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Resumo: 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em 23 Hospitais de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico no Brasil, bem como duas Alas de Tratamento Psiquiátrico 
localizadas em estabelecimentos penais diversos. O objetivo da pesquisa era traçar um 
levantamento mínimo da estrutura disponível nos estabelecimentos penais destinados aos 
portadores de transtornos mentais infratores, avaliando os serviços e recursos disponíveis 
ao tratamento especializado ofertado. Os critérios utilizados para tal avaliação são os 
pressupostos atuais da política nacional de atenção à saúde mental, baseada nos preceitos 
da Reforma Psiquiátrica; bem como as diretrizes da política penitenciária nacional. De uma 
forma geral, foi possível observar com a pesquisa as condições precárias de desasistência a 
que as pessoas internadas nesse tipo de estabelecimento estão sujeitas. A metodologia 
utilizada consistiu em visitas a alguns dos estabelecimentos do tipo HCTP e aplicação de 
questionário junto aos dirigentes das unidades pesquisadas. No material coletado há 
registros de casos de prisão perpétua e de internações que ultrapassam a previsão 
constitucional de pena máxima de 30 anos de prisão. Avalia-se de que forma as políticas 
atuais de atenção à saúde mental e de execução penal alcançam, ou não, esses individuos, 
renegados à própria sorte, perdidos num buraco negro institucional. 
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Abstract: 

The present work is resulted of a research carried through in 23 Hospitals of Safekeeping 
and Psychiatric Treatment in Brazil, as well as two located Sections of Psychiatric 
Treatment in diverse criminal establishments. The objective of the research was to trace a 
minimum survey of the available structure in the criminal establishments destined to the 
carriers of mental upheavals infractors, evaluating the available services and resources to 
the specialized treatment offered. The criteria used for such evaluation are the current 
estimated ones of the national politics of attention to the mental health, based in the rules 
of the Psychiatric Reformation; as well as the lines of direction of the politics national 
prison. Of a general form, the one was possible observes with the research the precarious 
conditions of attendt that the people interned in this type of establishment are citizens. The 
used methodology consisted of visits to some of the establishments of type HCTP and 
application of together questionnaire to the warden of the searched units. In the collected 
material it has registers of cases of life imprisionment and internments that exceed the 
constitutional forecast of maximum penalty of 30 years of arrest. It is evaluated of that it 
forms the current politics of attention to the mental health and of criminal execution they 
reach, or not, these individuals, abandoned to the proper luck, lost in an institucional black 
hole. 
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Introdução 
 

O presente trabalho é o produto da pesquisa de dissertação do Mestrado em Ciência 

Política – Direitos Humanos, Cidadania e Violência, intitulado “Buraco negro1 do ser: 

Manicômio do Vazio – A (des) estrutura dos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico no Brasil”.   

O objetivo do trabalho é traçar, através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 

um perfil da estrutura e do funcionamento dos 23 (vinte e três) estabelecimentos penais 

caracterizados como Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil2, somados 

às informações de 02 (duas) Alas de Tratamento Psiquiátrico localizadas em Penitenciárias 

comuns. A pesquisa apresenta um retrato das instalações físicas, da estrutura de recursos 

humanos e assistencial disponível nos estabelecimentos penais do tipo Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTPs3.  

Estes estabelecimentos penais, assim caracterizados na Lei de Execução Penal4, 

destinam-se à custódia dos inimputáveis e semi-imputáveis. De acordo com o Código 

Penal Brasileiro inimputável é “(...) o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento” (original sem grifo). Assim, tais estabelecimentos penais, segundo a 

                                                 
1 O termo buraco negro será aqui utilizado em função de sua caracterização como um objeto com campo 
gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz pode escapar do seu interior. O termo buraco remete ao fato 
de que eventos em seu interior não são vistos por observadores externos e o negro indica uma cor que não 
emite nem reflete luz, tornando-o de fato invisível. (consultado em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco_negro).  
2 Será usada a abreviatura – HCTPs para designar os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. 
3 Art 26 do Decreto Lei nº 3.914 de 09 de dezembro de 1941. 
4 Art. 99 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984.  



 11

previsão legal, devem destinar-se a custódia e tratamento especializado dos portadores de 

transtorno mental que cometeram ato tipificado como crime. 

A presente pesquisa visa descrever o funcionamento dos HCTPs atualmente no 

Brasil, partindo do levantamento histórico de construção e concepção de tais instituições 

enquanto estabelecimentos penais de cuidado diferenciado, analisando se as políticas atuais 

de saúde mental e de execução penal contemplam as particularidades do seu 

funcionamento.  

O título do trabalho busca chamar a atenção e trazer para discussão a problemática 

do “não ser” que caracteriza a vida das pessoas recolhidas em instituições do tipo 

Manicômio Judiciário5. Uma questão essencial para a investigação é o questionamento: de 

que forma a Lei (legalidade), a Ciência (legitimidade) e a Política (assistência) contribuem 

para e/ou reforçam a experiência do NÃO SER marcante em estabelecimentos asilares do 

tipo HCTPs? Com a imposição da medida de segurança o Estado pretende atuar no 

controle social, afastando da sociedade o risco inerente ao inimputável que praticou um 

ilícito penal.  

O Movimento, político e sanitário, de Reforma Psiquiátrica avançou em muitos 

aspectos legais e institucionais, no Brasil e no mundo no que se refere a um novo modelo 

de atenção à saúde mental. Daí advém a percepção de que há uma lacuna quanto à 

avaliação da Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Política Nacional de Atenção à Saúde 

Mental quando analisadas sob a ótica do HCTPs.  

Tais iniciativas reorientam a prática assistencial desenvolvida nos Hospitais 

Psiquiátrico  mas alcançam os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico? Por serem 
                                                 
5 Usualmente os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são também chamados de Manicômios 
Judiciários ou Sanatórios Penais, mas a nomenclatura oficial foi alterada com a Lei de Execuções Penais no 
ano de 1984. 
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caracterizados legalmente como estabelecimentos penais6 estas instituições empreendem 

ações eficazes de tratamento penal com vista à “harmônica inserção social do interno” 7? 

São objetos de ações efetivas de tratamento penal? 

É preciso entender a construção do processo de punir nas sociedades ocidentais e de 

que forma o Estado tomou para si o poder de punir e assim zelar pela ordem pública e pela 

proteção social, caracterizando o comportamento criminoso como um fato público e de 

interesse geral.  

Faz-se necessário contextualizar historicamente o movimento de Reforma 

Psiquiátrica como resposta às críticas ao modelo assistencial psiquiátrico ainda hoje 

hegemônico. Tais críticas foram motivadas por denúncias de violência institucional e 

estimuladas pela consciência da importância da luta pelo direito à singularidade, à 

subjetividade e à diferença. O modelo de assistência psiquiátrica vigente ainda é 

segregador e violento. As instituições totais psiquiátricas – hospitais, asilos e manicômios 

são, em grande medida, um cenário de abuso e barbárie.  

A perspectiva de que seria necessário proteger a sociedade dos “loucos”, implicou 

segregá-los como uma solução pragmática. A situação dos ‘loucos criminosos’ seria então 

muito mais grave. Estes são então duplamente negados e segregados, duplamente 

estigmatizados e confinados nos então chamados “manicômios judiciários” (HCTPs) sem 

qualquer cuidado à saúde e apoio a uma eventual reinserção sócio-familiar.  É parte desta 

pesquisa refletir sistemática e empiricamente sobre o estado atual das instituições 

destinadas ao cuidado especializado do dito “louco criminoso”.  

                                                 
6 Conforme art. 82 e art. 99 da Lei 7.210 de 1984 que institui a Lei de Execução Penal. 
7 Art 1o da Lei 7.210/1984:  A execução penal tem por objetivo efetivas as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado (original sem grifo). 
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As controvérsias, indefinições e vazios conceituais que perpassam essa discussão 

são tantos que não existe nem mesmo uma denominação única que caracterize tais pessoas. 

Eventualmente são chamados de “loucos infratores”, “portadores de transtorno mental 

infratores”, “loucos criminosos” entre tantos outros rótulos.  

A complexidade da relação que se estabelece entre a justiça criminal e a saúde 

mental deve ir além da denominação de seus atores e da estrutura de suas instituições, deve 

perpassar também um entendimento mais amplo de que os sujeitos infratores e portadores 

de transtorno mental são antes dos diagnósticos e dos delitos praticados, cidadãos e sujeitos 

de direitos tutelados pelo Estado.  

No Brasil, o primeiro manicômio judiciário foi construído na cidade do Rio de 

Janeiro em 1923 com o objetivo primordial de garantir a segurança da sociedade. Os 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são, conceitualmente, instituições 

prisionais nas quais os indivíduos com transtornos mentais são internados para tratamento 

e assim pagar à sociedade pelo crime cometido. Ao mesmo tempo, pressupõem que devam 

assumir características de instituições de saúde, destinadas ao tratamento especializado de 

internos acometidos de transtornos mentais de toda ordem que foram pela justiça 

absolvidos de uma pena mas submetidos a um tratamento compulsório – as chamadas 

medidas de segurança.  

São instituições de segurança porque precisam dar conta da noção de 

periculosidade imposta a essas pessoas, tanto em função do crime cometido quanto em 

razão do diagnóstico de “loucura”.  

As medidas de segurança são reguladas pelo grau de periculosidade atribuído aos 

portadores de transtornos mentais. O entendimento legal parte da necessidade de confinar 
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esse sujeito como garantia da defesa social. Oficialmente acredita-se com isso que seu 

isolamento e segregação sejam condições necessárias e suficientes para seu 

restabelecimento mental (noção de adestramento) e retorno ao convívio sócio-familiar.  

Entretanto, o peso dessa medida de segurança é objetivamente ineficaz, tanto do 

ponto de vista terapêutico quanto penal. Paradoxalmente a legislação vigente choca-se com 

a imposição ilegítima de penas abusivas e degradantes. A perpetuação da punição, 

mascarada na noção de tratamento, se dá por prazos infinitos e está exclusivamente 

condicionada à avaliação da cessação da periculosidade e não à remissão dos sintomas 

patológicos, que geram em alguma medida o comportamento criminoso.  

A legislação penal atribui um sentido terapêutico aos HCTPs e define-os como 

instituições destinadas ao tratamento especializado dos portadores de transtorno mental que 

cometeram algum delito. Contudo, sua estrutura asilar e manicomial compromete o 

cuidado em saúde de forma integral e efetivamente terapêutica. Significa um acentuado e 

contínuo desrespeito aos direitos humanos: dos internos, familiares e profissionais de saúde 

e de segurança.  

O Movimento de Reforma Psiquiátrica propicia mudanças e avanços no campo da 

atenção à saúde mental, porém tais avanços não conseguiram ainda derrubar as muralhas e 

adentrar nos manicômios judiciários.  

Enfim, a escolha original desse tema tem como objetivo estudar a (des) estrutura 

dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátricos Brasileiros, suas características, 

possibilidades e limitações. Esta estrutura reflete diretamente a forma como tais pessoas 

têm sido tratadas pelas instituições estatais que se destinam à custódia e tratamento dos 

ditos “loucos infratores”. Esse tema tem sido totalmente negligenciado pelos 
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investigadores conquanto seja fundamental para a compreensão científica da sociedade 

humana em geral.  
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I. O Estado e sua relação com o poder de punir e tratar 

I.I O poder estatal de punir e o surgimento das prisões: 

 Historicamente partimos da análise de sociedades sem Estado para entender o 

processo de formação deste conceito. Nas tribos sem governantes (do período pré-histórico 

à aproximadamente 1.300 d.C), de um modo geral, a afiliação estava diretamente vinculada 

ao parentesco e a obediência dos membros do grupo era obtida pelos anciãos mediante sua 

capacidade de persuasão. A guerra tinha uma função específica: a resolução de conflitos e 

os indivíduos não precisavam conviver com sistemas de arrendamento, tributos ou taxação 

para a redistribuição de riquezas.  

 Com a ambição de alguns sacerdotes pelo poder sob a tribo surgiram as primeiras 

chefias e lideranças baseadas numa hierarquia mínima de divisão de classes e exploração, 

sustentada pela crença em poderes sobrenaturais. Teve origem as então chamadas tribos 

com governantes e/ou chefias, com características predominantemente rurais. Essas chefias 

apresentavam desenhos embrionários de entidades políticas responsáveis pela cobrança de 

impostos e tributos mínimos que visavam a acumulação unilateral de riquezas, 

representando a base para a instituição, o exercício e o aumento do poder.  

 De acordo com Anibal Bruno8 “nas formas primárias de comunidade, a que falta 

um órgão que exerça a autoridade coletiva, a vigência das normas resulta do hábito e a 

sua obrigatoriedade assenta no temor religioso ou mágico, sobretudo em relação com o 

culto dos antepassados, cumpridores das normas e com certas instituições de fundo 

mágico ou religioso, como o tabu”. 

