ação coletiva e de vocalizar demandas para o setor público, ficando, 

portanto dependente da "boa vontade" das decisões do governo. 
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A medicina previdenciária que se expande a partir de meados da década de 

1960 esteve centrada essencialmente no modelo hospitalar e curativo da prática 

médica, em detrimento das ações preventivas e assistenciais. Podemos perceber 

então que esse movimento não se deu somente na saúde mental e sim na saúde 

como um todo. 

―A particular forma de intervenção do Estado no campo da saúde via sistema 

previdenciário, para contratar serviços privados, consagrou os interesses do 

empresariado da saúde ligado ao complexo médico-hospitalar‖ (MENICUCCI, 2003 

apud LANZARA, 2006, p.60). 

Com a criação do INPS, a tendência de produção de serviços hospitalares de 

caráter privado, através de financiamento público, se consolidou, pois, de acordo 

com Escorel (2008), a rede própria de serviços era incapaz de fornecer assistência 

médica a todos os beneficiários, priorizando assim a contratação de serviços de 

terceiros. Portanto, nesse espaço de tempo, houve um favorecimento das 

instituições privadas em detrimento de uma política pública de saúde efetiva e 

eficiente, apontando para uma tendência marcadamente privatista.  O aumento 

durante o período dos hospitais e leitos hospitalares privados chegou ao ponto de 

superar em larga escala os leitos públicos, reforçando a dualidade público/privada 

estruturante do sistema de saúde brasileiro. 

 
3.2. Orientação para terceirização serviços saúde 1974 (PPA) 

 

Na década de 1970, o país passava por um período de retração da economia, 

deterioração da renda e das condições sanitárias da população, e apesar desta 

situação houve uma orientação para a ampliação gradual da cobertura. De acordo 

com Lanzara (2006), esta ampliação deve-se à incorporação de novos setores da 

população que antes não eram assistidos pela Previdência Social na assistência 

médica.  

Durante o governo Geisel (1974-1978) foi elaborado o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) que, conforme afirma Escorel (2008), reconhecia que o 

desenvolvimento social deveria ocorrer de forma paralela e progressiva ao 

desenvolvimento econômico. Nesse período é criado o Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) e em 1974 foi criado o Plano de Pronta Ação (PPA) e o 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) no intuito de incrementar as 
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ações sociais do governo, inclusive na área da saúde, que para Lanzara (2006, p. 

63) ―foi um importante passo para a universalização do acesso aos serviços de 

saúde via a não-exclusão de beneficiários, independente de terem contribuído ou 

não para a Previdência Social‖.  

De acordo com Mansur (2001), pelo FAS havia um percentual de 30% dos 

recursos que poderiam ser destinados ao setor privado, os quais foram aplicados 

justamente na saúde, servindo assim para financiar a ampliação da rede de 

hospitais e ambulatórios em vários estados. O programa ampliou a rede de saúde 

através de uma recomendação de compra de serviços do setor privado pelo PPA, 

configurando um ―mercado cativo‖ para o setor privado (VILAÇA, 1993 apud 

MANSUR, 2001, p.43). 

O setor privado foi ao longo desse período beneficiado enormemente, tanto 

pelo FAS quanto pelo PPA, que permitiu a este setor a expansão de sua rede, 

tornando a saúde um negócio altamente lucrativo, conforme afirma Escorel (2008), 

chegando os hospitais privados a atingir valores três vezes maiores que os hospitais 

públicos, conforme demonstra o gráfico I na página 25. 

 
3.3. Aumento dos leitos psiquiátricos no período da ditadura 

 

Durante o período da ditadura ocorreu uma submissão do Estado às regras 

mais selvagens do capitalismo. De fato, o modelo econômico adotado pelo Brasil no 

marco da ditadura determinou uma organização social profundamente desigual com 

elevada concentração de renda e da propriedade e expansão generalizada da 

pobreza.  

Esse modelo impôs a expulsão de enormes contingentes populacionais para 

a periferia dos centros urbanos, o êxodo rural que acarretou em exército de reserva, 

barateamento da mão-de-obra, subemprego, desemprego e baixa remuneração. 

Essa situação determinou, ainda, a precariedade das condições materiais de vida da 

maioria da população brasileira.  

Um exemplo paradigmático dessa precariedade é a elevada jornada de 

trabalho, constatada nessa época, sendo considerada uma das maiores dentre as 

nações industrializadas do mundo capitalista. Esse quadro gerou um grave perfil de 

morbidade no país, com elevado índice de mortalidade e acidentes no trabalho. Um 
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levantamento conduzido, em 1980, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) registrou 12 mortes e mais de 3000 acidentes diários de trabalho no país.   

O Relatório da I Conferência de Saúde Mental (1987) apresentou dados 

importantes a respeito da incidência de morbidades psicológicas na população 

brasileira, reforçando a correlação entre a deterioração das condições de vida da 

população, a defasagem entre os gastos dispendidos pelo governo federal da época, 

e o desencadeamento da loucura.  

Em relação às demais clínicas, a loucura figurou entre as principais 

determinantes de internações. Um aspecto desta situação é a taxa de ocupação dos 

leitos psiquiátricos sobre o total de leitos gerais instalados: se, por um lado a 

proporção de internação por loucura aparenta ser pequena (3.5% das internações 

na clientela urbana do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS), para o ano de 1983), por outro lado a taxa de ocupação dos leitos 

psiquiátricos sobre o total de leitos gerais instalados é de 19% indicando uma média 

de permanência (54,3 dias) elevada para os casos de loucura, além da 

concentração dos leitos na região Sudeste, explicando a ocupação permanente dos 

leitos disponíveis, o déficit de leitos para as regiões mais pobres e a existência do 

leito-chão (Ministério da Saúde, 1988). 

O Relatório cita também os estudos conduzidos pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) para a América Latina nos anos setenta – contexto da 

eclosão do Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Segundo a OPAS, em 

1973, no Plano Decenal de Saúde para as Américas, calculava-se, na região, a 

prevalência do índice das seguintes formas de sofrimento psíquico: psicoses, entre 

1,5 a 5%; neuroses que exigem tratamento médico, entre 5 e 20%; alcoolismo, 

superior a 5%; consumo de substâncias causadoras de dependência entre os 

estudantes de nível secundário, 5%; retardo mental e epilepsia, além de 1%.  

Os estudos da OPAS previam, ainda, um aumento relativo do índice dessas 

formas de sofrimentos devido: à uma pressuposta diminuição das taxas de 

mortalidade e morbidade por enfermidades ligadas ao meio, à crescente 

urbanização desorganizada da população, à automatização das fábricas e à 

desvinculação entre o trabalhador e o produto de seu trabalho.  

A partir desse conjunto de dados, a posição da Reforma Psiquiátrica 

fundamentou-se na idéia de ampliação do conceito de saúde para além do âmbito 



28 
 

da biologia e na direção de uma análise dos determinantes das condições materiais 

de vida. Isso significou defender a articulação entre o conceito de saúde e a 

implantação das políticas sociais do Estado (Ministério da Saúde, 1988). 

No que diz respeito aos direitos sociais e, em especifico, à saúde, é mais uma 

vez a população mais pobre que sairá prejudicada, tanto pela cidadania regulada 

que promovia o acesso à saude somente aos trabalhadores reconhecidos e 

regulamentados pelo governo tanto pela política de incentivo à privatização intensiva 

dos serviços de saúde.  

Na saúde mental ocorreu a mesma lógica privatista e excludente, em que a 

população usuária destes serviços por ser de pouca visibilidade recebia pouca 

atenção do Estado e detinha poucos direitos por não se enquadrar na categoria de 

"trabalhadores". Essa população segmentada, empobrecida, acometida por 

sofrimento psíquico, era classificada como louca e seu destino era a internação em 

hospitais psiquiátricos que, em sua maioria, eram de caráter privado. O gráfico 1 e o 

quadro V, abaixo, evidenciam a ocorrência de um aumento exponencial dos 

hospitais psiquiátricos privados: 

Gráfico I: Evolução do número de Hospitais Psiquiátricos, segundo prestador - 

Brasil, 1961/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: II Conferência de Saúde Mental, 1992. 
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Quadro V. Evolução do número de hospitais psiquiátricos, por natureza, 

1941/1997. 

Ano 
Hospital 

público 

Hospital 

privado 
Total 

Relação 

público-

privado 

1941 23 39 62 1:1,6 

1961 54 81 135 1:1,5 

1971 64 269 341 1:3,7 

1981 73 357 430 1:4,9 

1991 54 259 313 1:4,8 

1997 45 211 256 1:4,7 

Fonte: LOUZADA DUARTE & TEIXEIRA GARCIA, (2013, p.42). 

 

Além de disponibilizar recursos, a função do Ministério da Saúde e das 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) era administrar macro-hospitais, que 

abrigavam não apenas as diversas formas de psicopatologias, como também a 

população indigente, sem especificação na direção de tratamento dos casos que 

para ali eram endereçados.  

Os hospitais/albergues recebiam verba da Previdência Social (PS) de acordo 

com os procedimentos realizados e os leitos ocupados. Dentro desse critério, a PS 

também pagava por uma categoria de leito denominada de leitos-chão. Os leitos-

chão referiam-se aos pacientes internados sem que, todavia, houvesse leitos 

correspondentes. Somado a isto o MPAS exercia a política de compra de leitos 

juntamente com o INPS já que o primeiro não possuía rede própria.  