                                                 
8 Citado em Marques, O.H.D. Fundamentos da Pena (p. 9-10) 
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O mecanismo de penalizar tem início como manifestação de simples reação natural 

do homem primitivo para conservação de sua espécie, sua moral e sua integridade. Com o 

passar dos tempos torna-se um meio de retribuição e intimidação, através das formas mais 

cruéis e sofisticadas de punição, a exemplos dos suplícios. Chega aos dias atuais com uma 

proposta de ser terapêutica e recuperadora tanto ao sujeito do delito quanto à sociedade. 

Faz-se necessário o estudo dos crimes e da criminologia, no tocante ao que nos propõem 

Durkheim9 de que: é na evolução do crime que é preciso procurar a causa que determinou a 

evolução da penalidade. Segundo o autor “A instituição de um sistema repressivo não é um 

fato menos universal que a existência de uma criminalidade, nem menos indispensável à 

saúde da coletividade”.10 

 Com a evolução dos povos, surge com a composição uma forma mais moderada de 

pena, a qual substituía o sofrimento físico e pessoal por uma possível reparação material 

proporcional ao dano causado. 

 Com o advento das cidades como assentamentos permanentes a agricultura deixa de 

ser a atividade primordial de subsistência, dando origem a poderes diluídos e diversos 

como o da escrita, manufatura, comércio e magistratura. Surgiram os ordenamentos de 

classes que dividiam os poderes administrativos das cidades entre os: sacerdotes, 

aristocratas, plebeus e escravos. Os sujeitos considerados cidadãos tinham direito a 

participar da vida política das cidades, opinando, por exemplo, sob o sistema jurídico das 

mesmas.   

As cidades constituíram-se com configurações distintas conforme sua localização 

territorial. Algumas se expandiram e tornaram-se impérios com sistemas políticos mais 

                                                 
9 Durkheim, E. As regras do método sociológico.   
10 Marques, O.H.D. Op. cit: p.16.  
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definidos alcançando milhares de pessoas distribuídas num vasto território. O poder dos 

imperadores fora conquistado com sucessivas lutas e guerras. Os exércitos eram cultuados 

como símbolos de poder e o serviço militar conferia um novo status àqueles que o 

escolhiam. Os impérios estavam sustentados economicamente nos ganhos de guerra e na 

arrecadação de tributos dos súditos. A riqueza, porém era restrita ao imperador e seus 

aristocratas.  

Um poder paralelo e crescente estava na Igreja que conseguia manter-se 

relativamente imune ao poder arbitrário dos imperadores. As distâncias territoriais 

minaram o poder de vários impérios que foram vencidos pela constituição e fortalecimento 

dos feudos. Nesse modelo o poder estava concentrado nas mãos da aristocracia e dos 

religiosos e a obediência seguia o princípio maior da lealdade. A relação de lealdade da 

Igreja para com o feudalismo baseava-se numa relação de apoio mútuo. 

A hegemonia da fé cristã, porém foi duramente questionada pela premissa 

humanista de que seria possível o alcance de uma civilização organizada, evoluída e 

intelectualmente superior, sem os benefícios da fé cristã. A Igreja passou então a ser alvo 

de denúncias de corrupção e degradação forçando assim a limitação de sua atuação ao 

campo da espiritualidade e não mais ao governo. Com o surgimento e empoderamento das 

monarquias a Igreja passou a ser alvo dos tributos reais e da sujeição aos respectivos 

sistemas jurídicos. Os direitos do clero foram assim reduzidos drasticamente em contraste 

à ascensão da aristocracia.  

 A evolução da função repressiva da pena nas mais variadas culturas e civilizações 

retrata sua trajetória a partir da noção original de vingança privada, seguida da vingança 

divina e vingança pública até o então período dito: humanitário da pena.  
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Etimologicamente o termo pena advém do latim (poena) mas com derivação do 

grego (poiné), significando dor, castigo, punição, expiação, penitência, sofrimento, 

trabalho, fadiga, submissão, vingança e recompensa11.  

A vingança privada caracterizava-se pela satisfação do lesado contra quem lhe 

causara mal. No geral esse tipo de vingança era aplicada de forma ilimitada e com 

excessos. Com a lei do talião: “oculum pro óculo, dentem pro dente”12, a vingança 

expressa na aplicação da pena ganhava limites ao estabelecer uma proporcionalidade entre 

a ação (delito) e a reação (punição). A retribuição passou a ser de igual para igual. 

No período dito da vingança divina, a Religião era o próprio Direito imbuído de 

espírito místico, e assim, o delito tornava-se uma ofensa à divindade, e esta quando 

ultrajada atingia toda a sociedade. Na Grécia13, a vingança privada que atingia além do 

culpado também sua família, com o advento do Estado, foi substituída pela vingança 

divina, na qual as penas eram executadas em nome das divindades.  

Platão era contra a pena-vingança, pois defendia que a pena deveria possuir um 

propósito utilitário de reforma ou de terapêutica, a exemplo dos tratamentos 

medicamentosos. Nesta perspectiva, o crime era considerado uma enfermidade da alma e a 

pena deveria assumir um sentido corretivo e reeducador. Em oposição a Platão, Aristóteles 

entendia que o mal e o crime eram produtos do querer livre e racional do homem e 

portanto, a pena deveria agir como retribuição do mal pelo mal.  

                                                 
11 Oliveira, O.M., 2003 Prisão: um paradoxo social.  
12 “Olho por olho e dente por dente”. Código instituído por Hamurabi, rei da Babilônia, no séc. XXIII a.C. 
baseado na desforra.  
13 Oliveira, O.M. Op. cit.: p.19.  
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Com a evolução das civilizações observa-se o desenvolvimento da criminalidade 

humana (ofensas direcionadas aos indivíduos) e o recuo da criminalidade religiosa (ofensas 

contra autoridade pública e seus representantes). 

É neste cenário que Thomas Hobbes14 sugere a irrelevância da crença em Deus para 

o desenvolvimento da política, propondo que a crença religiosa dos súditos deveria ser 

àquela do monarca; só assim seria possível garantir a manutenção da ordem pública. A 

escolha dos homens pela sujeição ao Estado estaria justificada pelo interesse no ganho 

econômico aí implícito. Hobbes acreditava que a violência humana inata (o homem é o 

lobo do homem) seria contida com uma reserva de autodeterminação através da qual o 

homem renunciaria a parte de sua soberania para o Estado, que por sua vez passaria a deter 

o monopólio da violência através do seu exercício racionalizado. 

Soma-se a essa teoria a defesa de Maquiavel de que o poder político não deveria 

estar associado ao poder divino ou espiritual. Daí advém o termo Razão de Estado15 para 

definir de forma abstrata, o local destinado ao poder político, dissociado gradualmente do 

poder pessoal do soberano. O surgimento da burocracia, a partir da ascensão econômica e 

política de funcionários administrativos emancipados do controle real, somada ao 

crescimento da arrecadação de tributos e da definição de fronteiras enfraqueceram o poder 

do soberano, diluindo-o entre grupos. 

Para que a burguesia exercesse seu poder político ela necessitava constituir 

legitimidade, mediante a instituição de estruturas que garantissem sua hegemonia. O 

Estado foi então a instituição criada para este fim. 

                                                 
14 Hobbes, T. (1651). O Leviatã. 
15 Bobbio, N. Dicionário de Política. (2007). De acordo com Bobbio, o ponto de partida do conceito de 
Razão de Estado advém da inspiração de Maquiavel mesmo que verbalmente o mesmo não tenha sido por ele 
elaborado.  
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Neste contexto foram criadas as forças armadas, para uso interno e externo, o que 

estabeleceu o monopólio do uso da violência pelo Estado. Dava-se início ao processo de 

construção do Estado impessoal moderno, com a definição de propriedade privada e o 

estabelecimento de uma nova divisão do trabalho baseada não mais na disposição 

geográfica e sim na funcionalidade das atividades. Os burocratas trabalhavam para garantir 

a uniformidade, regularidade e um padrão de competências definidas em documentos 

oficiais do Estado, publicados e difundidos pela imprensa, reforçando seu caráter de 

impessoalidade. O Sistema Jurídico também assumiu características de impessoalidade 

desvinculando-se das influências do soberano e pulverizando o poder de decisão. 

Um importante critério de distinção dos Estados era o poder conferido às forças 

armadas. Com a constituição do Estado impessoal a guerra também assumiu outros 

contornos com a criação de grupos uniformizados, armados e treinados para defender os 

interesses do Estado para além das fronteiras. Criou-se também uma força policial distinta 

das forças armadas e responsável pela manutenção interna da ordem pública. A criação 

dessa nova força veio associada à necessária criação das prisões, outro recurso 

característico do Estado moderno, apesar do alto custo embutido nas práticas de 

encarceramento. 

Aqui é dado um redirecionamento ao levantamento histórico feito de forma a 

convergir para a análise proposta para o presente texto: a de constituição do poder legítimo 

do Estado de tutelar e punir as pessoas responsáveis pela violação dos preceitos legais e 

morais de determinada sociedade.  
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I.II. A pena e o poder legítimo do Estado de punir seus criminosos: 

Com o fortalecimento do Estado e da figura de autoridade pública, aquele toma 

para si o exercício da pena, tirando das mãos da vítima ou ofendido o poder de decisão 

sobre a punição a ser infligida. Na passagem do privado ao público a pena perdeu seu 

fundamento religioso e assumiu uma finalidade eminentemente política. Em Roma16, por 

exemplo, esse processo aconteceu por volta do ano 200 a.C. onde os crimes mais graves 

eram resolvidos pelo povo reunido em comício, enquanto os delitos privados eram punidos 

de forma mais branda, através de penas pecuniárias. Foi assim que a pena de morte deixou 

de ser predominante para os romanos.  

 No fim da Idade Antiga, as penas cruéis e exterminadoras sofreram séria oposição 

do Cristianismo, que pregava o valor decisivo dado à vida e tinha em Santo Agostinho um 

grande defensor da soberania da vida. Para ele “na justiça não se deve esquecer a 

misericórdia e ao odiar o delito não se deve esquecer que o delinqüente é homem”17. De 

forma a evitar a pena de morte, a Igreja pregava, em meados do século V, a pena de prisão, 

punindo desvios do clero com a segregação que se acreditava estimular o arrependimento. 

Sob a ótica cristã a pena tinha tanto o sentido de proporcionar o arrependimento e a 

reconciliação com Deus, quanto a função de punir. Foi a internação em mosteiros e a 

reclusão em celas que deu origem à pena privativa de liberdade18.  

Apesar dos esforços da Igreja em amenizar as penas cruéis, advém da Idade 

Moderna os registros de utilização dos piores mecanismos de repressão. A tortura era 

bastante empregada, tanto como procedimento como penalidade, e a pena de morte não se 

                                                 
16 Oliveira, O.M. Op. cit.: p.19. 
17 In Donnici, 1974, citado em Oliveira, O.M. (2003) Prisão: Um paradoxo social.  
18 Oliveira, O.M. Op. cit.: p.19. 
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restringia à privação de viver, sendo então precedida das mais perversas modalidades de 

suplício19.  

Um dos principais objetivos dos suplícios públicos era impressionar, e quando não, 

entreter o público. A execução tornara-se assim, uma verdadeira reprodução teatral de 

terror, triunfo e ritual organizado, que devia exibir um espetáculo ao público, com a 

morosidade e o requinte de crueldade característicos dos suplícios, acompanhados de perto 

pela indiferença dos carrascos e pelos gritos de desespero e sofrimento dos condenados.  

Tais práticas foram comuns até início do século XIX, disfarçavam a lei de talião e 

garantiam que a vingança pública fosse alcançada com a permissão da lei, ou seja, da força 

política. As medidas punitivas não eram simplesmente mecanismos ‘negativos’, elas 

estavam ligadas a uma série de efeitos positivos e úteis. O castigo passou de uma arte das 

sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos20. 

Ao final do século XVIII teve início uma série de protestos em prol da reforma do 

Direito Penal, pondo em cheque a verdadeira função da justiça: punir ou vingar? Era 

preciso que a justiça criminal agisse em prol das penas e não mais da vingança.  

Cesare Beccaria21 foi um dos fundadores dos princípios do sistema penal renovado 

e dito humanitário. A proposta desta reforma não se limitava a uma nova teoria da justiça 

da pena, mas defendia que ela fosse mais bem distribuída e exercida de forma justa e 

universal. O novo direito visava a defesa do bem da sociedade e não apenas do soberano, 

devendo para tanto formar um consenso acerca da necessidade não apenas de punição mas 

                                                 
19 Foucault, M (1987). Vigiar e Punir. Foucault apresenta o processo de transformação dos suplícios públicos 
para formas mais pudicas de punição, nas quais o corpo era tocado o mínimo possível sendo que o objetivo 
da pena não seria mais o do domínio do corpo mas sim o da privação da liberdade do indivíduo considerada 
então como um bem.  
20 Foucault, M Op. cit.: p. 23 
21 Beccaria, C. (2000) Dos delitos e das Penas.  
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também de prevenção do delito. O castigo passou a assumir a função de exemplo. “A 

certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não o teatro da pena”22. 

Segundo Beccaria,23 o Estado não queria simplesmente punir seus agressores e por 

isso assumiu a tarefa muito mais árdua de reabilitá-los nas mãos de seus próprios 

funcionários e em instituições criadas para esse fim. Entre os métodos então empregados 

estavam: o isolamento, o silêncio forçado, a imposição de uma rígida rotina diária e 

sobretudo a obrigatoriedade do trabalho.  Estava assim instituída a violência do Estado 

impessoal dirigida aos seus próprios cidadãos, não mais exposta ao olhar público e sim 

limitada às fortalezas e prisões sob a justificativa de práticas correcionais e disciplinares. O 

Estado tomou para si a responsabilidade de segregar e de punir. Para que a pena não se 

tornasse um ato de violência contra os cidadãos deveria “... ser essencialmente pública, 

rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos e 

ditada pelas leis”24. 

A construção dessa estrutura coercitiva e correcional do Estado parte do 

pressuposto maquiavélico25 de que o homem é um ser naturalmente mau e como tal precisa 

estar sob o controle do Estado (impessoal e organizado), de forma a garantir a proteção da 

vida e do patrimônio.  

Parte-se então para uma organização de Estado baseada num novo conceito de 

homem, na qual os teóricos clássicos26 romperam com a lei divina para dar o poder político 

e econômico aos homens racionais. 

                                                 
22 Foucault, M Op. cit.: p. 23. 
23 Beccaria, C. Op. cit.: p. 23. 
24 Idem, Ibdem. 
25 Maquiavel, em O Príncipe, apresenta a premissa de que o homem tende mais para o mal do que para o 
bem. 
26 Em especial Thomas Hobbes, Jonh Locke, Jean Rousseau. 
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Thomas Hobbes27 conferia aos homens a liberdade para utilizar seu poder como 

bem quisesse mas o medo da violência e dos conflitos levava os indivíduos a renunciarem 

seu poder individual em favor de um soberano, considerando que a sujeição seria mais 

benéfica economicamente do que uma guerra civil – a morte.  

John Locke28 contraria a concepção maquiavélica ao defender que a racionalidade é 

a principal característica do homem e portanto a função do governante, ou representante do 

Estado, é exercer seu poder baseado na razão e não na emoção. Para esse autor os homens 

não nascem livres e entregam, movidos pela razão, os direitos de auto-preservação da 

propriedade e da vida à comunidade.  É a legitimidade do poder constituído do Estado que 

garante a obediência de seus cidadãos, considerando que na falta de um homem virtuoso é 

preferível a supremacia da lei.  

Uma classe não se torna hegemônica apenas pelo poder político e econômico que 

possui, ela precisa criar estruturas (instituições) que sustentem sua nova visão de mundo e 

é neste contexto que as prisões surgem como uma possibilidade de controle social sobre os 

degenerados e perigosos que ameaçam o equilíbrio social. Para Locke cabia ao Estado 

regular a vida social a fim de garantir os direitos individuais, sem intervir ou administrar a 

vida particular de qualquer indivíduo. Os indivíduos que praticam delitos contra a 

sociedade, romperam o contrato social mas nem por isso deixaram de ser contratantes29. 

Para Rousseau30 a lei é a garantia de que todos deverão seguir e obedecer os 

mesmos princípios gerais à harmônica convivência social, numa ilusória perspectiva de 

                                                 
27 Carnoy, M. Estado e Teoria Política p. 25. 
28 Na visão contratualista os bens são protegidos se cada um coloca sua pessoa e sua potência sob a direção 
suprema da vontade geral. (Bobbio, N. Dicionário de Política). 
29 Carnoy, M. Op. cit.: p. 25. 
30 Rousseau, J. Do Contrato social. 
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igualdade.  Desta forma, o Estado moderno afirma um corpo legal, manifestação 

presumida de uma vontade geral, que define a soberania nacional e garante a segurança de 

seus cidadãos, apesar de manter a desigualdade entre os mesmos. Assim, o poder do 

Estado estava no povo que renunciou a sua liberdade em favor da vontade geral. 

Para o utilitarista Jeremy Bentham31 a ação estatal devia ser útil à vida social de 

modo a garantir a felicidade geral, mesmo que para isso alguns fossem punidos por meio 

de ações coercitivas e disciplinares. Para isso foram criados mecanismos do Estado que 

produziram conseqüências, positivas e negativas, sobre o comportamento dos indivíduos, 

dando ênfase ao controle e disciplina do comportamento humano. Segundo ele, “... a pena 

causa um mal na primeira ordem, e um bem na segunda: faz passar o criminoso por um 

padecimento, em que tem incorrido por sua vontade; e nos seus efeitos secundários 

transforma-se em um bem, amedronta os homens perigosos, é o alento das almas 

inocentes, e vem a ser o único abrigo que pode manter e conservar qualquer sociedade”32. 

É observado por Foucault33 que, historicamente, o poder punitivo estatal ultrapassa 

o direito de ir e vir e atinge outros direitos, como também princípios e garantias 

fundamentais, ofendendo, portanto a ordem constitucional e legal que legitima o próprio 

poder do Estado. O Estado é convidado a executar a tarefa de mediador do processo 

civilizatório. O sistema penal atua em defesa da ordem jurídica, exercendo o papel de 

substituto da vingança privada. 

                                                 
31 De acordo com o princípio ético utilitarista o melhor conjunto de leis, a melhor distribuição de direitos e 
deveres seria o que resultaria na maior felicidade para o maior número de pessoas. (Carnoy, M Estado e 
Teoria Política).  
32 Citado em Marques, O.H.D Op. cit.: p. 16. 
33 Foucault, M (1987). Op. cit.: p. 23. 
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É sobre o poder que o Estado exerce sobre a liberdade individual das pessoas, ou 

melhor sobre a sua privação, que versa a presente análise. Adam Smith34, como 

representante da doutrina liberal e defensor do funcionamento livre e ilimitado do 

mercado, entende que a acumulação ilimitada de riquezas não rivaliza com a coesão social, 

para ele o bem estar é resultado da própria sociedade. Seus pressupostos, porém não 

coadunam com as recorrentes experiências sociais de furto, extorsão e desejo de posse do 

bem alheio, afetas à realidade da justiça criminal.  

A criminalidade e a violência urbana são fenômenos diretamente atingidos e 

influenciados pela política capitalista de mercado que prima pelo enriquecimento 

simultâneo dos grupos sem considerar as limitações das riquezas a serem compartilhadas. 

A desigualdade social resultante desse processo está refletida na banalidade dos crimes 

cometidos motivados pela vontade de consumo ilimitado e indiscriminado. O ordenamento 

de leis civis e criminais que idealmente deveriam se suficientes para garantir a correta 

distribuição de direitos e deveres sociais, não dá conta do desejo consumista que atropela o 

mercado produtivo e extrai de forma fútil e violenta o bem almejado.  

A legislação liberal prevê a igualdade e a manutenção da segurança ao considerar o 

bem comum como uma ação individual, mas o crescente mercado produtivo e a recorrente 

desigualdade social ameaçam a justa e equilibrada aplicação da lei na medida em que não 

revertem a distribuição diferenciada do capital.  A incompatibilidade da democracia e do 

capitalismo reside na lógica básica de que aquela prima pela coletividade e este pelo 

individualismo.  

O Estado na luta contra o crime, que compromete a ordem jurídica, exerce o seu 

direito de punir como meio de prevenção geral. Ele deve estar presente como poder 

                                                 
34 Carnoy, M. Op. cit.: p. 25 - 30. 
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repressivo (Lei e Ordem) mas também como ação preventiva, através de investimentos em 

políticas públicas de educação, saúde, lazer, cultura, saneamento, trabalho, etc. Dessa 

forma faz-se necessária a crença na capacidade de se fazer presente do Estado, na 

prevenção positiva e na punição, de forma tal que a repressão não seja exagerada nem 

aleatória. 
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I.III. O processo de transformação do poder de punir: finalidade da pena 

A pena ainda traz consigo muitas conotações primitivas que a associam à noção de 

vingança e castigo, impedindo o desenvolvimento de sua finalidade preventiva e 

socializadora. A segregação da prisão representa simbolicamente a expulsão do criminoso 

que existe dentro de cada indivíduo, concentrando naquele que está preso tudo o que existe 

de ruim, possibilitando à sociedade purificar-se de todos os males.  

De acordo com Alessandro Baratta35 os limites da cominação e da aplicação da 

sanção penal, assim como as modalidades de exercício do poder punitivo do Estado, eram 

assinalados pela necessidade ou pela utilidade da pena e pelo princípio da legalidade. Com 

as premissas humanitárias da pena36 o corpo físico deixou de ser objeto imediato do castigo 

para dar vazão ao lugar da prisão, que prevalece até os dias atuais. A nova corrente 

filosófica humanitária defendia a aplicação da pena de modo proporcional ao dano causado 

pelo crime sendo a sua imposição associada: ao princípio da personalidade da pena, à 

reprovação da conduta, à prevenção de delitos futuros e à manutenção da segurança e 

tranqüilidade social.  

O final do século XIX marca a eminência do positivismo criminológico que tem na 

observação e na experiência científica os instrumentos necessários à compreensão e 

explicação do indivíduo criminoso, partindo de uma concepção de enfermidade moral e/ou 

social.  

Cesare Lombroso37 percebia o crime como um comportamento característico de 

seres humanos com variações antropométricas da espécie, resultado da herança de estigmas 

                                                 
35 Baratta, A. Criminologia Crítica e crítica do Direito Penal. 
36 Base das teorias da Escola Clássica de Direito Penal, muito bem representada pelos ensinamentos de 
Cesare Beccaria em Dos Delitos e das Penas. 
37 Lombroso, C. (O homem delinqüente , 1870), Citado em Carrara, S. Crime e Loucura, p. 62-67.  
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físicos. Ele considerava tais variações como algo do domínio da patologia, compreendendo 

o crime como um fenômeno do atavismo, isto é, um comportamento característico de 

formas humanas inferiores e primitivas. A teoria atávica e positivista de Lombroso 

indicava no delinqüente anomalias anatômicas e fisiológicas que caracterizavam o 

indivíduo criminoso. Estudos posteriores38 porém, observaram que tais características eram 

encontradas em quaisquer indivíduos, criminosos ou não, enfraquecendo assim a noção 

biodeterminista do criminoso.  

A fase sociológica da Escola Positiva tinha em Enrico Ferri39 seu principal 

representante na defesa veemente do papel da justiça penal como o da defesa social. Ferri 

classificava os criminosos em: natos, loucos, habituais, de ocasião e de paixão e alicerçava 

os critérios de punição na noção de periculosidade40 do agente, condicionando o tempo de 

pena à regeneração do criminoso41. Para ele, todos os indivíduos criminosos deveriam estar 

sujeitos a uma sanção, independente de sexo, idade, nacionalidade ou sanidade mental; 

considerando que as ações destinadas à proteção da sociedade deveriam ser dirigidas a 

todos indiscriminadamente.  

De uma forma geral a Escola Positiva concentrou a atenção na pessoa do criminoso, 

compreendendo o crime como um fato humano individual, originário da estrutura biológica 

e social do delinqüente. A segregação deixou de ser um instrumento de tortura para tornar-

se um meio de defesa social, no qual a pena assumiu a finalidade de regeneração do 

                                                 
38 Alguns desses estudos e teorias são apresentados por Sérgio Carrara em Crime e Loucura.  
39 Uma de suas obras mais aclamada foi La Sociologie Criminelle. Citada em Marques, O.H.D. Fundamentos 
da Pena.  
40 De acordo com Renato Posterlli (em A periculosidade do doente mental, 1995) periculosidade deriva do 
latim periculosus que refere-se ao perigo. Segundo o autor, do ponto de vista jurídico, periculosidade é o 
conjunto de circunstâncias que indicam a probabilidade de alguém praticar ou tornar a praticar um crime.  
41 Para Ferri os critérios preventivos superaram os de repressão e a pena confundia-se com a medida de 
segurança, dessa forma, a pena castigo difundida pelos clássicos foi superada pela pena-educação.  
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criminoso estando sua duração condicionada a cessação da periculosidade do indivíduo 

infrator. Segundo Aníbal Bruno42 “A Escola Positiva tem por objetivo fazer da sanção 

criminal não um castigo de culpabilidade mas um instrumento de defesa social pela 

recuperação do criminoso ou pela sua segregação”. 

As obras de Concépcion Arenal e Pedro Dorado Montero43 indicam que a pena 

deve primar pela educação e tratamento dos indivíduos criminosos não devendo incidir 

sobre a noção de vingança punitiva. Segundo Montero a pedagogia correcional44 deve 

substituir o sistema penal repressivo revelando-se assim regeneradora para fins de 

preservação social.  