Os relatórios elaborados pelo Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental 

(MTSM) - consideravam o INPS e sua política de compra de serviços da rede 

privada como um dos piores retrocessos no campo da saúde. Tal sistema 

ocasionava uma gama de problemas, dentre os quais se destacam:  

1. O pagamento de serviços que não eram produzidos (ex: medicamentos não 

utilizados, pacientes fantasmas). 

2. O pagamento de serviços que apesar de produzidos não se faziam 

necessários (ex: internações que poderiam ser tratados em ambulatórios). 
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3. A privatização da saúde mental pela disparidade na formação dos hospitais 

psiquiátricos privados entre os anos de 1961 e 1971, que salta de 64 para 269 

hospitais. O quadro não contradiz os dados do gráfico, considerando que, 

entre os anos de 1960 e 1970, o número de hospitais psiquiátricos privados 

quase triplicou em relação aos hospitais psiquiátricos públicos. 

 

Na década de 1980, a disparidade aumentou ainda mais: quase 5 hospitais 

psiquiátricos privados para 1 hospital psiquiátrico público. Esses dados evidenciam o 

processo de mercantilização da saúde e da loucura, a partir da hegemonia de uma 

rede privada de assistência incentivada pelo INPS na década de 1960, pelo FAS e 

PPA na década de 197013, e que orientou o atendimento à saúde para a lógica do 

lucro e não para o atendimento das demandas sociais.  

Esses dados mostram claramente que a mercantilização do setor ocorria de 

forma acelerada. A partir deste quadro, os agentes da Reforma Psiquiátrica 

propuseram o retorno da estatização, sustentando que o investimento feito no setor 

privado em detrimento do setor público estava entre os motivos de sua deterioração. 

Nesse contexto, torna-se de extrema relevância o desencadeamento dos 

movimentos sociais no Brasil – mais especificamente, o movimento da Reforma 

Sanitária e o movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental.  

O eixo de tais movimentos foi a defesa pela melhoria das condições e da 

prestação dos serviços de saúde pública, resultando na reforma do sistema de 

saúde nos anos de 1980 e, consequentemente, na criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), de caráter público e universal.  

O capítulo 4 retrata a relevância dos movimentos sociais para a ruptura com a 

lógica privatista que orientou a consolidação de um sistema de saúde com 

favorecimento de instituições de caráter privado, em detrimento da saúde pública. 

 

                                                 
13

 A saúde mental fazia parte do subsistema 2 – do Ministério da Saúde - na organização do sistema 

de saúde no Brasil da década de 1970. 
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4. CRÍTICA AO MODELO MANICOMIAL E A PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE NA RUPTURA DO MESMO 

 

 

O fim da década de 1970 foi de grande importância para a sociedade como 

um todo,  foi a partir desta época que voltaram à cena os movimentos sociais na luta 

contra a ditadura e pela redemocratização do país. Nessa época surgiram 

movimentos sociais que realizaram a luta por melhorias das condições e da 

prestação dos serviços de saúde pública. O direito de cidadania14 foi um tema 

frequentemente abordado por esses movimentos. Ao longo deste capítulo, serão 

analisados os seguintes movimentos:  

1. Movimento da Reforma Sanitária. 

2. Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. 

 
4.1. O Movimento da Reforma Sanitária 

 

O Movimento da Reforma Sanitária surgiu no fim da década de 1970 e 

nasceu no bojo da luta contra a ditadura. Formado pelos profissionais da saúde e 

por pessoas vinculadas ao setor, o Movimento da Reforma tinha como objetivo 

―transformar o setor da saúde em prol da melhoria das condições de saúde e de 

atenção à saúde da população brasileira, na consecução do direito de cidadania‖ 

(ESCOREL, 2008, p.395). Nesse contexto, o tema da reforma foi "Saúde e 

Democracia". Esse contexto de luta pela afirmação de políticas sanitárias mais 

universais e participativas foi de grande importância para o movimento da Reforma 

Psiquiátrica, pois reivindicou para a análise das morbidades, a inclusão das variáveis 

econômicas, políticas e sociais em jogo na época, caminhando na contramão da 

posição do governo que tendia a ―tornar absolutos os aspectos racionalizantes da 

Reforma Sanitária, minando, dessa forma, sua base política, imprescindível para que 

esse processo transcenda os limites administrativos‖ (FLEURY, 1988, p.204). 

                                                 
14

 ―A cidadania é um status concedido àqueles que são membrios integrais de uma comunidade. 
Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes 
ao status.” Marshal (1967, p.76) 
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O movimento foi articulado em três vertentes:  

1. O Movimento estudantil e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes): 

difunde a teoria da medicina social.  

2. Os movimentos de Médicos Residentes e de Renovação Médica: representou 

a atuação política na arena concreta do mundo do trabalho. 

3. Os profissionais das áreas de docência e pesquisa das universidades: 

construiu o marco teórico – o referencial ideológico – do movimento, e nele se 

formaram os agentes reprodutores e os novos construtores desse marco. 

 

Ao longo do tempo foi se firmando e se organizando, realizando contatos e 

alianças com outros movimentos sociais que lutavam pela democratização do país. 

O movimento destacava a participação comunitária, enfrentando assim grandes 

resistências do setor privado que havia se fortalecido até então. A situação crítica da 

saúde pública na época foi uma das motivações pela luta por uma reforma na 

prestação dos serviços de saúde. 

No início da década de 1980 se torna pública a crise da previdência. Nesse 

sentido, algumas medidas foram tomadas como a criação, em 1981, do ―Conselho 

Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP) que deveria propor 

alternativas   racionalizadoras para conter os gastos da previdência com assistência 

médica‖; em 1982 foi desenvolvido o ―Plano de Reorientação da Assistência à 

Saúde no âmbito da Previdência Social, ou ‗Plano do Conasp‘‖ que envolvia 33 

projetos e programas em nível operacional, dentre os quais o Programa de Ações 

Integradas de Saúde (PAIS), que deu início ao processo de universalização do 

acesso à assistência médica; conforme demonstra Escorel (2008). 

O resultado desse movimento pela reforma sanitária foi a reforma do sistema 

de saúde nos anos de 1980, que culminou na criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) -  um sistema de saúde de caráter público e universal, que, de acordo com 

Lanzara (2006), desde o início de sua implementação se defrontou com interesses 

conflitivos ligados à assistência médica empresarial.  

A implantação do SUS foi possível após a nova Constituição Federal de 1988, 

que dedicou de forma inédita capítulos à seguridade social, ficando por esse motivo 

conhecida como Constituição Cidadã. 
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4.2. O Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) 

 

―A distinção entre as esferas pública e privada, encarada do ponto de 

vista da privatividade e não do corpo político, equivale à diferença 

entre o que deve ser exibido e o que deve ser ocultado [...] A 

privatividade da vida é de natureza ativamente negativa; por fugir do 

mundo e esconder-se de seus habitantes, nega o espaço que o 

mundo oferece aos homens e, principalmente, aquela região pública 

desse espaço onde tudo e todos são vistos e ouvidos por outros.‖ 

(ARENDT, Hannah., 2001, p. 83-87). 

 

A luta pela Reforma Psiquiátrica teve início a partir do final dos anos 1970, 

através do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), após denúncias 

feitas por médicos do Centro Psiquiátrico Pedro II sobre as condições dos hospitais 

psiquiátricos onde os pacientes eram internados, relatando a violência vivida nos 

manicômios, a mercantilização da loucura e a hegemonia de uma rede privada de 

assistência. 

O MTSM teve origem no episódio chamado Crise da DINSAM - Divisão 

Nacional de Saúde Mental, quando os profissionais do Centro Psiquiátrico Pedro II, 

do Hospital Pinel, da Colônia Juliano Moreira e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho 

organizaram uma greve que teve início no Rio de Janeiro e que em pouco tempo se 

difundiu por todo o país. Em resposta a greve, a DINSAM demitiu 260 funcionários 

destas unidades. Esse episódio acabou por contribuir para o fortalecimento do 

MTSM que se espalhou e se organizou em núcleos estaduais em São Paulo, Bahia, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Estes núcleos participaram ativamente no V Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria, que ocorreu na cidade de Camboriú em outubro de 1978, ficando 

conhecido como Congresso de Abertura. O Congresso contou com a participação de 

diversos setores, formando uma frente ampla a favor da mudança nos fundamentos 

e na organização da assistência psiquiátrica brasileira (AMARANTE, 1996). 

O MTSM foi formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, 

associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e 

pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas. De acordo com Amarante 

(1996), a atuação do movimento se dava sob sua própria legenda, ou dentro de 
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outras representações como - o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), 

Sindicatos e Partidos Políticos, Associações. Esse movimento foi de grande 

importância, pois a partir dele foi possível debater de forma ampla e dar início ao 

projeto da Reforma Psiquiátrica, elaborando formalmente as denúncias em relação à 

forma de funcionamento das instituições psiquiátricas da época. 

Os atores deste movimento foram os primeiros a atuar na luta pela renovação 

da área da saúde mental, não só no âmbito administrativo como também na 

desinstitucionalização da psiquiatria, criando uma articulação junto ao governo para 

o setor. 