O pós Segunda Guerra Mundial trouxe de volta à discussão do Direito Penal os 

movimentos humanitários, interrompidos em 1914 com o advento da Primeira Guerra 

Mundial. A nova doutrina da defesa social propunha um sistema penal baseado no Direito 

de Defesa Social45 no qual a pena seria substituída pelas medidas de prevenção, de 

ressocialização e de aperfeiçoamento do delinqüente. O Movimento da Política Criminal 

moderno intitulado de Nova Defesa Social tem como características fundamentais a 

universalidade, a multidisciplinariedade e a mutabilidade. São postulados básicos desse 

movimento: o exame crítico das instituições vigentes, a visão multidisciplinar e a 

instituição de um sistema de política criminal que garanta os direitos humanos promovendo 

                                                 
42 Citado em Marques, O.H.D Op. cit.: p. 16. 
43 Estudios Penitenciarios e El Derecho Protetor de los Criminales respectivamente. 
44A noção de pedagogia correcional reporta a um tratamento diferenciado: "precisamente por hallarse el 
delincuente en una situación de inferioridade relativa, por ser delincuente, se encuentra más necesitado que 
los no delincuentes de protección y ajuda; precisamente por eso tiene derecho á que los hombre honrados 
pongan cuanto esté de su parte para sacarle del angustioso estado á que le han traído culpas a.jenas. Lo que 
procede, por consiguiente, con él, no es el castigo por el delito cometido; es más bien un tratamiento 
especial, tutelar y curativo, que tienda á impedir las futuras re.” 
45 Proposta esta que teve em Felippo Gramatica seu maior precursor (citado em Marques, O.H.D 
Fundamentos da Pena, p. 126-128) 
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os valores essenciais da humanidade. De uma forma geral, seus seguidores repudiam a 

pena de morte e o uso indiscriminado da pena privativa de liberdade, reconhecendo a 

falência da pena enquanto meio ressocializador. 

Assim, a Nova Defesa Social46 defende a prevenção do crime e o tratamento do 

delinqüente47 a partir do estudo científico da personalidade do criminoso será possível a 

individualização da pena com a finalidade de reinserção social do delinqüente 

fundamentada em medidas racionais de tratamento penal.  

É fato que a transformação descrita não se deu no mesmo ritmo em todas as 

culturas e nações. Ainda hoje existem países que mantêm a pena capital entre seus recursos 

legais, dentre outros castigos considerados infames. É inexplicável a extensão da 

imaginação do homem para a barbárie e a crueldade.  

 

                                                 
46 Adotada pelas Nações Unidas após sua aprovação no Terceiro Congresso Internacional de Defesa Social 
em 1954. 
47 Marques, O.H.D Op. cit.: p. 16. 
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II. A Política Brasileira de Execução Penal 

A Lei de Execuções Penais Brasileira48 foi elaborada e está fundamentada nos 

preceitos progressitas da Nova Defesa Social na medida em que reconhece que a sociedade 

tem o dever de respeitar a dignidade da pessoa presa ao mesmo tempo em que o Estado 

tem o dever de assistir o delinqüente na direção da sua harmônica integração social49, com 

a garantia dos direitos humanos às pessoas presas.  

A dinâmica do processo de reintegração social das pessoas presas deve ser 

entendida como a possibilidade de abrandamento dos efeitos negativos do confinamento na 

medida em que permite aos sentenciados o desenvolvimento de recursos, internos e 

externos, necessários a sua integração ao contexto social – familiar e na comunidade de 

origem. O processo de educação e de socialização dos presos não deve ser imposto 

mediante os parâmetros ideológicos do Estado, mas sim construído individualmente e de 

forma natural e espontânea pelos próprios sujeitos presos a partir dos recursos 

disponibilizados pelo Estado50.  

A lei tem um caráter muito mais regulador do que disciplinador. Ao exercitar o jus 

puniendi na esfera da execução penal, a atuação do Estado limita-se ao comando emanado 

da sentença penal condenatória. É direito do Estado exigir o cumprimento das disposições 

da sentença. São preservados os direitos do condenado ou do internado não atingidos pela 

decisão judicial. Os parâmetros por esta traçados são os limites da atuação estatal. Não é 

suficiente apenas cumprir a lei mas também humanizar sua aplicação. 

                                                 
48 Lei 7.210 de julho de 1984. 
49 Art 1o da Lei 7.210/1984: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado” (original sem grifo). 
50 Importante destacar a importância dos os serviços assistenciais previstos na Lei 7.210/1984 enquanto dever 
do Estado, quais sejam: material, à saúde, jurídico, educacional, social, religioso e o trabalho (art. 11 e art. 
28, respectivamente).  
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Segundo Löic Wacquant51 o sistema carcerário brasileiro funciona como “uma 

verdadeira ditadura sobre os pobres”. Para o autor a sociedade brasileira se caracteriza 

pelas disparidades sociais e pela pobreza de massa que ao se combinarem refletem no 

crescimento vertiginoso da violência criminal. Desta forma, a insegurança criminal agrava-

se com a intervenção das forças de ordem e culminam na tentativa de controle das massas 

pela força52, numa confusão de manutenção da ordem de classe e da ordem pública.  

Na realidade brasileira atual ainda observa-se que o sentimento de que a pena deve 

atribular o criminoso e fazê-lo sofre não desapareceu completamente. É difícil perceber na 

realidade objetiva uma mudança do paradigma que privilegia a noção retributiva do mal 

causado ao outro como principal prerrogativa da execução penal. A idéia da terapêutica e 

da reintegração social ainda se configura como um ideal desenhado na legislação, a 

exemplo da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), mas muito precariamente 

operacionalizada no dia-a-dia prisional. 

Atualmente no Brasil algumas observações direcionam para a análise do 

comprometimento na capacidade de punição do Estado.  O Sistema Penitenciário 

Brasileiro tem se apresentado como uma solução ineficaz na proposta da“harmônica 

integração dos condenados e internados ao convívio social53”.  

Dados oficiais do Ministério da Justiça54 revelam que existem atualmente nos 

cárceres brasileiros mais de 446.000 pessoas presas. Esta população está confinada em 

                                                 
51 Wacquant, L (2001). As prisões da miséria p. 99. 
52 Idem, Ibdem. 
53 Art. 1o da Lei 7.210/1984. 
54 Dados consolidados do Sistema Integrado de Informação Penitenciária – InfoPen do Departamento 
Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça de dezembro de 2008, disponíveis no endereço eletrônico: 
www.mj.gov.br/depen.  
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estabelecimentos penais55 os mais diversos e que totalizam um quantitativo de pouco mais 

de 260 mil vagas. Tais dados revelam um déficit de mais de 186 mil vagas, o que reflete 

diretamente na vivência de superlotação carcerária. Esta é uma realidade conhecida dos 

cidadãos brasileiros das reiteradas reivindicações de presos quando de rebeliões e motins 

espetacularmente noticiados na mídia. De que forma é possível lidar e confrontar essa 

violência, infligida pelo Estado, com os princípios de garantia dos direitos – humanos, 

sociais e políticos? Na realidade, o poder punitivo estatal, impondo condições desumanas e 

degradantes nos estabelecimentos prisionais, deslegitima a ordem estatal e o poder de 

punir. 

O poder repressivo estatal deixa de cumprir qualquer função social e/ou individual 

quando decreta a prisão, seja para garantir a instrução criminal56 seja para o cumprimento 

da pena57. Segregar o infrator é uma maneira de criar um território – a prisão, e 

personalizar o mau por conseqüência, todos que estão do lado de fora desse território são 

os cidadãos de bem, que precisam ser protegidos. É preciso superar essa interpretação e dar 

início à análise dos sistemas punitivos como fenômenos sociais.  

A insuficiência do Estado no que tange à assistência prevista em lei como direito 

dos presos58 não está apenas na carência de local adequado para reclusão e cumprimento da 

pena, mas é extensiva à falta de qualidade no tratamento penal ofertado. Inúmeras são as 

                                                 
55 Tipos de estabelecimentos penais: penitenciárias (destinadas ao preso condenado à pena de reclusão em 
regime fechado), colônia agrícola industrial (destinada ao cumprimento de pena em regime semi-aberto), 
casa do albergado (destinada ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto), centro de 
observação (destinado à realização dos exames em geral) e os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico 
(destinados aos inimputáveis e semi-imputáveis).  
56 Prisão provisória, caracterizada no processo penal em 05 tipos: prisão em flagrante delito, prisão 
preventiva, prisão temporária, prisão por pronúncia e prisão por sentença penal condenatória recorrível. 
57 Prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória 
58 A Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal, prevê em seu Art. 10 que a assistência ao preso e ao internado 
é dever do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. No Art. 11 
define que essa assistência deverá ser: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.  
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deficiências no que tange a ações mínimas de cuidado, definidas como responsabilidade do 

Estado enquanto tutor dessas pessoas: alimentação, vestuário, atenção à saúde, acesso à 

educação, ao trabalho ou à formação e qualificação profissional, entre outras.  

O Relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 

Carcerário apresentado em junho de 200859, destinou o capítulo V para apresentação de 

relatos referentes à Violação dos Direitos dos Presos. Este texto, elaborado a partir de 

visitas realizadas por membros da CPI a estabelecimentos penais de diferentes unidades da 

federação, aponta inúmeras situações de desrespeito às assistências previstas na legislação 

de execução penal, bem como aos direitos humanos. Cumpre destacar que a CPI foi criada 

com o objetivo de investigar a real situação do sistema carcerário brasileiro, aprofundar 

o estudo sobre as causas e conseqüências dos problemas existentes; verificar o 

cumprimento ou não do aparato jurídico nacional e internacional relacionado aos direitos 

dos encarcerados; apurar a veracidade das inúmeras denúncias e principalmente apontar 

soluções e alternativas capazes de humanizar o sistema prisional do país, contribuindo 

com a segurança da sociedade. 

A primeira reação diante da constatação de tais abusos e absurdos é sugerir 

alterações na legislação penal de tal forma a exigir que os agentes e representantes do 

Estado cumpram a legislação já definida mediante dura penalidade. Será que a 

precariedade do tratamento penal está associada à carência de ordenamento legal que o 

assegure? A firme aplicação da Lei de Execução Penal - LEP, de forma ampla e completa, 

seria suficiente para criar um meio carcerário seguro, de forma a contribuir para a 

                                                 
59

 Consultado em http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/grupos-de-trabalho/sistema-prisional/CPIsistemacarcerario.pdf 
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integração social do condenado da forma desejada e consentânea com o marco legal 

vigente.  

A ausência do Estado, com seu poder preventivo e (re) socializador, e a 

exacerbação do seu poder exclusivamente punitivo e disciplinador de certo contribui para o 

incremento dos índices de reincidência criminal especulados60 e para o aumento da 

criminalidade no país. A utilização da violência legitimada pelo Estado funciona como 

último recurso de contenção dos indivíduos isolados, que se recusam a ser dominados pelo 

consenso da maioria.  

É dever do Estado prestar assistência ao preso, ao internado e ao egresso concebida 

como instrumento de prevenção do delito, da reincidência e de orientação para retorno ao 

convívio social. A atividade socializadora deve consistir na colocação, à disposição do 

condenado, do maior número possível de condições que permitam a este, voluntariamente, 

não voltar a delinqüir. 

As ações do Estado não devem se limitar às ações de governos, sendo estes 

entendidos como formas de poder autônomas em relação a vários grupos sociais e que 

possuem a função específica e determinada num intervalo de tempo, de realizar a 

integração política da sociedade e a sua defesa para com grupos externos. Desde as 

primeiras teorias do Estado Moderno reconhece-se que é finalidade mínima de um 

Governo manter as condições que permitam a coexistência pacífica entre grupos e 

indivíduos, impedindo ações violentas. 

Assim, qualquer mudança de paradigma no que tange à política criminal e ao poder 

estatal de punir e “ressocializar/recuperar” seus cidadãos precisará contar com maior 

                                                 
60 Não há dados nacionais sobre os índices de reincidência, apenas estimativas baseadas no senso comum de 
que a proporção gira em torno de 60%. 
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participação e intervenção social. Essa interface faz-se necessária considerando que a 

resposta do Estado aos problemas da sociedade (expresso em políticas públicas) nem 

sempre está relacionada com os verdadeiros interesses da sociedade. 

As normativas atuais do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - 

CNPCP61 orientam a política penitenciária no respeito à vida e à dignidade da pessoa 

humana e na garantia da legalidade dos direitos humanos na atuação repressiva do 

Estado.62  

 

                                                 
61 Órgão previsto no art. 62 a 64 da Lei 7.210/1984 responsável, entre outras coisas, pela definiçãodas 
diretrizes da política criminal brasileira. As Resoluções aqui indicadas foram consultadas no site: 
http://www.mj.gov.br/cnpcp. 
62 Art. 2ª da Resolução nº 16 de 17/12/2003 que dispõe sobre as Diretrizes Básicas da Política Criminal.  
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II.I. A proposta terapêutica das Medidas de Segurança: aspectos legais e políticos.  

A proposta do presente trabalho porém não é uma análise do Sistema Penitenciário 

Brasileiro em sua totalidade, limitando-se ao estudo dos aspectos relacionados à estrutura e 

ao funcionamento dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, como 

estabelecimentos penais destinados à custódia e tratamento dos portadores de transtornos 

mentais infratores. Para tanto, faz-se imprescindível o entendimento do surgimento e 

funcionamento das chamadas Medidas de Segurança.  

A noção da criação da medida de segurança está de alguma forma inspirada na idéia 

geral de que existe uma diferença primordial nos crimes cometidos por “loucos” daqueles 

cometidos por indivíduos ditos “normais”, na qual estes teriam consciência de suas 

decisões e controle de suas ações. Esta distinção essencial coloca em vértices opostos os 

binômios: crime X culpa e loucura X inocência.  

Historicamente63 há registros remotos de medidas preventivas dirigidas a 

indivíduos considerados perigosos para a sociedade em função de sinais de “loucura”, a 

exemplo dos registros nas Pandectas64de quando o imperador romano Marco Aurélio ao 

tomar conhecimento de que um indivíduo matara o próprio pai após perder a razão, 

ponderou diante do estado mental patológico do infrator, e determinou que o mesmo 

ficasse sob custódia de forma a evitar a prática de novo delito e assim garantir a ordem 

social. Para os romanos os considerados furiosi65 eram segregados em casas de custódia 

                                                 
63 Ferrari, E.R. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito. 
64 Pandectas: referência a segunda parte do “corpus iuris civillis” de Justiniano, que contém as opiniões dos 
mais célebres juriconsultos romanos. Neste caso específico trata-se do registro feito no livro I título 18 
(citado em Ferrari, E.R. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, (p. 15-
16). 
65 Furiosi do latim: cheios de fúria, raivosos, loucos.  
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com o objetivo de proteger a sociedade dos indivíduos perigosos, excluindo-os inclusive 

dos rigores da legislação penal.  

Originalmente, as medidas de segurança em sua finalidade de proteção social não 

exigiam nem mesmo a prática de algum delito para sua imposição, assumindo um caráter 

preventivo e de “bom exemplo” ao segregar e excluir vagabundos e possíveis 

delinqüentes66. No final do século XIX, com o incremento das críticas à sanção-pena e o 

advento dos estudos científicos acerca do homem criminoso67, deu-se ênfase à necessidade 

de uma nova resposta ao combate à criminalidade. Surgiram então as propostas preventivas 

de tratamento do delinqüente em oposição à estrita retribuição do mal oriundo do delito 

com o castigo do infrator. A pena assumiu a finalidade de um objetivo utilitarista: prevenir 

o delito e punir o delinqüente. Os pressupostos da Escola Correcional68 privilegiavam o 

homem infrator, seu controle e tratamento moral, visando a tranqüilidade social. 

Somavam-se a estes ideais os pressupostos positivistas italianos de que sendo o crime uma 

doença social a cura seria possível com o devido tratamento penal, baseado na segregação.  

A Medida de Segurança pode ser entendida como um instrumento de defesa social 

e de tentativa de recuperação médico-social do indivíduo perigoso que delinqüiu69. O 

direito antigo simplesmente declarava a irresponsabilidade dos doentes mentais 

abandonado-os à própria sorte e a todo o tipo de infortúnio, o que fazia com que a situação 

dos alienados fosse pior do que a dos criminosos comuns. A prioridade dos legisladores era 

a defesa da sociedade, e dificilmente cogitava-se a defesa e o cuidado para com os doentes 

                                                 
66 O comportamento suspeito era suficiente para incluir o indivíduo no rol dos segregados.  
67 A exemplo dos trabalhos de Cesare Lombroso (L’uomo delinqüente, 1870).  
68 A Escola Correcional nasceu em 1839 com os trabalhos de Roder e Krauser os quais estavam 
fundamentados na recuperação moral do indivíduo (citados em Ferrari, E.R. Medidas de Segurança e Direito 
Penal no Estado Democrático de Direito). 
69 Posterli, R. A Periculosidade do doente mental.  
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mentais. Somente a partir de 1838, com a iniciativa da Assembléia Francesa de promulgar 

a Lei de Proteção aos Alienados, que os países tomaram este como um exemplo e passaram 

a preservar a diferença entre os doentes mentais e os vagabundos e criminosos comuns. 

Para Foucault70 este é o momento em que “os juízes começaram a julgar a coisa diferente 

além dos crimes: a alma dos criminosos”.  

De acordo com o Código Penal Brasileiro de 194071 a previsão da medida de 

segurança foi incorporada a partir da inspiração no Código Penal Italiano de 193072, 

valendo-se à época do critério da duplicidade73 de aplicação da pena e da medida de 

segurança ao mesmo indivíduo. No Código Penal Brasileiro, originalmente, as medidas de 

segurança eram das espécies patrimoniais e pessoais, sendo que estas poderiam ser 

detentivas e não-detentivas74. Com as alterações propostas pela Lei 7.209 de 1984 as 

medidas de segurança passaram a ser de apenas dois tipos: de internação em Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico e a sujeição a tratamento ambulatorial75. A adoção 

atual do sistema vicariante na legislação penal brasileira não permite mais a aplicação da 

pena concomitante à medida de segurança.  

                                                 
70 Foucault, M. Op. cit.: p. 23. 
71 Decreto-Lei n. 2.848 de 07/12/1940. 
72 O Código Penal Italiano de 1930 foi o primeiro a instituir a Medida de Segurança como lei, porém Karls  
Stooss tem o mérito de inserir a aliança entre a pena e a medida de segurança no Projeto de Código Penal 
suíço de 1894. O atual art. 26 do Código Penal Brasileiro (anterior art. 22, modificado pela Lei 7.209 de 
11/07/1984) copiava o art. 51 do Código Penal Alemão e os projetados arts. 100 e 110 do Código Penal Suiço. 
(em Posterli, R. A Periculosidade do Doente Mental, p. 37-39). 
73 O sistema do duplo-binário adotado no Código Penal de 1940, autorizava a aplicação da pena e da medida 
de segurança simultaneamente. 
74 De acordo com o texto original do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2-848/1940) as medidas de 
segurança patrimoniais são relacionadas à interdição de estabelecimento ou de sede de sociedade ou 
associação e ao confisco. As medidas de segurança pessoais poderiam ser detentivas: internação em 
manicômio judiciário, internação em casa de custódia e tratamento e internação em colônia agrícola ou em 
instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional; e não-detentivas: a liberdade vigiada, a 
proibição de freqüentar determinados lugares e o exílio local.  
75 Art. 96 do Código Penal alterado. De acordo com o art. 97 “Se o agente for inimputável, o juiz 
determinará sua internação. Se, todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz 
submetê-lo a tratamento ambulatorial.  
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A medida de segurança não foi concebida e idealizada como uma medida punitiva 

mas sim como um instrumento de defesa da sociedade e de tentativa de recuperação social 

do portador de transtorno mental que cometeu um delito. Segundo Ferrari76 a medida de 

segurança constitui uma providência do poder político que impede que determinada 

pessoa, ao cometer um ilícito típico e se revelar perigosa, venha a reiterar na infração, 

necessitando de tratamento adequado para sua reintegração social.  

 É possível distinguir a pena da medida de segurança a partir da leitura feita por 

Fragoso77 de que “a pena é sanção e se aplica por fato certo, o crime praticado ao passo 

que a medida de segurança não é sanção e se aplica por fato provável, a repetição de 

novos crimes. A pena é medida aflitiva, ao passo que a medida de segurança é tratamento, 

tendo natureza assistencial, medicinal ou pedagógica. O caráter aflitivo que esta última 

apresenta não é fim pretendido, mas meio indispensável para sua execução finalística” 

(original sem grifo). 

 O surgimento da medida de segurança advém como uma nova modalidade de 

contenção, considerando que nos governos autoritários permitiam-se que direitos 

individuais fossem suprimidos frente ao que se julgava ser os interesses da sociedade ou do 

Estado. É preciso ter claro porém que não se pode esperar de um quadro patológico a 

obediência aos prazos legais estabelecidos para penas e medidas de segurança. O processo 

de remissão de sintomas tem um tempo próprio que independe do contexto legal no qual 

está inserido. E o desajuste de personalidade não poderá ser compreendido fora do seu 

contexto cultural e social78. Para Damásio de Jesus79 a medida de segurança possui 

                                                 
76 Ferrari, E.R. Medidas de Segurança e o Direito Penal no Estado Democrático de Direito  Op. cit.: p. 39. 
77 Idem, Ibdem. 
78 Jacobina, P.V. Direito Penal da Loucura. 
79 Citado em Ferrari, E.R. Op. cit.: p. 39. 
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natureza essencialmente preventiva, no sentido de evitar que um sujeito que praticou um 

crime e se mostra perigoso venha a cometer novas infrações.  

 O Código de Processo Penal Brasileiro80 trata em seu Capítulo VIII (arts. 149 a 154 

e no art. 682) das questões relacionadas à avaliação pericial da sanidade mental dos 

acusados criminalmente. A dúvida sobre a integridade mental do infrator motiva a 

solicitação judicial de realização de exame médico-legal. Este poderá ser feito ainda na 

fase do inquérito e pressupõe-se a nomeação, pelo juiz, de curador para acompanhamento 

do acusado. A legislação prevê que os exames legais sejam realizados em manicômio 

judiciário81 ou na falta deste, em estabelecimentos adequados designado pelo juiz. De 

acordo com os preceitos legais a duração do exame não deverá exceder 45 dias, com a 

exceção de solicitação expressa dos peritos responsáveis pela realização do mesmo. A 

internação do acusado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico deverá ser 

ordenada pelo juiz responsável. Alguns dos dados obtidos na presente pesquisa porém 

indicam que essas prerrogativas legais nem sempre são respeitadas. No relato feito pelos 

dirigentes dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico fica evidente que os prazos 

e ditames legais nem sempre não são cumpridos, haja vista a internação e permanência de 

pessoas sem ao menos uma acusação formal pelo crime cometido82.  

 O processo de readaptação das pessoas presas no modelo punitivo atual é inviável. 

Segundo Augusto Thompson83 o aprisionamento acaba por esperar dos indivíduos presos a 

adaptação ao cárcere e não à vida em liberdade: “se o preso demonstra um comportamento 

                                                 
80 Decreto-Lei n. 3.689 de 03/10/1941. 
81 Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é a nomenclatura atual conferida pela Lei 7.209 de 
11/07/1984 que propunha alterações no Código Penal de 1940.  
82 Ver Capítulo V (V.II) do presente trabalho. 
83 Em A questão Penitenciária.  
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adequado aos padrões da prisão, automaticamente merece ser considerado como 

readaptado à vida livre”. 

 A medida de segurança caracteriza-se assim como uma instituição de punição do 

louco restringindo-lhe a liberdade e abandonando-o à exclusão, na intenção de salvá-lo de 

sua própria insanidade, como se possível fosse a extirpação de sua loucura. A alienação 

porém só é reforçada e exacerbada pela vivência de internamento imposta a tais indivíduos 

compulsoriamente.   
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  III. A Política Nacional de Atenção à Saúde Mental 

III.I. Do conceito de loucura84 à noção atual de saúde mental: 

A análise histórica do conceito de loucura, na medida em que se relaciona ou 

mesmo tangencia o cerne desta pesquisa assume uma relevância estratégica. A 

compreensão do Movimento da Reforma Psiquiátrica é essencial para contextualizar o 

aspecto político do espaço de defesa dos direitos fundamentais dos portadores de 

transtorno mental e de luta por seu reconhecimento como seres humanos. 

Historicamente85, a percepção social da loucura na Idade Média estava representada 

numa visão trágica de alteridade pura, do homem mais verdadeiro e integral, onde a 

loucura era inscrita num lugar socialmente reconhecido como sendo da verdade e do 

divino. Na modernidade, porém, a loucura assume uma visão crítica, reservando ao louco 

um lugar de encarceramento, morte e exclusão. O século XIX traz um olhar científico 

sobre a loucura, transformando-a em objeto de conhecimento: a doença mental. Surge daí a 

prática médica psiquiátrica, ancorada nos dispositivos de medicalização e terapeutização 

do doente mental. 

Durante a época clássica, o hospício tinha uma função eminentemente de 

“hospedaria”. Os Hospitais Gerais e Santas Casas de Misericórdia representavam um 

espaço de recolhimento dos marginalizados: leprosos, prostitutas, ladrões, loucos, 

vagabundos, etc. Enfim de todos aqueles que simbolizavam ameaça à lei e à ordem social. 

O Hospital Geral até então não se caracterizava como uma instituição médica, se ocupava 

de uma ordem social de exclusão/assistência/filantropia para os desafortunados e 

                                                 
84 De acordo com Fuhrer (citado em Jabobina, 2008) “É obscura a origem do termo loucura, mas é certo que 
desde o século XIII a palavra refere-se àquele que perdeu a razão, ao débil mental e aos doidos em geral.” 
85 Foucault, M. A História da Loucura. 
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abandonados pela sorte divina e material. O internamento era baseado em uma prática de 

proteção e guarda, não possuindo ainda uma conotação de medicalização ou uma natureza 

patológica. O olhar sobre a loucura não era diferenciador das outras categorias marginais e 

o critério que marcava a exclusão dos loucos estava referido à figura da desrazão e não aos 

critérios de ordem patológica.  