A partir daí o movimento ganhou destaque, saindo do campo da comunidade, 

e ganhou espaço o debate sobre a loucura. De acordo com Amarante (1996), o 

debate sai do interior dos muros do hospício para o domínio público, deixando de ser 

objeto de interesse apenas técnico e alcançando as principais entidades da 

sociedade civil15 e a grande imprensa, se tornando a partir de então uma questão de 

política.  

A experiência da loucura era reduzida ao índice de periculosidade do sujeito, 

sendo o louco considerado como incapaz de cuidar de si, de se manter lúcido, e que 

podia ser violento e prejudicar a si mesmo ou ao próximo. Portanto, a periculosidade 

do louco era a justificativa para a manutenção do paciente internado em uma 

instituição psiquiátrica, obedecendo à mesma lógica do século XIX para as 

internações no Hospício Pedro II. 

Através do movimento surgiu o debate de que o paciente tinha direitos: direito 

a cidadania16 , direito a um tratamento digno. O paciente era submentido a um 

modelo manicomial, hospitalocêntrico e segmentado, não era adequado em termos 

de tratamento e muito menos digno. Portanto, o movimento passa a lutar pelo 

resgate da cidadania do louco. 

Outra denúncia de grande importância foi o aumento exponencial de leitos e 

hospitais psiquiátricos particulares. Esse aumento foi dado através do MPAS que 

prestava assistência, porém como não possuía rede própria, comprava serviços a 

partir do INPS da rede privada em grande escala. 

Denúncias foram realizadas em 1979, no I Simpósio de Saúde da Câmara 

dos deputados através dos relatórios elaborados pelo MTSM e pela CEBES, que 

                                                 
15

  ABI, OAB, CNBB, CONTAG, FETAG, etc – Amante p. 164 
16

 Tema da II Conferencia de Saúde Mental do ano de 1992 realizada em Brasilia. 
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demonstraram a situação caótica da assistência psiquiátrica do país, contribuindo 

para o debate sobre o precário modo de funcionamento dos hospitais psiquiátricos. 

Esse debate foi relevante no contexto político-social da época, pois permitiu 

uma articulação entre um posicionamento crítico frente à conjuntura política, 

econômica e social, e um posicionamento ético de ruptura com os pressupostos 

teóricos do paradigma manicomial. 

Os objetivos fundamentais do MTSM pela Reforma Psiquiátrica foram:  

1. Criticar a privatização da saúde mental no Brasil: o movimento denunciou 

a ocorrência de uma privatização progressiva da saúde mental entre os 

anos de 1961 e 1991 e defendeu a necessidade de inversão da política 

nacional de saúde mental, de privatizante para estatizante; 

2. Desconstrução do modelo manicomial: a necessidade de implementação 

de alternativas extra-hospitalares com o lema ―Por Uma Sociedade Sem 

Manicômios‖. 

Para o MTSM, essa mudança por alternativas extra-hospitalares se daria 

necessariamente pela desativação dos hospitais e deveria ser feita gradualmente de 

forma que a internação em um hospital psiquiátrico fosse utilizada apenas como 

último recurso. O modelo hospitalocêntrico foi considerado como um modelo 

iatrogênico e superado, de custos sociais e econômicos elevados (FLEURY et. al, 

1992 apud HENSCHEL DE LIMA et. al, 2011). 

O processo de Reforma Psiquiátrica brasileira possuiu especificidade própria, 

pois surgiu a partir da conjuntura do processo de redemocratização do país, 

buscando uma transformação do modelo clássico e do paradigma de internação e 

exclusão da psiquiatria. 

Em dezembro de 1992 foi realizada a II Conferência Nacional de Saúde 

Mental, em Brasília, que trouxe para o debate temas de grande importância que 

foram: Rede de atenção em saúde mental; a transformação e cumprimento das leis 

e Ddireito à atenção e à cidadania. Anterior a essa etapa foram realizadas 24 

conferências estaduais ao longo do mesmo ano. O modo pelo qual foi realizada 

essas conferências é de extrema importância, pois representou o ápice da 

participação social  no processo. 
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4.3. Projeto de Lei Paulo Delgado e a consolidação da Reforma 

Psiquiátrica 

 

O Projeto de Lei Paulo Delgado PL 3.657/89 foi fruto dos debates das 

conferências e do movimento social. O Projeto tinha como objetivo a 

desinstitucionalização progressiva dos pacientes propondo a extinção do modelo 

psiquiátrico focado no manicômio, substituindo-o por dispositivos que dariam suporte 

ao paciente e seus familiares, objetivando desse modo a reinserção do paciente no 

meio familiar e social.  

Em seus artigos tratava sobre o impedimento de construção ou contratação 

de novos hospitais, o redirecionamento dos recursos públicos para a constituição 

dos dispositivos substitutivos de caráter não manicomial; e por último dispôs sobre 

as internações compulsórias para que houvesse uma obrigação de comunicação à 

autoridade jurídica para que emitisse um parecer sobre a legalidade da internação. 

Inspirado pelo Projeto de Lei, o Ministério da Saúde adotou a portaria 189/91, 

possibilitando a criação dos Centros e Núcleos de Atenção Psicossocial (CAPS e 

NAPS), em torno dos hospitais já existentes. Já a portaria 224/92 iniciava o processo 

de encerramento dos hospitais psiquiátricos por impor mudanças difíceis de serem 

alcançadas. Em consequência destas portarias, foram criados: 48 hospitais-dia 

(sendo 46 públicos, 11 contratados e 08 universitários); 57 CAPS/NAPS (sendo 46 

públicos e 11 contratados) e 1.765 leitos psiquiátricos em hospitais gerais.  

A criação dos Centros e Núcleos de Atenção Psicossocial (CAPS), em torno 

dos hospitais já existentes a partir da portaria 189/91, como mecanismo substitutivo 

aos manicômios, foi de grande relevância para o atendimento dos pacientes que 

faziam uso do serviço, constituindo-se como a outra face do processo de 

encerramento dos hospitais psiquiátricos. É importante também destacar a 

consolidação dos primeiros CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo em 1987, e o 

início de um processo de intervenção, em 1989, da Secretaria Municipal de Saúde 

de Santos, no Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde Anchieta – instituição conhecida 

pela conduta de maus-tratos e elevado índice de mortalidade de pacientes. 

Para efetivação desse processo, foi necessária a articulação das ações dos 

governos federal, estadual, municipal e dos movimentos sociais para efetivar a 

construção da transição de um modelo de assistência centrado no hospital 

psiquiátrico para um modelo de atenção centrado na atenção psicossocial. 
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O Projeto de Lei 3.657/89 foi aprovado na Câmara dos Deputados após 12 

anos de tramitação, mas durante este período enfrentou dificuldades no Senado. A 

aprovação pelo Senado ocorreu somente no mês de Janeiro de 2000, a partir de um 

substitutivo de autoria do senador Sebastião Rocha. Esse substitutivo produzia uma 

ambiguidade no Projeto de Lei, pois regulamentava a construção de novas 

estruturas manicomiais segundo o modelo que se pretendia substituir. O texto 

retorna à Câmara dos Deputados para a supressão do artigo referente à construção 

ou contratação de novos leitos e a lei foi definitivamente aprovada em 6 de abril de 

2001 como Lei de 10.216/01 e ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. A 

promulgação da referida Lei foi avaliada pelo movimento da Reforma como um ato 

genuinamente inovador e progressista, apesar de sua diferença em relação ao 

Projeto de Lei Paulo Delgado. 

 
4.4. Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216/01 

 

O modelo manicomial entendia a loucura como resultado da conjunção de 

variáveis biológicas e morais, concentrando sua causalidade exclusivamente no 

paciente. Consequentemente, a internação era considerada e aplicada sobre o 

paciente que se via limitado em seus direitos. O paciente considerado como incapaz 

e irresponsável era considerado uma pessoa destituída de direitos e deveres diante 

da sociedade. Este modelo, não considerava a possibilidade de criação de soluções 

subjetivas que garantissem o estatuto de sujeito. Os casos de curatela, de 

problemas com a lei e de trabalho, eram suprimidos da direção de tratamento, e 

eram no máximo designados para acompanhamento pelo serviço social.  

No trabalho dos serviços substitutivos de saúde mental, tais questões fazem 

parte da rotina da direção de tratamento, sendo um eixo incluído no projeto 

terapêutico de cada paciente. É neste sentido que apesar da aprovação de um 

substitutivo do Projeto de lei original, a promulgação da Lei 10.216/01 impõe novo 

impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, garantindo 

os direitos civis e sociais dos pacientes em contraposição ao modelo 

hospitalocêntrico, de isolamento social. A despeito de seu distanciamento em 

relação ao Projeto de Lei Paulo Delgado, a Lei 10.216 tem como uma de suas 

diretrizes, a reestruturação da assistência hospitalar psiquiátrica objetivando a 

redução gradual, pactual e programada dos leitos psiquiátricos de baixa qualidade 
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hospitalar. Assim, no contexto de promulgação da Lei 10.216, em 2001, o Ministério 

da Saúde passou a elaborar linhas específicas de financiamento para os serviços 

abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico, sendo criados novos mecanismos 

para fiscalização, gestão e redução programada dos leitos psiquiátricos no país e 

cuja evolução é possível verificar por meio do gráfico II, a seguir: 

 

Gráfico II: Evolução do Número de Leitos Psiquiátricos no Brasil 

(1996-2011) 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2012). 