Entende-se nessa perspectiva que o enclausuramento do ‘louco’ era tomado como 

uma medida de proteção, de um sujeito totalmente desprovido de discernimento quanto a 

sua própria sobrevivência. A desumanidade com que eram tratados os doentes mentais já 

na era do Iluminismo devia-se, prioritariamente, a três fatores: a ignorância quase completa 

sobre a natureza da doença mental, a crença corrente de que a doença mental era incurável 

e o profundo temor que se tinha dos insanos. 

A partir de 179386, surge com a figura do médico clínico Pinel, a “tecnologia 

pineliana” que estabelece a doença como um problema de ordem moral. Ao liberar as 

correntes dos alienados Pinel abre à loucura o domínio da liberdade e funda a psiquiatria. 

Os hospitais passam a ser vistos não mais como um simples espaço de exclusão, mas sim 

um local onde a partir do agrupamento das doenças os médicos trabalham numa 

perspectiva de cura. Os movimentos de transformação do hospital em instituições de 

natureza médica soma-se ao nascimento da clínica e da anatomia patológica, conferindo 

um novo olhar sobre a loucura.   

Os asilos são regidos então pela “tecnologia pneliana” que utiliza as estratégias do 

isolamento, a organização do espaço asilar e a constituição de uma relação terapêutica 

baseada na autoridade, submetendo então os doentes mentais ao questionável “tratamento 

                                                 
86 Foucault, M. O Nascimento da Clínica.  
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moral”. Para Pinel87, os doentes mentais eram considerados alienados, ou seja, aqueles que 

se deixavam tomar por paixões artificiais e impulsos, tornado-se momentaneamente 

agressivos, indiferentes, perigosos e alheios aos princípios e regras da ordem e da moral. O 

tratamento moral de Pinel objetivava a reeducação da mente alienada e a cura implicava 

em trazer o alienado de volta a realidade, afastando seus impulsos e ilusões. Pinel tinha a o 

rigor da disciplina e a prescrição do trabalho como os principais instrumentos terapêuticos 

de cura da alienação mental.  

O final do século XVIII traz uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas 

tanto na Europa quanto na América e a transição do totalismo feudal para a democracia 

traz consigo o conceito de cidadania. Essas transformações sociais não atingiram porém os 

asilos psiquiátricos que mantiveram o universo da  loucura fundamentado no isolamento, 

no tratamento moral e na disciplina.  

A partir da segunda metade do séc. XIX, a psiquiatria, como outros saberes do 

campo social, assume um poder de ordenar os sujeitos a partir de um matiz positivista. 

Competia aos detentores do poder, médico e social, a custódia e os cuidados com os 

insanos, de forma a garantir o ‘bem-estar’ de todos – loucos e não loucos. 

A modernidade inaugura a visão de hospital moderno, medicalizado e governado 

pelo médico, no qual o hospital torna-se uma instituição médica e a medicina, um saber e 

uma prática hospitalar. As condições de emergência de um saber e instituição médicos 

relacionam-se às condições econômicas, políticas e sociais da modernidade. O trabalho é 

tomado como moeda simbólica a partir da qual a pobreza é ressignificada: sai do campo 

místico na qual é valorizada, assumindo um caráter negativo de desordem moral e 

                                                 
87 Conforme relatado no material produzido pela Fiocruz e organizado por AMARANTE, Paulo intitulado: 
Saúde Mental: políticas e instituições: programa de educação a distância, Caderno 2, 2003.  
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obstáculo à nova ordem social. Sendo assim, a desrazão vai perdendo espaço e a alienação 

passa a ocupar o lugar de distinção do louco ante a ordem social.  

Os dispositivos disciplinares da prática médica psiquiátrica dão início ao massacre 

da experiência trágica e cósmica da loucura, inserindo-a numa consciência crítica. Tem 

início a caracterização do louco enquanto personagem representante de risco e 

periculosidade social, inaugurando-se a institucionalização da loucura pela medicina e a 

ordenação do espaço hospitalar por esta categoria profissional. O cruzamento entre 

medicina e justiça caracteriza o processo de instituição da doença mental, propiciando uma 

sobreposição entre punição e tratamento, uma quase identidade do gesto que pune com 

aquele que trata. A relação tutelar para com o louco, assegurada pelo Estado, torna-se um 

dos pilares das práticas manicomiais e estabelece territórios de segregação, violência, 

morte e ausência de verdade.  

No início do século XX, a psicanálise resgata a essencialidade da loucura em todos 

os indivíduos a partir da noção de inconsciente conferindo-lhe um aspecto eminentemente 

humano, apesar da história das instituições totais e asilares transformarem-na em uma 

experiência desumanizadora.  

Historicamente88, temos que coube à medicina, parte da tarefa de definir o que seria 

“bom” e “mau” para os indivíduos. O médico deveria atuar não apenas contra a doença 

mas dificultar ou impedir seu aparecimento, lutando contra tudo o que na sociedade 

pudesse interferir no bem-estar físico e moral de seus pacientes. Dessa forma, através da 

prerrogativa de práticas sociais e biológicas, os psiquiatras assumiram um importante papel 

normatizador da sociedade, contribuindo muitas vezes para o desenvolvimento de 

                                                 
88 Foucault, M.  Op. cit.: p. 44.  
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processos de exclusão. A experiência da loucura como desumanizadora confere-lhe um 

status de doença e atribui-lhe o lugar da exclusão e da punição.  

O saber psiquiátrico, com seu modelo clássico centrado na medicina biológica e 

que prioriza a observação e a descrição dos distúrbios nervosos com a intenção de traçar 

um conhecimento objetivo do homem, influencia até hoje a filosofia e o funcionamento das 

instituições psiquiátricas, enquanto instituições totais89. O funcionamento das instituições 

totais está relacionado a três aspectos fundamentais: a realização de todos os aspectos da 

vida restrita a um único local e sob uma única autoridade; a obrigatoriedade de 

compartilhar imediatamente com um grupo relativamente grande de pessoas, aglomeradas 

de forma compulsória, todas as atividades da vida diária, que deverão ser executadas de 

forma uniformizada e harmônica; e o estabelecimento de horários, regras e padrões 

rigorosos para a execução de toda e qualquer tarefa.  

Todas as atividades institucionais visam um plano racional único de forma a 

atender exclusivamente os objetivos da instituição, nas quais as pessoas que lá se 

encontram são meros instrumentos para realização deste fim. As relações de convivência 

que freqüentemente se estabelecem em instituições totais entre os internos e a equipe 

profissional freqüentemente são marcadas por estereótipos limitados e hostis, 

representados por relações de confiança/desconfiança, superioridade/inferioridade.  

A estrutura institucional fechada fomenta uma grande distância social e afetiva 

entre os diversos atores integrantes, limitando ao máximo a mobilidade social e a 

comunicação. Fica limitado ainda o acesso às atividades laborais, educacionais, e aos 

vínculos familiares, como parte do tratamento dispensado ao interno. Podemos considerar 

as instituições totais como híbridos sociais de comunidades residenciais e organizações 
                                                 
89 Erving Goffman, 1961. Manicômios, Prisões e Conventos. 



 50

formalmente constituídas. São instituições socialmente aceitas porque refletem o desejo da 

sociedade de enclausurar pessoas em estufas com o objetivo de mudá-las e moldá-las, 

numa espécie de experimento natural de transformação do “eu”. 

O período da 2ª Guerra Mundial e o que se sucedeu a ele são marcados por 

questionamentos sociais que visavam a igualdade de direitos e o bem estar coletivo. Dentro 

deste contexto de revisão de paradigmas os hospitais psiquiátricos caracterizados pela 

privação de liberdade e pelo desrespeito aos direitos humanos, começaram a ser 

questionados.  Qual seria a função terapêutica de uma instituição com características tão 

totais e excludentes? Partindo-se da observação de que os hospitais psiquiátricos além de 

não cumprirem a função recuperadora dos doentes mentais, eram responsáveis muitas 

vezes pelo agravamento do quadro dos pacientes; surgem propostas de reforma do 

conceito de hospital psiquiátrico, psiquiatria, loucura e doença mental.  

As propostas de instituições como as Comunidades Terapêuticas inglesas e a 

Psicoterapia Institucional francesa surgem como alternativa de transformação do espaço 

asilar, a partir do próprio modelo do hospital psiquiátrico vigente.  

A Comunidade Terapêutica de Maxwell Jones (1959)90 preconizava uma 

transformação institucional na rotina do hospital psiquiátrico. Para tanto, essa proposta de 

“reforma” questionou as relações hierarquizadas entre médicos e pacientes e deu voz, pela 

primeira vez, aos internos, permitindo, no âmbito do hospital, que estes participassem 

ativamente de seu processo de “cura”.  

Médicos, pacientes e demais profissionais trabalhavam em parceria e em prol do 

melhor tratamento a ser ofertado aos doentes mentais daquela instituição. Essa proposta 

                                                 
90 Proposta apresentada e discutida por Manuel Desviat em A Reforma Psiquiátrica. 
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não tinha a pretensão de apresentar propostas amplas de reforma, sendo que cada 

instituição deveria fazer seu próprio diagnóstico institucional, a partir da percepção dos 

atores envolvidos no seu cotidiano, e a partir daí traçar projetos de melhoria do tratamento 

dos seus pacientes. O foco deixava de ser o tratamento individual e passava a ser os 

trabalhos e interpretações grupais, de forma que o paciente estava envolvido não apenas no 

seu tratamento mas no dos demais internos também. O objetivo maior das Comunidades 

Terapêuticas era preparar os pacientes para seu retorno ao convívio social a partir da 

problematização e resolução de seus conflitos num espaço de interação grupal.   

O propósito da Psicoterapia Institucional francesa91 é muito semelhante ao das 

comunidades terapêuticas, ressaltando naquela a forte influência da psicanálise lacaniana. 

Tosquelles (no Hospital Saint-Alban) objetivava resgatar o aspecto terapêutico que um dia 

o hospital psiquiátrico afirmou ter. A leitura psicanalítica de cada instituição 

particularizava seu funcionamento e limitava suas iniciativas inovadoras, na medida em 

que visava uma clientela específica e restrita àquele espaço institucional. Cada instituição 

era analisada a partir de suas características doentias (o poder absoluto do médico, a 

verticalidade radical das relações institucionais, etc) e reavaliada sob o olhar de todos os 

envolvidos no contexto institucional: médicos, pacientes, terapeutas, familiares e demais 

funcionários. Para esta proposta de “reforma”, era impossível tratar um sujeito inserido 

numa estrutura doentia sem avaliar e modificar tal espaço.  

A Política de Setor visava uma transformação nas formas de atendimento e na 

qualidade dos serviços prestados indicando a necessidade de projetos terapêuticos 

                                                 
91 A psicoterapia institucional era o fundamento teórico da política francesa de setor e foi uma das mais 
marcantes tentativas de salvar o manicômio a partir de suas relações internas. Essa proposta estava baseada 
na tese de que “Não são os muros do Hospital que fazem dele um manicômio; são as pessoas: os que 
prestam cuidados e o enfermos que vivem neles” (Dessauant, citado em Desviat, M. A Reforma Psiquiátrica, 
p. 26).  



 52

individualizados inseridos numa dimensão não apenas clínica mas também pública e 

coletiva. A partir dessa iniciativa foram criadas outras formas terapêuticas de 

institucionalização92 para além dos hospitais psiquiátricos, como instituições 

intermediárias e extra-hospitalares, tais como o hospital-dia, o lar de pós-cura e as oficinas 

protegidas. Modelos construídos a partir de uma lógica de territorialização da assistência.  

Apesar da Psicoterapia Institucional avançar um pouco na proposta da Comunidade 

Terapêutica, na medida em que questionava as relações institucionais como um todo e não 

apenas a natureza funcional do espaço asilar (espaço físico, realização de oficinas laborais 

e terapêuticas), ambas as propostas limitaram em muito suas críticas e sugestões ao espaço 

restrito do hospital psiquiátrico. Pouco se falou: das categorizações nosológicas da 

psiquiatria, do conceito de loucura e doença mental, da função excludente das internações 

e conseqüentemente dos hospitais psiquiátricos e dos reflexos da loucura na sociedade 

(noção de anormalidade, perigo e exclusão).  

A Psiquiatria Preventiva ou Comunitária teve origem nos Estados Unidos a partir 

das propostas de Geral Caplan de que a seria possível planejar e executar programas 

destinados a reduzir: a freqüência dos distúrbios mentais na comunidade (prevenção 

primária), a duração dos distúrbios observados (prevenção secundária) e a deteriorização 

resultante desses distúrbios (prevenção terciária)93. A idéia principal desta teoria é que o 

atendimento não deveria se restringir ao indivíduo doente, devendo alcançar também sua 

                                                 
92 Audisio, 1965 (citado em Desviat, M. A Reforma Psiquiátrica p.29) indica que “O aparelho tradicional de 
assistência, o hospital psiquiátrico, deve sofrer uma profunda mudança em seu modo de funcionamento, 
deixando de ser o lugar único ou preferencial para ser um elemento a mais num sistema complexo de 
cuidados e assistência”.  
93 Gerald Caplan publicou os princípios da Psiquiatria Preventiva no ano de 1962 com seu livro Princípios de 
Psiquiatria Preventiva. 
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comunidade, de forma a produzir mudanças e causar impacto nas instituições que o 

cercam: escola, comunidade, local de trabalho, etc.  