 

Neste mesmo período, foi criado o Programa De Volta para Casa17 para o 

processo de desinstitucionalização dos pacientes que sofreram períodos de longa 

internação e acabaram com sequelas de dependência institucional. 

No ano de 2004, o Ministério da Saúde aprova a Portaria 52, que institui o 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar (PRH) no 

SUS, indicando a necessidade de definição de critérios técnicos para redução 

progressiva de leitos, em especial em hospitais de maior porte, e com isso garantir a 

assistência extra-hospitalar adequada.  Dentre os critérios definidos está a 

determinação de um limite mínimo e máximo de redução anual de leitos para cada 

classe de hospitais: 

                                                 
17

 O Programa de Volta para Casa foi instituído pelo Presidente Lula, por meio da assinatura da Lei 
Federal 10.708 de 31 de julho de 2003 e dispõe sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação 
psicossocial a pacientes que tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. Disponível 
em: http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/programa.html Acessado em: 10/11/2014 às 16:54h 
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http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/programa.html
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 Hospitais com mais de 200 leitos: Redução, a cada ano, de no mínimo 40 

leitos.  

 Hospitais com 240 a 360 leitos: Redução, a cada ano, de no mínimo 40 

leitos podendo chegar até 80 leitos.  

 Hospitais com mais de 360 leitos: Redução, a cada ano, de no máximo 

120 leitos. 

Outro critério definido pela Portaria 52 é o redirecionamento de recursos 

financeiros para a rede extra-hospitalar. No gráfico abaixo é possível verificar a 

evolução dos CAPS no Brasil a partir do ano de 1988: 

Gráfico III: Evolução número CAPS – 1988 a 2011 

 
Fonte: DATASUS (2011) 
 

Após a promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica foi possível perceber, 

durante os anos seguintes, a política de construção de uma rede de atenção à 

saúde mental substitutiva ao modelo centrado na internação hospitalar, baseado na 

atenção psicossocial (é o caso do CAPS, por exemplo) bem como na fiscalização e 

redução progressiva e programada dos leitos psiquiátricos existentes. 

A Reforma Psiquiátrica foi consolidada, ao longo desses anos, como política 

oficial do governo federal reforçando não só a redução progressiva e programada 

dos leitos psiquiátricos como também a construção de uma rede de atenção à saúde 

mental substitutiva ao modelo centrado na internação hospitalar, já evidenciada pelo 

quadro acima para o período de 1988 a 2011. Atualmente, os dados do DATASUS, 
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apontam que o número de CAPS em nível nacional é de 2.52218. O próximo capítulo 

apresenta o estudo de caso referente à intervenção do poder público municipal na 

Casa de Saúde de Volta Redonda (CSVR). 

 

5. ESTUDO DE CASO: O RETIRO EM RUÍNAS - A CASA DE SAÚDE 
DE VOLTA REDONDA (CSVR) 
 

 

―Só posso pensar com horror na eventualidade de que uma só de 

minhas lembranças seja cancelada, e por isso adotei todos esses 

métodos (...).‖   

Primo Levi 

 

Esse último capítulo guarda uma função especial. Trata-se de documentar o 

que poderia ter sido o testemunho de cada sujeito que habitou esse retiro em ruínas 

e que, um dia fez dessa ruína sua morada - por ignorância do laço social que 

condena o desatino da vida aos muros da vergonha e ruína e por uma política 

pública que alimentou com investimento público a obscenidade dessas instituições 

privadas. Nesse sentido, o capítulo guarda a função de documentar como uma 

época pôde condenar ao isolamento, ao anonimato e à morte, o modo particular 

como cada ser humano lida com o desatino da existência. E, por isso, o capítulo 

funciona como memória de um tempo não tão distante dos dias de hoje, não tão 

divorciado do ódio á diferença e do medo dessa diferença habitar cada um de nós.   

Ao longo deste trabalho monográfico se analisou o processo de privatização 

da saúde mental pública. Localizou-se, como marco desse processo, a construção 

do Hospital de Alienados Pedro II, no século XIX, e sua culminação, o período 

situado entre o final dos anos de 1960 e 1970 com a criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e o financiamento público de instituições privadas de 

cuidado em saúde.   

A Casa de Saúde de Volta Redonda (CSVR) foi uma instituição psiquiátrica, 

de caráter privado e conveniada ao SUS. Situada à Rua Antonio Almeida, 1494, no 
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bairro do Retiro, era referenciada para o atendimento dos pacientes que 

necessitavam de internação psiquiátrica. Foi fundada no ano de 1967 por Aragão 

Vilar, Dalmo e José Mauller e funcionava a 27 anos na época da intervenção. A 

instituição tinha como diretor o Sr. José Mauller e, além dele, havia ainda três sócios 

e um gerente.  

A CSVR sofre intervenção do poder público municipal no ano de 1994. O 

capítulo especificará de que forma essa intervenção ocorreu, em que estado se 

encontrava a instituição no inicio da intervenção, qual a direção de tratamento 

adotada para os pacientes e de que forma a adoção de uma política pública, de 

âmbito nacional, sustentou o funcionamento no nível municipal da CSVR até o final 

dos anos noventa.  

O material fotográfico referente ao estado da arquitetura e da hotelaria da 

instituição, ao longo do processo de intervenção, está disponibilizado na seção de 

Anexos, desta monografia. Ele não estava em poder da Prefeitura do Município de 

Volta Redonda, e nem disponível para consulta pública. O que dificultou para a 

presente pesquisa, o acesso ao conteúdo documental e colocou em vários 

momentos desde o ano de 2011, a questão sobre a ameaça de esquecimento 

quanto à existência da CSVR e dos seres humanos que lá habitaram. No entanto, a 

despeito das dificuldades encontradas no acesso ao material, foi possível recolher 

um total de 40 fotografias. Para este trabalho, foi disponibilizada uma amostra de 22 

fotografias. A totalidade delas está, no entanto, publicizada no site do Laboratório de 

Investigação das Psicopatologias Contemporâneas (LAPSICON) 19. Essa amostra 

será citada ao longo do capítulo para referenciamento. 

Os hospitais psiquiátricos eram credenciados aos SUS através de avaliações 

periódicas e no ano de 1994 haveria um novo credenciamento. Então a partir da 

portaria de nº 88 de 1993 os hospitais tinham um prazo para se adequarem às novas 

exigências do Ministério da Saúde e, assim, conseguir o nível IV, o que lhe garantiria 

a continuidade do funcionamento. 

A portaria de nº 88 foi publicada em 21 de julho de 1993 e visava melhorar as 

condições da assistência dos hospitais, pois não estavam atendendo as exigências 

do Ministério da Saúde:  
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 ―número de profissionais que fosse capaz de assegurar um 

tratamento digno ao doente hospitalizado; instalações físicas 

adequadas; inexistência de cela forte; prontuário único; assistência 

de emergência dentro dos hospitais. A portaria nº 88/93 pressionava 

as autoridades locais para promover uma solução rápida para a crise 

constatada nos serviços de saúde mental do município.‖ (ESCOBAR, 

2008, p.39). 

 

A partir de uma sindicância da Secretaria de Saúde realizada na época, foi 

identificada a situação precária de funcionamento desse estabelecimento, colocando 

a CSVR sob ameaça de fechamento pelo descumprimento das normas previstas na 

Portaria do MS nº 88/93. 

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda tentou então viabilizar a adequação 

dessas instituições à nova lei de saúde mental após evidenciar: 

1. Que o funcionamento da instituição obedecia ao modelo manicomial de 

isolamento social e medicalização da loucura. 

2. A ocorrência de uma crise financeira na instituição. 

 

A CSVR utilizava o modelo manicomial como direção de tratamento da 

loucura, centrado na internação prolongada, medicalização e isolamento dos 

pacientes. Esse modelo seguiu o padrão de tratamento que se consolidou durante o 

século XIX a partir do Hospital de Alienados Pedro II e que fora amplamente adotado 

pelos hospícios que foram fundados em seguida (conforme está exposto no Quadro 

II do capítulo 2 desta monografia). 

A forma de financiamento da CSVR evidencia a privatização da saúde mental 

no município. A mesma era credenciada e referenciada pelo SUS recebendo, 

portanto, repasse de verbas do sistema, e enquadrando a instituição no 

levantamento realizado de hospitais e leitos psiquiátricos privados no Brasil 

(conforme foi descrito anteriormente nesta monografia, na seção 3.2 sobre a 

orientação para terceirização dos serviços de saúde). 

As condições da CSVR eram de extrema precariedade arquitetônica e de 

hotelaria hospitalar. A instituição se encontrava em um estado falimentar, com uma 
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série de dívidas como IPTU, SAAE20, não havendo efetuado pagamento de 13º de 

funcionários, INSS e fornecedores (Anexos: fotos de 5 a 8). 

  
5.1. Arquitetura em ruínas 

 
No que se refere ao estado de precariedade arquitetônica e de hotelaria 

hospitalar, a CSVR não contava com uma estrutura mínima adequada para o 

atendimento dos pacientes internados, evidenciada pela escassez de elementos 

básicos no atendimento ao paciente em internação: comida, água, vestuário, roupa 

de cama e banho adequada ao ambiente hospitalar e, o mais importante, 

atendimento humano (Anexo: fotos 12 a 14).  

Os dormitórios da internação eram, na verdade, celas-forte, com portas de 

ferro utilizadas para contenção dos pacientes em crise. Foram encontrados alguns 

pacientes contidos fisicamente, amarrados em suas camas, outros com contenção 

medicamentosa (Anexo: fotos 18,19 e 23).  

A instituição contava com 117 leitos disponíveis para internação (Anexo: fotos 

6,18 e 19). Alguns leitos eram ocupados por dois pacientes ao mesmo tempo e 

ainda havia a possibilidade de internar pacientes na modalidade ―leito chão‖. Esta 

modalidade era oferecida, e prevista em lei, para internar pacientes na ausência de 

leito disponível, de modo que na década de 1970, por exemplo, registrou-se no país, 

a ocorrência de mais de sete mil pacientes internados sem cama (PAULIN E 

TURATO, 2004). 

Para realização da higiene, os pacientes eram acordados durante a 

madrugada, pois o horário instituído para o banho era às 4h. O banheiro não estava 

em adequação para uso humano e condições de salubridade (Anexo: fotos 14 a 16). 

Segundo laudo de vistoria registrado na Ata de Reunião de Diretores, no ano de 

1994: ―(...) não havia toalha de banho para uso pessoal; quantidade suficiente de 

roupas limpas, com tamanhos adequados e apropriadas a cada estação‖ (ATA DE 

REUNIÃO DE DIRETORES. Jun. 1994 apud MORAES, 2008, p. 73). 

A equipe de atendimento era insuficiente e de acordo com Moraes (2008) 

havia um grupo de funcionários de enfermagem que era composto por: 01 

enfermeiro, 01 técnico, 01 auxiliar e 10 atendentes de enfermagem. Sendo assim, 
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eram 13 funcionários para uma média de 117 pacientes (conforme exposto no 

Quadro VI nesse mesmo capítulo).   

Os serviços de enfermagem eram prestados por qualquer funcionário da 

instituição sem a qualificação necessária para o atendimento: os funcionários da 

cozinha e de limpeza eram aproveitados para atenderem a demanda de serviços 

específicos em saúde (aplicação de medicamentos, por exemplo). Nesse quadro de 

funcionamento atípico da equipe de enfermagem, ainda se verificou que o médico 

responsável ia à instituição apenas uma vez por semana e em inúmeros momentos 

prescrevia medicamentos por meio de telefone. Era dessa forma que a equipe de 

enfermagem recebia orientação do médico, conferindo ao enfermeiro autonomia no 

atendimento aos pacientes.  

Era possível constatar essa autonomia por meio de alguns procedimentos 

utilizados na CSVR – especialmente nos plantões noturnos. Para que a equipe de 

enfermagem pudesse dormir, os pacientes eram medicados com doses de 

medicação anti-psicótica (Haldol, por exemplo) de modo que é possível inferir que a 

prescrição medicamentosa obedecia à necessidade da equipe da CSVR e não à 

evolução da urgência de uma crise. O mesmo ocorria com o procedimento de 

contenção: se os pacientes ficassem agitados, ao longo da noite, eram contidos ou 

trancados no quarto com cela-forte (Anexo: fotos 23 e 24). 

O princípio do isolamento era reafirmado após eles serem internados, pois só 

poderiam receber visitas após 15 dias de internação. De acordo com Moraes (2010) 

as visitas eram realizadas apenas as quintas-feiras e aos domingos. Os pacientes 

não podiam ir ao pátio: as mulheres podiam utilizar o pátio interno, já aos homens 

não era permitida a ida ao pátio interno. 

Com essa situação encontrada e o fato de a instituição não buscar se 

adequar as novas exigências, a saída encontrada pela Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda (representada pelo Prefeito Paulo Baltazar) foi a intervenção da mesma. 

Este processo objetivava adequar à Casa de Saúde aos princípios e normas 

hospitalares federais, estaduais e municipais e, assim, evitar seu fechamento. A 

intervenção temporária da instituição foi possível, então, por meio do Decreto nº 

5.437/94. 

A partir da intervenção, a equipe responsável buscou ―reorganizar o processo 

de internação do doente mental, tendo como foco o próprio ato de internar e a 
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assistência prestada antes, durante e após esse processo.‖ (MORAES, 2010, 

p.529).  

De acordo com uma entrevista realizada no ano de 2012 com uma funcionária 

da CSVR na época da intervenção, ela afirma que a proposta inicial de intervenção 

apresentada pelo Governo não foi aceita pela procuradoria do município. Porém, 

como havia o interesse em realizar a intervenção, uma equipe foi para Santos 

verificar como a intervenção se deu por lá e de acordo com ela o projeto já veio 

pronto (Anexo: Documento 3. Entrevista com Carla Braga).  

Durante o período de intervenção houve uma iniciativa de aperfeiçoamento 

dos profissionais da CSVR no Centro de Estudos em Saúde Mental de Volta 

Redonda (CESAM), criado dentro da própria instituição para realização de estudos 

da equipe. Esse aperfeiçoamento era necessário para a adequação as exigências 

do Ministério da Saúde no processo de atendimento dos pacientes psiquiátricos. 

A questão da periculosidade também surge no contexto da CSVR a partir da 

preocupação da mudança no tratamento e da retirada das grades de contenção da 

clínica por conta da agressividade de alguns pacientes, ao contrário do que se 

imaginava a retirada das grades acalmou os pacientes. 

Outra questão importante é que havia, no momento em que ocorria a 

intervenção, um projeto para o terreno em que a CSVR era construída, de acordo 

com a psicóloga Carla Braga, este projeto tinha como pretensão a instalação de um 

hospital no local, como essa intenção não deu certo, a prefeitura construiu o hospital 

em outro terreno no mesmo bairro. (Anexo: Entrevista com Carla Braga) 

 
5.2. Uma tentativa de humanização: o CAPS Usina dos Sonhos   

 
No ano de 1995 foi criado o primeiro CAPS de Volta Redonda, denominado 

―Usina dos Sonhos‖. Esse CAPS tinha capacidade para atendimento de 40 

pacientes por turno, após o recebimento da alta. Funcionava em anexo à CSVR no 

tratamento dos pacientes da instituição e alguns profissionais da equipe de 

enfermagem foram contratados para trabalhar no CAPS. De acordo com Moraes et. 

al, (2010) o Centro de Atenção Psicossocial representava o avanço do município ao 

projeto proposto pela intervenção. 

A direção de tratamento do CAPS era uma continuidade ao tratamento 

recebido pelos pacientes que tinham alta da CSVR, porém esse tratamento ia além 
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da medicalização, com foco na ressocialização do louco. Foram criadas diversas 

oficinas para os pacientes como jardinagem, musicoterapia, artesanato, caminhada, 

vídeo e leitura grupo musical... (MORAES et. al, 2010). Em suma, uma proposta 

terapêutica que buscava a reinserção dos pacientes no meio social, a partir de uma 

reorientação do cuidado, agora partilhado entre família e Estado. 

A cidadania, tema da luta pela Reforma Psiquiátrica, foi sendo reconquistada 

aos poucos com a adesão da intervenção e implementação das exigências da 

equipe interventora, como o novo modelo de tratamento em saúde mental que é o 

CAPS. Os pacientes passaram a ter direito a ter identidade, ter seus documentos, 

direito a convívio social, liberdade de ir e vir. Atividades estas que permitiram o 

resgate da autonomia, conforme descreve Moraes et. al (2010), além das oficinas de 

beleza, sexualidade e lazer que seriam motivadoras. 

 

Quadro VI: Comparativo do número de funcionários de enfermagem na CSVR – 

antes e após a Intervenção – Abril 1994. 

Antes da Intervenção Após a Intervenção 

01 Enfermeiro 08 Enfermeiros 

01 Técnico de Enfermagem 04 Técnicos de Enfermagem 

01 Auxiliar de Enfermagem 24 Auxiliares de Enfermagem 

10 Antendentes de Enfermagem - 

Total: 13 Funcionários - 117 Pacientes Total: 36 Funcionários – 117 Pacientes 

Fonte: MORAES, AEC., 2008.  

 

De acordo com Escobar (2010) a partir de setembro de 2002, houve a 

inauguração dos leitos de curta permanência na emergência psiquiátrica, fazendo 

assim com que a CSVR deixasse de ser a porta de entrada para internações, o que 

contribuiu para a redução do número de internações. 

Após a intervenção, as visitas aos pacientes foram ampliadas de dois dias na 

semana para diariamente no horário de 14 às 15 horas. E houve também um 

chamamento as famílias para participarem da realidade dos pacientes através de 

documentos entregues no momento da internação. 
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A instituição ao longo desse período foi aos poucos reduzindo o número de 

internações chegando ao ano de 2009, momento em que é fechada com vinte e sete 

usuários que foram transferidos para as residências terapêuticas. A partir do quadro 

VII, abaixo, é possível verificar a redução da ocupação desses leitos: 

 

Quadro VII: Leitos psiquiátricos da CSVR (1994 a 2009) 

Ano Total de leitos Leitos ocupados 

1994 117 117 

2000 117 76 

2004 117 45 

2005 95 59 

2006 95 40 

2007 95 35 

2008 95 40 

2009 95 27 

Fonte: ESCOBAR (2010, p.61) 

 

A intervenção durou 15 anos na instituição, do ano de 1994 e foi fechada no 

ano de 2009 seguindo a mesma lógica do fechamento da Casa de Saúde Anchieta 

em Santos obedecendo aos requisitos da Reforma Psiquiátrica. A partir das 

características da CSVR podem-se perceber os pontos aqui trabalhados: 

1. A consolidação do modelo manicomial utilizado no Brasil tributário da 

formação dos primeiros hospícios, uma direção de tratamento 

medicalizante e com forte viés moral.  