É sabido que todas as propostas, desde o início da Reforma Psiquiátrica – iniciativa 

de Pinel, Comunidade Terapêutica, Psicoterapia Institucional, Psiquiatria de Setor, 

Psiquiatria Preventiva; visavam prioritariamente revisar a estrutura tradicional de cuidado 

para com o alienado mental através da implantação e implementação de um tratamento 

psiquiátrico, baseado na custódia e no controle. As primeiras experiências restringiam-se a 

criticar o espaço asilar e institucional. A proposta da Antipsiquiatria e da reforma 

basagliana94 vão além na medida em que contestam toda a estrutura do saber 

psiquiátrico: a instituição; as classificações nosológicas; os diagnósticos; o papel da 

família e do contexto sócio-cultural do sujeito em seu processo de adoecimento; a exclusão 

para tratar, etc.  

Um ponto de grande relevância na crítica feita ao tratamento mental está no 

reconhecimento e negação do estigma que permeia o “louco” e que na maioria das vezes se 

tornara mais cruel e perverso do que a própria “doença mental”. A Lei 18095 aboliu o 

estatuto de periculosidade social que estigmatizava o doente mental e assim as internações 

compulsórias ficaram restritas a determinadas condicionantes civis e judiciais.  

O hospital psiquiátrico na Itália deixou de ser uma instituição de referência no 

cuidado do “doente mental” para assumir um papel de coadjuvante no tratamento, 

associando-se aos chamados “serviços substitutivos à internação”. Saiu de foco a noção do 

                                                 
94 A sociedade italiana condenou a instituição manicomial com a Lei 180 de 1978 que decretou sua extinção  
e a criação de serviços alternativos na comunidade. O movimento de reforma liderado por Franco Basaglia 
defendia não a simples destruição dos manicômios mas principalmente a construção de novas possibilidades 
e novas formas de entender a loucura, representadas em serviços alternativos e não necessariamente 
complementares aos hospitais psiquiátricos.  
95 Lei italiana de 1978 que decretou a extinção da instituição manicomial e a criação de serviços alternativos. 
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doente mental perigoso, incorrigível e fanático para entrar em cena o sujeito usuário dos 

serviços de saúde mental, com autonomia para participar ativamente do seu processo de 

reestruturação. A comunidade foi inserida de forma maciça no cuidado ao portador de 

transtornos mentais, tornando-se, assim como a família, co-responsável pelo bem-estar 

desse sujeito. Alterou-se profundamente a lógica assistencialista permitindo a construção 

de um campo de solidariedade e de promoção de produtividade para quem estava até então 

excluído96.  

Os Centros de Saúde Mental de Trieste97 apresentavam uma oferta dinâmica de 

serviços e ações que ampliavam a noção de assistência aos doentes mentais. Dentre eles 

tem-se: a hospitalidade noturna ou internação, a hospitalidade diurna ou hospital-dia, as 

visitas ambulatoriais, o trabalho terapêutico individual e/ou em grupo, o trabalho 

terapêutico com a família, a reabilitação, a intervenção socioassistencial, a orientação 

interconsulta, entre outros.  

A noção inovadora de saúde mental conferiu aos transtornos mentais um caráter de 

“transitoriedade”, de uma “instabilidade e inadaptação” temporárias. A “loucura” adquiriu 

um caráter dinâmico e esporádico, deixando para trás a noção estigmatizada que 

depreciava e rotulava o indivíduo por toda a vida. É nessa perspectiva de inclusão do 

portador de transtorno mental como um sujeito capaz de produzir e contribuir com a 

sociedade no qual está inserido, que é preciso pensar seu acesso aos direitos fundamentais, 

em especial o direito a um tratamento de qualidade e não invasivo e que garanta e 

resguarde seu convívio social.  

                                                 
96 Dias Barros, 1994, citado em Desviat, M A Reforma Psiquiátrica  p. 47.   
97 Esses Centros constituíam o novo modelo assistencial proposto pelo Movimento de Reforma Italiano 
denominado de instituição inventada.  
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É preciso dar vez e voz a esse sujeito, até então escondido nos porões e quartos 

escuros, não necessariamente da loucura e dos delírios, mas também da totalização da 

instituição psiquiátrica tradicional. Para além do sofrimento subjetivo, é preciso lidar com 

as demandas mundanas de ordem subjetiva: subsistência, trabalho, educação, lazer, cultura, 

desejo sexual, etc. Como então garantir que enquanto cidadãos os portadores de transtornos 

mentais tenham acesso a tais ações e serviços? Oportunizando o acesso desses sujeitos aos 

serviços já existentes, respeitando as especificidades e necessidades dos mesmos. Este é 

sim o princípio da equidade: tratar igual os iguais e tratar diferente os que são diferentes: 

aceitando, entendendo e compartilhando da diferença! 

É preciso lembrar que estas propostas inovadoras põem em xeque não apenas a 

estrutura física e funcional da instituição psiquiátrica. Elas põem em questão a capacidade 

do Estado em responder às demandas de sua sociedade, criando e propondo novos serviços 

e estruturas que visualizem e atendam ao potencial produtivo dessas pessoas. 
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III.II. O Movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil: o advento dos Serviços 

Substitutivos. 

No Brasil, em 1986 teve início, com a Conferência Nacional de Saúde, o 

estabelecimento das bases da reforma sanitária, a qual propunha princípios para um 

sistema nacional de saúde, descentralizado e único, baseado nos princípios da 

universalização do acesso à saúde, descentralização e democratização. A principal proposta 

da reforma sanitária era instaurar um novo conceito de saúde como sinônimo de qualidade 

de vida e não mais a ausência de doença.  

A partir do desenvolvimento desta proposta a noção de saúde passou a ser vista em 

seu sentido mais abrangente sendo resultante direta das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade 

e acesso a serviços de saúde. Com a Constituição Cidadã de 198898 o direito à saúde 

passou a ser uma garantia e direito de todos, bem como um dever do Estado de promover o 

acesso igualitário, integral e equânime dos cidadãos brasileiros às ações e serviços 

destinados à promoção, assistência e reabilitação em saúde. 

Teve início assim, o trabalho que vem sendo realizado até os dias atuais, de 

implementação de um Sistema Único de Saúde Publica Brasileiro que dê conta das 

especificidades sócio-econômicas e clínicas de uma população necessitada de cuidados não 

apenas em saúde mas também cuidados sociais.  

O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira surgiu a partir do cenário da 

redemocratização ao final da década de 70 impulsionada por questionamentos e críticas às 

instituições, ao saber psiquiátrico clássico, à concepção da medicalização social e à 

                                                 
98 De acordo com o Art. 196 da CF de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
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prevenção das doenças mentais. Atravessou trajetórias distintas, partindo do confronto aos 

preceitos autoritários e violentos do regime militar, defrontando-se com a reforma sanitária 

e a proposta de reestruturação do modelo de assistência em saúde para enfim alcançar as 

prerrogativas da desinstitucionalização e da descontrução do modelo psiquiátrico clássico, 

representadas no lema: por uma sociedade sem manicômio99. 

A trajetória de desinstitucionalização100 dos doentes mentais no Brasil teve início na 

segunda metade dos anos 80 e estava inserida num contexto social político marcado por 

mudanças e eventos de suma importância, dentre eles: a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

a I Conferência Nacional de Saúde Mental, o II Congresso Brasileiro de Trabalhadores de 

Saúde Mental, a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo e do 

primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial em Santos/SP e a apresentação do então Projeto 

de Lei nº 3.657/89 de autoria do Deputado Paulo Delgado. A Reforma Psiquiátrica 

Brasileira surgiu como um processo articulado nos campos técnico-assistencial, político-

jurídico, teórico-conceitual e sociocultural.  

A luta antimanicomial brasileira originalmente, sofreu forte influência da 

Psiquiatria Democrática e dos preceitos basaglianos de desinstitucionalização. O 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental tomou como referência e inspiração para 

seus estudos e trabalho as idéias e propostas de Franco Rotelli, sucessor de Franco 

Basaglia no movimento de reforma italiano.  

                                                 
99 Este foi o lema adotado durante o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental realizado em 
Bauru/SP realizado em dezembro de 1987.  
100 Faz-se necessário distinguir o movimento de desinstitucionalização da proposta simplista de desinternação 
que consistia basicamente na redução do número de leitos psiquiátricos. A desinstitucionalização previa, 
associada à redução gradual dos leitos psiquiátricos, a implantação de serviços ambulatoriais, hospitais-dia, 
centros de convivência dentre outros recursos.  



 58

Foi sobretudo o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, através de vários 

campos de luta, que protagonizou e a construiu, a partir deste período, a denúncia da 

violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede 

privada de assistência e construiu coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico 

e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais.  

De qualquer modo, o problema da exclusão é uma das principais questões que não resolvemos 
e que nem as sociedades mais avançadas resolveram. Existem sociedades que alcançaram uma 
aceitável situação econômica, um aceitável nível de democracia, um aceitável nível de relativa 
igualdade entre as pessoas, no que se refere às condições de vida; mas onde o problema de 
exclusão não só não foi resolvido, mas foi sendo agravado. Isto não apenas em relação a 
questão do louco, mas inclui ainda a questão dos idosos, das crianças. (...) Creio que, quando, 
sem nenhuma questão de onipotência afirmamos que é necessário enfrentar prioritariamente a 
questão do hospital psiquiátrico, ou colocamos o problema do manicômio em primeiro lugar, é 
porque é aí onde, paradigmaticamente, tem lugar o processo de exclusão: a existência do 
manicômio é a confirmação, na fantasia das pessoas, da inevitabilidade deste estado de coisas, 
que é impossível lutar contra esta situação, que as coisas são assim e serão sempre igual. 
Existirá sempre a necessidade de um lugar para se depositar as coisas que são rejeitadas, 
jogadas fora e que servem para que nos reconheçamos pela diferença? Este papel pedagógico, 
num sentido negativo, do hospital psiquiátrico é o que nós técnicos devemos por em discussão 
se não quisermos avalizar com nossas ações uma perversão que é política, científica, mas 
sobretudo cultural.101  

 

O modelo assistencial de saúde mental brasileiro sofreu mudanças consideráveis no 

campo cultural e jurídico-político, dando vez às novas modalidades de atenção como 

alternativas reais ao modelo psiquiátrico tradicional. A partir da criação do primeiro CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira/SP) em 1987, dos 

Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionavam 24 horas e da criação de 

cooperativas e residências para os egressos dos hospitais e associações, a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira tornou-se efetivamente viável. O Ministério da Saúde regulamentou 

a implantação e o financiamento de novos serviços desta natureza, tornando-os modelo 

para todo o País.  

                                                 
101 Discurso proferido por Franco Rotelli durante um encontro ocorrido no Rio de Janeiro em 1986 e 
registrado por Paulo Amarante em Loucos pela Vida: A Trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, 1998, 
p. 79. 
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O Projeto de Lei nº 3.657/89 do Deputado Paulo Delgado, foi o marco jurídico-

político do movimento. Ele regulamentava os direitos do doente mental em relação ao 

tratamento e indicava a extinção progressiva dos manicômios públicos e privados, e sua 

substituição por outros recursos não manicomiais de atendimento e assistência.  Foi este o 

marco que inseriu a temática da loucura, da assistência psiquiátrica e dos manicômios no 

contexto nacional de visibilidade e discussões políticas.  

Outro fato de grande relevância no campo sócio-cultural, para o desenvolvimento e 

expansão do movimento da reforma psiquiátrica brasileira foi a criação e participação ativa 

dos Movimentos de Familiares e Usuários, a exemplo da Associação Loucos pela Vida do 

Juqueri/SP. Esta Associação era composta por usuários, familiares e voluntários que 

participavam efetivamente dos projetos de criação de novas práticas e modalidades de 

cuidado e atenção, atuando principalmente na luta política pela transformação do modelo 

hegemônico asilar.  

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei 

Paulo Delgado, conseguiram aprovar, em várias unidades da federação, as primeiras leis 

estaduais  determinando a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 

integrada de atenção à saúde mental. Neste período, o processo de expansão dos CAPS e 

NAPS foi descontínuo. As novas normatizações do Ministério da Saúde de 1992, embora 

regulamentassem os novos serviços de atenção diária, não instituíam uma linha específica 

de financiamento para a implantação e funcionamento dos CAPS e NAPS. Do mesmo 

modo, as normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos não previam 

mecanismos sistemáticos para a redução de leitos. Ao final deste período, apesar do país 

ter colocado em funcionamento 208 CAPS, mais de 90% dos recursos do Ministério da 
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Saúde destinados à Atenção em Saúde Mental ainda eram destinados aos Hospitais 

Psiquiátricos.  

Foi em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo 

Delgado foi sancionada no país. A aprovação, no entanto foi de um substitutivo do Projeto 

de Lei original, que trouxe importantes alterações no texto original.  