2. O processo de privatização das políticas públicas de saúde mental. 

 

A conjunção entre uma psiquiatria que perpetuou a direção moral de 

tratamento da loucura revestida pelo semblante de psiquiatria biológica e uma 

política pública de orientação privatista, e que autorizou o funcionamento da CSVR, 

acarretou a formação de uma instituição que é possível ser pensada na mesma 

perspectiva do campo de concentração. E o campo de Volta Redonda teve, 

certamente, impacto catastrófico sobre a vida dos pacientes que lá estiveram. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
―Vocês que vivem seguros 

Em suas cálidas casas, 
Vocês que voltando à noite,  

Encontram comida quente e rostos amigos,  
Pensem bem se isto é um homem.‖ 

Primo Levi  

 

 

O final desta monografia impõe que se retome o breve poema de Primo Levi 

que serviu de abertura para a presente monografia. Esse poema que fala sobre a 

experiência terrível dos campos de concentração durante a II Guerra, é também, um 

poema que pode traçar o sentimento de todo aquele que foi submetido à máquina 

asilar típica do modelo manicomial: é isto um homem? 

Pensando na experiência do manicômio e no quadro de decisões de 

sucessivos governos de manter essa estrutura para a direção de tratamento da 

loucura, se indagou se havia um saber sobre a loucura. Suspeitou-se que não, e que 

isso não significaria que o governo brasileiro não pudesse se responsabilizar pelos 

erros cometidos. 

O objetivo da monografia foi analisar o processo de privatização dos cuidados 

em saúde mental no Brasil e situar a importância dos movimentos sociais para a 

ruptura com a lógica privatista. Ao longo deste trabalho, duas hipóteses foram 

trabalhadas: 

1. O marco do processo de privatização foi a construção, no século XIX, do 

Hospital de Alienados Pedro II e o auge, a época do regime militar. 

2. Os movimentos sociais foram relevantes para a ruptura com a lógica 

privatista que orientou a consolidação de um sistema de saúde com 

favorecimento de instituições de caráter privado, e em detrimento da saúde 

pública.  

 

Para desenvolver essas hipóteses, investigou-se:  

 A consolidação do modelo manicomial e sua legitimação durante o século 

XIX; 
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 O incentivo a privatização da saúde pública, que teve como resultado um 

aumento exponencial dos leitos e hospitais particulares em detrimento do 

setor público; 

 A crítica que surge em relação a este modelo com o surgimento do MTSM 

na década de 1970 e a importância desses movimentos sociais para a 

Reforma Psiquiátrica. 

 

A análise da evolução da política pública de saúde mental no Brasil, a fim de 

localizar a tônica privatista, permitiu evidenciar a consolidação do modelo 

manicomial a partir do século XIX, localizando, nessa época, o marco da orientação 

no sentido de excluir a loucura da sociedade. O ressurgimento dos movimentos 

sociais no final da década de 1970 foi outro marco importante no desenvolvimento 

do objetivo da monografia ao trazer à superfície, uma série de denúncias sobre os 

direitos que foram esquecidos pelo governo fundamentando a luta contra a ditadura 

militar e a redemocratização do país.  

Conforme foi desenvolvido ao longo do trabalho, esses movimentos - como é 

o caso do Movimento pela Reforma Sanitária, e o MTSM pela Reforma Psiquiátrica - 

denunciaram a situação da saúde no país e conquistaram após muito debate um 

sistema de saúde unificado e de acesso universal para toda população e no âmbito 

da saúde mental a maior conquista foi o reconhecimento dos direitos dos pacientes 

internados como a conquista da cidadania, direito a vida, direito a não ser isolado da 

sociedade.  

A promulgação da Lei 10216/01 que dispõe sobre os direitos e proteção dos 

pacientes de saúde mental ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, e 

regula formas de internação, locais de tratamento, direitos do paciente de saúde 

mental e a criação de mecanismos alternativos de tratamento que respeitem os 

pacientes.  

Cabe ressaltar que uma das maiores conquistas, mesmo antes da 

promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica, foi a determinação do fechamento das 

instituições psiquiátricas manicomiais que se iniciou a partir de 1989 com a 

intervenção e o fechamento da Casa de Saúde Anchieta em Santos (São Paulo).  As 

diversas denúncias sobre a direção de tratamento adotada, condições insalubres do 

local para pacientes e funcionários e maus tratos aos pacientes (ocasionando a 
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morte de alguns pacientes) justificaram o processo de intervenção e o consequente 

fechamento da instituição. 

O mecanismo legitimador do funcionamento da CSVR até o momento da 

intervenção parte do posicionamento adotado pelo setor público desde o século XIX 

até nos dias atuais. A adoção de um modelo manicomial de exclusão da loucura e 

que foi fortalecido pelas políticas incentivadoras de privatização do setor da saúde 

durante meados do século XX a partir do PPA e do FAS. 

No caso da Casa de Saúde de Volta Redonda algo análogo ocorreu. A 

instituição se encontrava em estado falimentar, com várias contas em atraso, 

inclusive INSS, conta de luz, e fornecedores.  A instituição não tinha condição física 

para o atendimento a esses pacientes, não tinha leitos adequados, roupa de cama, 

roupas e toalhas eram insuficientes, não havia comida para todos. Foram 

encontrados pacientes contidos fisicamente e também sedados, amarrados em suas 

camas, eles eram mantidos em um sistema semelhante ao carcerário, pois os 

quartos onde ficavam continham portas de ferro e celas fortes (grades nas janelas) 

impedindo o paciente de exercer o seu direito de ir e vir. 

O local não contava com equipe adequada para o atendimento desses 

pacientes, os serviços eram prestados por enfermeiras e auxiliares de enfermeiras 

que não tinham o preparo adequado. Por vezes era reaproveitada parte da equipe 

da limpeza e da cozinha que trabalhavam já há bastante tempo na instituição para 

prestar serviços de auxiliar de enfermagem. Recebendo orientação do médico 

apenas por telefone.  

A partir da intervenção da CSVR no ano de 1994, o serviço foi sendo 

reestruturado a partir de orientações da equipe interventora, reduzindo o numero de 

internações na instituição e aos poucos o tratamento foi redirecionado para uma 

estrutura de cuidado, diferente do modelo curativo adotado ao longo do período.  

A inauguração do CAPS, no ano de 1995, foi recebida como um avanço em 

direção aos preceitos da Reforma Psiquiátrica. Foram criadas diversas oficinas em 

prol dos pacientes em busca de melhoria para os pacientes que ficaram internados 

durante muitos anos na instituição.  
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Após o fechamento da CSVR o que obedeceu aos requisitos da Reforma 

Psiquiátrica, os pacientes que ainda se encontravam internados foram realocados 

em Residências Terapêuticas ou integrados ao Programa De Volta para Casa. 

Coube então ao município implementar programas substitutivos ao modelo 

manicomial, que minimizassem seus efeitos mais colaterais. Se isto efetivamente 

aconteceu, somente o rolar do tempo e o aprofundamento do tema investigado aqui, 

poderão apontar.  
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8. ANEXOS 

Documento 1. Código de Posturas do Império (1832) 

 
Fonte: MORAIS, D. R. D.(2013) 
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Documento 2. Decreto de Criação do Hospital de Alienados Pedro II (1841) 

 

 
Fonte: Mostra Memória da Loucura 
(http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/mostra/apresenta.html) 
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Foto1. Planta do Hospital de Alienados Pedro II 

 
 

Fonte: Facchinetti, Ribeiro, Crús Chagas & Sá Reis, 2010. 
 
 
 

 
 



59 
 

Foto 2.  Hospital de Alienados Pedro II 
 

 

  

Fonte: Cultura e Conhecimento: Memória, 2014. 
(www.brasilcult.pro.br) 
 

Foto 3. Hospital de Alienados Pedro II 

 

 

Fonte: Ernesto Nazareth, 150 anos, 2014. (ernestonazareth150anos.com.br) 
 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.brasilcult.pro.br%2Fmemoria%2Fhospicio.htm&ei=XsNzVPTvPOqKiwLbiIC4Cw&bvm=bv.80185997,d.cWc&psig=AFQjCNFBKBScYPpwbFGnyD2BMWOH9z6oyQ&ust=1416958759539348
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fernestonazareth150anos.com.br%2Ffacts&ei=pcJzVJ7ZLYK_sQS3tYKQBQ&bvm=bv.80185997,d.cWc&psig=AFQjCNFBKBScYPpwbFGnyD2BMWOH9z6oyQ&ust=1416958759539348
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Foto 4. Fachada da cozinha do Hospital de Alienados Pedro II 
 

 

Fonte: Facchinetti, Ribeiro, Crús Chagas & Sá Reis, 2010. 
 
 
 
Foto 5. Modelo manicomial e Direção de Tratamento da loucura:  
Camisa de força. 
 

 
Fonte: Saúde Mental e Cidadania (saudementalecidadania.blogspot.com) 

 

http://saudementalecidadania.blogspot.com/2010/01/mostra-memoria-da-loucura-retratos-da.html
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Foto 6. Modelo manicomial e Direção de Tratamento da loucura: Sala de 
Eletroterapia do Hospital de Alienados Pedro II. 
 

 
Fonte: Facchinetti, Ribeiro, Crús Chagas & Sá Reis, 2010. 
 
 
Foto 7. Modelo manicomial e Direção de Tratamento da loucura: Gabiente 
de Eletrcidade médica do Hospital de Alienados Pedro II. 
 

 
Fonte: Facchinetti, Ribeiro, Crús Chagas & Sá Reis, 2010. 
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Material Fotográfico Referente a CSVR. 

O material fotográfico e documental que se segue foi publicado no site 

(http://www.ichs.uff.br/lapsicon/?page_id=132) Foi selecionada uma amostra de 

22 fotografias de um total de 40 fotografias. 

 
Foto 8: Fachada da Casa de Saúde de Volta Redonda (CSVR). 

 
Foto 9: Situação do telhado da CSVR. 
  

http://www.ichs.uff.br/lapsicon/?page_id=132
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Foto 10: Detalhe dos leitos – em média 01 leito para 02 pacientes. 

 
Foto 11: Instalações: possível ala de internação. 
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Foto 12: Entrada da cozinha. 

 
Foto 13: Estado de conservação do teto da cozinha. 
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Foto 14: Ralo da cozinha com encanamento de gás próximo. 

 
Foto 15: Fogão e panelas. 
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Foto 16: Local de armazenamentodos alimentos. Detalhe de fundo: presença de 
mofo. 

 
Foto 17: Alguns alimentos mal armazenados, misturados com produtos de limpeza. 
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Foto 18: Entrada do Banheiro 

 
Foto 19: Teto do Banheiro. 
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Foto 20: Instalações do banheiro. 

 
Foto 21: Leitos. 
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Foto 22: Leitos e pacientes. Detalhe: sedação. 

 
Foto 23: Leitos e alguns pacientes. Detalhe: sedação e precariedade da hotelaria 
hospitalar. 
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Foto 24: Entulho retirado da CSVR: Lixo hospitalar, restos de mobiliário, 
equipamento hospitalar. 

 
Foto 25: Entulho: Restos de mobiliário 
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Foto 26: Leitos. Detalhe: mal estado de conservação do mobiliário e da hotelaria 
hospitalar. 

 
Foto 27: Leito com paciente contido fisicamente com faixa de contenção e quarto 
com cela forte; 
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Foto 28: Paciente internada em quarto com cela forte. 

Foto 29: Armário de medicamentos. 
 
  



73 
 

Documento 4: Designação de interventora. 
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Documento 5: Desapropriação da propriedade onde se encontrava a CSVR. 
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Documento 6: Negociação sobre a propriedade onde se encontrava a CSVR. 
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Documento 7:  Cartilha emitida pela CSVR (sob intervenção) convidando à 
participação da família. 
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Documento 8: Matéria de jornal da cidade sobre a intervenção. 
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Documento 9: Matéria jornal local sobre a  intervenção. 
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84 
 

 
Documento 10: Jornal informativo em comemoração ao primeiro ano de intervenção. 
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Documento 11: Estatuto da Associação dos usuários, familiares e amigos dos 
Serviços de Saúde Mental de Volta Redonda (no marco da intervenção da CSVR). 
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Documento 3. Entrevista Carla Braga – Realizada, no ano de 2012, pela 
Professora Cláudia Henschel de Lima.  
 

Carla: Tinha umas fotos que eram da casa de saúde mesmo, que ficavam num 

álbum, não sei pra onde foi, o que tinha produzido algumas coisas também, 

ficava tudo junto. Lá tinha um armário de aço que ficava toda essa 

documentação, que eu não sei o que foi feito com esses documentos, ainda não 

consegui descobrir. Os prontuários eu consegui até porque quando eu cheguei 

aqui ainda tinha alguns usuários residentes que tinham sido encaminhados pra 

cá e aí eu falei a gente tem que trazer esses prontuários aí eu fui buscar esses 

prontuários. Os prontuários eu achei. Mas o resto eu não sei pra onde foi.  Aí até 

quando você me ligou eu fui conversar um pouco com o Henrique. O Henrique foi 

o sucessor da [...]  

Claudia: Qual o nome dele? 

Carla: Henrique Antunes de Camilo. Essa história da intervenção nunca foi muito 

clara pra ninguém. Eu falei com o Henrique se ele sabia de alguma coisa onde 

estavam esses documentos, aí ele falou, olha Carla, quem tem as maiores 

informações a respeito disso é o Elton, o Elton era o coordenador de saúde 

mental na época e o que o Henrique me disse foi o seguinte, quando a equipe do 

governo apresentou essa proposta de intervenção, uma proposta com os moldes 

tradicionais, a procuradoria do município não concordou que a intervenção fosse 

feita dessa forma, e aí, então assim, como existia uma vontade política grande 

pra que isso acontecesse, o Elton com mais alguém, não sei quem na época foi 

pra Santos ver como é que tinha acontecido a intervenção lá em Santos, e aí foi 

com uma advogado e aí eles já trouxeram a intervenção pronta, o projeto de 

intervenção de Santos, o modelo utilizado foi o de Santos, e aí a procuradoria 

ainda sim teve algumas concessões em relação a isso, mas o prefeito bancou, 

que na época era o Baltazar, na época o Baltazar bancou, então assim a historia 

mesmo é essa historia de que foi buscada em Santos, porque a gente nunca 

entendeu muito porque a intervenção foi feita na empresa, porque a gente na 

verdade lidava com a empresa deles, e isso sempre foi uma questão porque eu 

acho q eles tinham uma intenção, porque, quando  a casa de saúde foi,  quando 

houve a intervenção, existia um projeto de algum hospital, não sei se a Ana 

Emilia fala no trabalho dela, no retiro não existia um hospital e aí a ideia era que 
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o espaço da Casa de Saúde de Volta Redonda  fosse o hospital para aquela 

região do retiro. Então tinha um projeto já, pra aprovação do ministério da saúde 

para criação de um hospital clinico, e aí a gente, como demorou muito a 

intervenção, quando o terreno fosse desapropriado seria construído o hospital. 

Claudia: Mas o terreno era particular. 

Carla: O terreno era particular, existia essa intenção, intervenção, 

desapropriação e construção do hospital geral. Essa era a ideia. A intervenção 

quando foi feita naquele ano, acho que a intenção era naquele ano fosse... 

Claudia: Que o projeto fosse realizado. 

Carla: Que o projeto fosse realizado, mas acho que eles não tinham muita ideia 

da complexidade que era fazer aquela intervenção e os resultados pra ela né, 

porque não existia nenhuma rede estruturada aqui paralela para poder suportar 

assim um hospital com 117 leitos. E aí nesse, durante esse processo, eu não sei 

em que ano a Prefeitura compra, aquele que também era um hospital privado, 

não se era o Santa Margarida ou o Conmedh,  eu não me lembro qual  hospital,  

começou a construir um hospital ali no retiro, aí eles param a construção e a 

prefeitura acabou negociando o prédio que era bem perto da Casa de Saúde, 

então reformou o prédio e fez o hospital do retiro ali, que  era pra ser onde era a 

CSVR. Então o interesse, o desejo de aproveitar aquele espaço não existia mais 

com a construção de outro hospital. Então a história foi passando, o hospital 

psiquiátrico atendia de alguma forma os interesses do município, e aí foi 

prolongando, prolongando. 

Claudia: Então na verdade o processo de desapropriação tinha como objetivo a 

construção de um hospital geral, não um hospital psiquiátrico 

Carla: Que é o hospital do Retiro. 

Claudia: Que historia é essa de que Volta Redonda seria um polo de internação. 

Carla: É isso aí foi mais ou menos nessa época também, é, na época dessa 

consultoria do IST, no final dela houve um problema, eu não participei dele, mas 

houve um problema, houve um racha do município com a consultoria. E logo 

depois o Pedro Gabriel assumiu a coordenação estadual de saúde mental. 

Quando ele assume, ela já tinha essa idéia de que agente precisava construir um 

hospital que fosse referência para que essa referência de hospital pudesse 

desconstruir essa lógica que tinha no entorno que o município, para que o 
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município pudesse utilizar de outro hospital pra desconstruir esse conceito, só 

que o município não concordou com isso, até porque isso seria era difícil fazer 

com a gente quanto mais para os outros né. Enquanto a gente tivesse o hospital 

fechado no município, a gente sabe que demanda gera demanda, então assim, 

seria um hospital de referência para essa região, e Volta Redonda nunca pegou 

esse lugar. Quando a Casa de Saúde tinha uma participação mesmo de ser um 

hospital de Volta Redonda, isso gerou alguns conflitos com outros municípios por 

conta de ter acesso a AIH, por conta dessas coisas todas. A gente teve um 

pouco de dificuldade, até na época pra conseguir bancar isso. A duras penas a 

gente conseguia a desinstituncionlização com quem era daqui de Volta Redonda, 

o que era de fora então era quase impossível, [...] aí nessa época já era a Paula 

Cerqueira a coordenadora estadual, a gente conversou com a Paula que não 

dava pra continua ali, pra construir alguma coisa, aí a Paula começou a 

conversar com a gente e a Paula herdou um pouco dessa cultura de que Volta 

Redonda  era referência mas depois ela entendeu que não era assim que as 

coisas iam acontecer, e aí a gente propôs que fosse feito um protocolo de 

internação na época, e que o município que não cumprisse esse protocolo, não 

poderia continuar internando na Casa de Saúde de Volta Redonda. Esse 

protocolo era um protocolo clínico mesmo, o que ia pra lá o que não ia que caso 

a gente tratava, durante a internação o que acontecia, se a família acompanhava 

a internação,  

Claudia: O que você está dizendo é que o que vocês propuseram com o 

protocolo era cumprir algumas diretrizes da reforma 

Carla: Todas as diretrizes.  Alguns municípios cumpriram, mas a maioria não. [...] 

o protocolo vinha desde a porta de entrada no município, [...] o Estado garantiu 

que esse protocolo deveria ser cumprido e quando não cumprido que a gente 

devesse informar ao estado, e por isso a Casa de Saúde foi conseguindo 

esvaziar [...] 

O primeiro mês que a gente foi pra lá, se eu não me engano no mês de 

setembro, no primeiro mês teve zero de internação na casa de saúde. E aí a 

partir daí o numero de internações despencou em 2002.  
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Claudia: Não despencou porque dividiu com o Cais Aterrado, despencou porque 

o sistema começou a funcionar? 

Carla: Porque a porta de entrada agora era o Cais. 

Claudia: Mas não como internação, mas dentro da lógica da atenção 

psicossocial? 

Carla: Isso.  

Claudia: Então você acha que a lógica da atenção psicossocial, produziu essa 

diminuição? 

Carla: Sim. 

Claudia: Não foi uma coisa arquitetônica? 

Carla: Não.  

Claudia: Foi uma postura ética 

Carla: Foi uma equipe. 

Claudia: Esse é o ponto da nossa pesquisa. A gente se pergunta sobre 

exatamente a atuação profissional no processo de desinstitucionalização ou de 

hospitalização. Eu penso que são duas coisas distintas. Você pode ter um 

momento de hospitalização sem que isso resulte em uma institucionalização, e 

pode institucionalizar no Caps. Eu me preocupei muito em dar o foco da pesquisa 

no sentindo do próprio posicionamento ético de quem participou desse processo 

aqui, porque poderia ser uma coisa bem técnica sem se preocupar com essas 

questões. 

Carla: Por que foi o que, a gente tinha, era uma coisa de cada vez mesmo, eram 

barreiras que a gente tinha para enfrentar, nenhuma barreira a gente enfrentou 

de frente, todas elas foi comendo pelas beiradas. 

Claudia: Mas isso é importante. 

Carla: É, porque de frente a gente sabia que não dava. A gente tinha que fazer o 

que a gente podia fazer, a gente no podia contar muito com ninguém. A gente 

tinha que ir pro campo fazer o que podia fazer, e aí foi o que a gente fez. Aí 

depois com a nossa efetivação no Cais, aí não tinha mais jeito. Nós ficamos lá 

ainda uns 3, 4 meses ainda meio assim no escuro, não sabiam ainda bem o que 

a gente estava fazendo lá. Depois nesse período, depois já começaram uma 

resistência mais forte, o próprio Cais. 
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Claudia: O Cais tinha internação 

Carla: O Cais tinha observação, ela já tinha essa coisa do psiquiatra, a equipe de 

enfermagem, mas a internação ele não fazia, fazia a observação. Quando nós 

entramos, nós entramos para a observação, porque não tinha estrutura pra fazer 

internação. 

Claudia: Qual a diferença que você faz entre a observação que eles faziam e a 

observação que a sua equipe fez? 

Carla: A observação que a gente fez foi de avaliar, fazer os contatos, articular 

com a rede, o que acontece se está numa crise, saber o que está acontecendo, 

vamos ouvir, fazer o contato com o Caps. O que normalmente acontecia, o 

paciente chegou todo amarrado, o médico não abria a ambulância, muitas vezes 

nem via o paciente, o paciente era desamarrado pelo plantonista da CSVR.  

Claudia: Entendi então porque diminuiu, porque quando chegava lá vocês 

introduziram um modo diferente de abordagem. 

Carla: O que a gente discutia muito que era essa a percepção que a gente tinha 

lá na Casa de Saúde, que a entrada do usuário e da família na Casa de Saúde, 

no ato de entrar ele já começava a institucionalizar, [...] muitas vezes nessa 

passagem pelo Cais, a família ia ver se ia pra lá, [...] e aí foi fazendo a diferença 

que a gente chegou num ponto que o número era mínimo, 5 internações em uma 

mês. A gente quando afirmava que o Cais era suficiente, a gente já tinha uma 

história de interenação, dois, três anos muito baixa, mesmo com a CSVR. Só que 

esse residentes foram se alterando. Muitos saíram, e a gente criou alguns, [...] e 

depois também a gente resgatou muitos, a gente foi buscar em Paracambi, o 

Estado também começou a fazer um levantamento. No primeiro levantamento 

que eles fizeram lá em Paracambi, se eu não me engano a gente tinha uns 7 lá 

ou 8. A gente buscou todo mundo. Alguns a gente buscou direto pra casa, outros 

passaram pela Casa de Saúde e são residentes hoje. Depois a gente buscou 

também em Vassouras. 

Claudia: E existe um levantamento com o número de pacientes que estavam 

fora do município? 

Carla: Nesse arquivo tinha, porque o que aconteceu, eu tenho até que ver se eu 

tenho algum documento.  
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Claudia: Tem alguns relatos de pacientes que estavam na Eiras, depois foram 

para a Casa de Saúde, eu acho que no ano de 1996, histórico de internação de 

18 anos, que se dividiam entre Volta Redonda e outros municípios.   

Carla: Na época, a Eiras falou como sendo nosso uns 15, mas na verdade não 

era, aí a gente teve que fazer uma buscativa de todos os paciente que estavam 

residentes ficaram sendo como nossos, e muitos não eram, e aí a gente fez a 

buscativa de todas essa situações [...] 

Claudia: E qual foi o destino deles? 

Carla: Alguns a gente conseguiu fazer o retorno direto pra casa, pra casa deles 

mesmo, outros vieram para a Casa de Saúde mesmo, esses que vieram para a 

Casa de Saúde depois com a reforma tiveram alta também e os outros ainda são 

nossos até hoje. 

Claudia: Mas uma estatística, um levantamento, dessa situação não tem? 

Carla: Eu devo até ter um material porque o que acontece, eu guardei uns 

documentos, até porque a intervenção na Casa de Saúde foi uma situação muito 

delicada, porque os interventores, que foi a Lurdinha, eu e o Henrique, e depois a 

outra Carla, a gente [...] com o nosso CPF, então era complicado, então eu tinha 

que guardar. 

Claudia: Então recaia sobre vocês individualmente. Se o proprietário quisesse 

processar  

Carla: Já teve processo. 

Claudia: Mas ele processou o município ou a equipe? 

Carla: Não, processou o município. 

Claudia: Porque ele poderia ter processado individualmente  

Carla: [...] eu lembro que a gente acumulava dívidas. A Casa de Saúde tinha 

uma dívida de INSS com trabalhador, por exemplo, [...] 

Claudia: Deveria ser uma dívida monstruosa 

Carla: A do INSS foi uma dívida que ela continuou sendo cobrada e a gente com 

aquilo. Finalmente a prefeitura fez uma negociação com o INSS e começou a 

pagar [...]  

Claudia: A desapropriação do imóvel tinha relação com essas dívidas 

Carla: Na época, a história conta é que quando a situação ficou mesmo muito 

complicada para os sócios ali, eles procuraram a prefeitura pra fazer uma 
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parceria, uma co-gestão, e aí eles falaram não tem jeito, e não tinha mesmo. 

Porque a prefeitura ia entrar com o dinheiro e quem ia continuar na gestão era 

eles. O que não adianta, ia continuar como estava, casa lotada e não existia 

interesse que isso continuasse.  

Claudia: Então na verdade eles até quitaram a dívida que os proprietários tinham 

com o município  

Carla: É [...] eles dizem que não, que eles não sabiam que foram enganados, 

mas eu acho que eles sabiam, [...] o município desapropriaria o terreno e eles 

venderiam pra Prefeitura, pra bancar as dívidas, se eles ficassem sozinhos não 

teriam como pagar as dívidas, mas essa troca acabou não se concretizando, 

porque até hoje o terreno está lá, enrolado até hoje. Até onde eu sei, a Dona 

Irene trabalha na Secretaria de Saúde, que é uma das sócias. Da ultima vez que 

eu conversei com ela, ela falou que a prefeitura tinha feito uma proposta de 

compra do terreno, mas que ela não tinha aceitado pelo valor [...] 

Eu nunca trabalhei em outro município pra saber o que é viver a experiência de 

saúde mental, em um município que não tenha historia [...] é uma lógica muito 

forte. 

Claudia: Com essa tecnologia medicamentosa que promete... 

Carla: A gente sempre teve um fortalecimento da lógica pelo Ministério da 

Saúde, [...] e tudo que a gente conseguiu sustentar [...] 

 

 

 