A Lei Federal 10.216 de 2001, redireciona a assistência mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispondo sobre a proteção e 

os direitos das pessoas com transtornos mentais, apesar de não instituir mecanismos claros 

para a progressiva extinção dos manicômios. Na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a 

doença mental deixou de ser o foco central e a cura passou a não ser mais o único fim a ser 

atingido com o tratamento. 

Linhas específicas de financiamento foram criadas pelo Ministério da Saúde para os 

serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos mecanismos foram criados 

para a fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos nos país. A partir 

deste ponto, a rede de atenção diária à saúde mental experimentou uma importante 

expansão, passando a alcançar regiões de grande tradição hospitalar, onde a assistência 

comunitária em saúde mental era praticamente inexistente. Neste mesmo período o 

processo de desinstitucionalização de pessoas internadas por longos períodos foi 

impulsionado com a criação e implantação do “Programa de Volta para Casa” 102.  

O processo atual caracteriza-se por dois movimentos simultâneos: a construção de 

uma rede de atenção à saúde mental substitutiva ao modelo centrado na internação 

hospitalar, por um lado, e a fiscalização e redução progressiva e programada dos leitos 

                                                 
102 O Programa de Volta para Casa foi instituído no ano de 2003 com a publicação da Lei 10.708 de 31 de 
julho de 2003.  
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psiquiátricos existentes por outro. É assim que a Reforma Psiquiátrica Brasileira, baseada 

nos princípios éticos da inclusão, solidariedade e cidadania, tem se consolidado como 

política oficial de atenção à saúde mental.  

O principal desafio atual do movimento de Reforma Psiquiátrica na implantação de 

práticas contra a exclusão e estratégias de inclusão social, é avaliar e garantir não apenas a 

oferta dos serviços substitutivos à internação mas principalmente a qualidade dos mesmos. 

É preciso que os serviços externos funcionem e atuem sobre seus usuários familiares e 

junto à comunidade numa perspectiva anti-manicomial de efetiva ruptura com o modelo 

tradicional, caso contrário a dinâmica asilar e totalizante será apenas reproduzida em tais 

espaços. Observa-se que este é um processo social complexo de transformação, 

descontrução e construção de novas e boas práticas. 

Os principais serviços propostos são: 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS103: 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca 

da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Seu objetivo principal é 

buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, o espaço da cidade onde se 

desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares. Eles constituem a principal 

estratégia do processo de reforma psiquiátrica.  

O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde. É 

um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses e demais quadros e cuja severidade e persistência justificam sua 

                                                 
103 Informações extraídas da publicação do Ministério da Saúde de 2004 intitulada Saúde Mental no SUS: Os 
Centros de Atenção Psicossocial. 
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permanência num dispositivo de cuidado intensivo, de caráter comunitário, personalizado e 

promotor de vida. O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares 

e comunitários. É um serviço de saúde mental criado para ser substitutivo às internações 

em hospitais psiquiátricos.  

O espaço físico destinado à instalação de um CAPS deverá contar com, no mínimo: 

consultórios diversos para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); salas 

para atividades grupais; espaço de convivência; oficinas; refeitório; sanitários e área 

externa para oficinas, recreação e esportes. As práticas realizadas no CAPS se caracterizam 

por ocorrerem em ambiente aberto, acolhedor e preferencialmente inserido no bairro e na 

cidade do usuário do serviço.  

A clientela atendida nos CAPS é composta preferencialmente de pessoas com 

transtornos mentais severos e/ou persistentes, isto é, pessoas com grave comprometimento 

psíquico. Ao chegar ao CAPS o usuário deverá ser acolhido e escutado em seu sofrimento, 

sendo que o objetivo do primeiro contato é compreender a situação da forma mais 

abrangente possível e iniciar um vínculo terapêutico de confiança que possibilite a 

continuidade do trabalho. Estabelecer um diagnóstico é importante, mas não 

imprescindível para que seja construído uma estratégia ou um programa terapêutico 

individualizado. O técnico responsável pelo acolhimento do usuário se tornará também seu 

Terapeuta de Referência (TR) e terá sob a sua responsabilidade monitorar junto com o 

usuário o seu projeto terapêutico, redefinindo-o sempre que se fizer necessário. O TR 

também será responsável pelo contato com a família e pela avaliação periódica das metas 

traçadas no projeto terapêutico. O projeto terapêutico individualizado poderá definir se o 
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paciente carece de um atendimento intensivo (diário e de atenção contínua, podendo ser 

domiciliar), atendimento semi-intensivo (sendo atendido até 12 dias no mês) e atendimento 

não-intensivo (podendo ser atendido até 03 vezes no mês). 

Os CAPS devem oferecer acolhimento diurno e quando possível e necessário, 

noturno; estando qualificado para as intervenções em crise. O sucesso de acolhimento da 

crise é essencial para o cumprimento dos objetivos de um CAPS que é de atender os 

transtornos psíquicos graves e evitar as internações.  

Os CAPS podem e devem oferecer uma ampla diversidade de atividades 

terapêuticas, dentre elas: o tratamento medicamentoso, atendimento a grupo de familiares, 

atendimento individualizado a famílias, orientação, atendimento psicoterápico, atividades 

comunitárias, atividades de suporte social, oficinas culturais, visitas domiciliares e 

desintoxicação ambulatorial. Os projetos terapêuticos não devem ser restritos ao espaço 

físico dos CAPS devendo sempre que possível articular o cuidado clínico e os programas 

de reabilitação numa perspectiva de inserção social.  

O funcionamento dos CAPS está relacionado ao Tipo, sendo: 

(a) CAPS I em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes: 

funcionamento semanal, de 2ª a 6ª feiras em geral das 08:00 às 18:00h. 

(b) CAPS II em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes: 

funcionamento semanal, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00h, sendo facultativo ter um 

terceiro turno até às 21:00h. 

(c) CAPS III em municípios com população acima de 200.000 habitantes: 

funcionamento 24horas diariamente, incluindo feriados e finais de semana; 

(d) CAPSi: destinado ao atendimento de crianças e adolescentes.  
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(e) CAPSad: destinado ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas. 

As equipes de saúde que atuam nos CAPS são compostas, minimamente, pelos 

seguintes profissionais: médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental, 

enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo e auxiliares de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. A quantidade de 

profissionais poderá variar conforme o tipo do CAPS. Destaca-se que o papel da equipe 

técnica é fundamental para a organização, desenvolvimento e manutenção do ambiente 

terapêutico.  

O CAPS tem se mostrado como um serviço substitutivo às internações psiquiátricas 

de grande relevância, na medida em que tem alcançado a redução significativa de leitos e a 

inserção social de um número crescente de usuários. A partir da análise positiva de seu 

funcionamento é possível acreditar que ele também possa oferecer aos egressos de 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico uma oportunidade para além da 

segregação e exclusão perpétua, configurando-se como uma nova alternativa para 

cumprimento das medidas de segurança. Um espaço seguro, interativo e terapêutico.  

Serviços Residenciais Terapêuticos104: 

As Residências Terapêuticas constituem-se como alternativas de moradia para um 

grande contingente de pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos por 

não contarem com suporte adequado na comunidade. Podendo servir de apoio a usuários 

que não contam com suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de 

moradia.  

                                                 
104 Informações coletadas no documento de referência elaborado pelo Ministério da Saúde de 2004, intitulado 
Residências Terapêuticas. 
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O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) consiste em casas localizadas no espaço 

urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de 

transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. O número de usuários pode variar 

desde um indivíduo até um pequeno grupo de no máximo oito pessoas, que deverão contar 

sempre com suporte profissional sensível às demandas e necessidades de cada um. O 

suporte de caráter interdisciplinar, (o CAPS de referência ou uma equipe de atenção 

básica) deverá considerar a singularidade de cada um dos moradores e não apenas projetos 

e ações baseadas no coletivo de moradores.  

O processo de reabilitação psicossocial deve buscar a inserção do usuário na rede 

de serviços, organizações e relações sociais da comunidade. Os dados de 2008 do 

Ministério da Saúde105, revelam que existem 502 SRTs em funcionamento e 134 em 

processo de implantação. Tais residências contabilizam um pouco mais de 2.590 

moradores.  

A implantação de uma residência terapêutica exige o estabelecimento de um pacto 

entre o gestor, a comunidade, os usuários, os profissionais de saúde, a vizinhança, a rede 

social de apoio e cuidados para o efetivo trabalho terapêutico com os futuros moradores.  

Os SRTs constituem-se como uma modalidade assistencial substitutiva à internação 

psiquiátrica prolongada. Isso implica que a cada transferência de paciente do hospital 

psiquiátrico para o SRT deverá haver uma redução de igual número de leitos nos hospital 

psiquiátrico de origem. Os recursos financeiros da Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH), que financiavam os leitos psiquiátrico agora desativados, deverão ser realocados 

                                                 
105 Dados de outubro de 2008 referentes aos Serviços Residenciais Terapêuticos implantados e em processo 
de implantação por unidade da federação. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/servicos_residenciais_terapeuticos_uf.pdf 
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para os tetos orçamentários do estado ou município responsável pela assistência ao 

paciente, de forma a assegurar a continuidade da assistência aos usuários do serviço 

substitutivo.  

Com estes recursos, os municípios proverão infra-estrutura e acompanhamento 

necessários aos usuários, por meio de sua rede de saúde mental. O Ministério da Saúde 

repassa R$ 10.000,00 (dez mil reais)106 a título de incentivo, para cada Serviço Residencial 

Terapêutico implantado. Este recurso destina-se a fazer pequenos reparos no imóvel, 

equipar a residência com móveis, eletrodomésticos e demais utensílios necessários. Para 

seu custeio mensal, os recursos originários das AIH’s podem atingir cerca de R$ 7.000,00 

a R$ 8.000,00 (sete a oito mil reais/mês), correspondentes ao número máximo de oito 

moradores por módulo residencial.  

Cada casa deve ser organizada em conformidade com as necessidades e gostos de 

seus moradores; as tarefas cotidianas devem ser negociadas frente a necessidade de 

realização, respeitando-se sempre a vontade expressa e disponibilidade dos moradores, de 

tal forma que essa organização do espaço pessoal também faça parte do processo de 

reabilitação psicossocial. Sendo assim, deverão existir tantos tipos de moradias quanto de 

moradores, respeitando sempre a individualidade e singularidade de cada morador.  

Os SRTs devem ser acompanhados pelos CAPS ou ambulatórios especializados em 

saúde mental e a equipe técnica deverá ser compatível com as necessidades dos moradores, 

ressaltando sempre que o cuidador tem uma tarefa de grande importância na moradia. O 

cuidador é uma pessoa, preferencialmente da comunidade, designado para apoiar os 

moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do co-habitar e do circular 

na cidade, buscando sempre a autonomia do usuário. O Acompanhamento Terapêutico 
                                                 
106 Conforme definido na Portaria GM/MS nº 246 de 17 de fevereiro de 2005.  
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(AT)107 é um suporte muito utilizado no processo de reapropriação do espaço urbano e 

aquisição de autonomia para diversas tarefas.  

Registra-se que os SRTs são instituições de natureza pública, mas podem-se 

estabelecer convênios e associações com ONGs e entidades filantrópicas de modo a 

acelerar sua implementação e desenvolvimento.  

Programa “De volta para Casa”: 

O Programa “De Volta para Casa”108, foi criado pelo Ministério da Saúde com o 

propósito de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de 

longas internações e tem como parte integrante o pagamento de um auxílio-reabilitação 

psicossocial.  

É uma política governamental instituída pela Lei nº 10.708 de 31 de julho de 2003 e  

caracteriza-se como mais uma proposta à reversão gradativa do modelo asilar de 

tratamento psiquiátrico por um modelo focado na participação social e no fortalecimento 

da autonomia e liberdade dos portadores de transtorno psíquico. O benefício consiste no 

pagamento mensal de auxílio pecuniário no valor atual de R$ 320,00/mês (trezentos e vinte 

reais)109 ao beneficiário ou seu representante legal, mediante convênio com Caixa 

Econômica Federal, com duração de um ano.  

                                                 
107 O Acompanhamento Terapêutico pode ser entendido como a ação terapêutica de um profissional 
qualificado que atuará na promoção da inclusão social e no desenvolvimento da sociabilidade dos portadores 
de transtornos mentais crônicos e/ou mais severos. As atividades envolvem visitas e saídas pela cidade, 
intervenções familiares e/ou no contexto interrelacional do paciente visando o reconhecimento e a ampliação 
dos espaços internos e externos do paciente, bem como a recuperação e/ou desenvolvimento de suas 
habilidades sociais cotidianas. 
108 Informações consultadas no site do Programa: http://pvc.datasus.gov.br/ 
109 O valor original definido na Lei 10.708/2003 era de R$ 240,00, tendo sido reajustado pela Portaria 
GM/MS nº 1.954 de 18 de abril de 2008.  
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Cada beneficiário do Programa recebe um cartão magnético, com o qual pode sacar 

e movimentar mensalmente estes recursos. O benefício poderá ser renovado após avaliação 

e aprovação da equipe de referência e de parecer do Ministério da Saúde. Cumpre destacar 

que o maior objetivo do Programa é apoiar e acompanhar o beneficiário em seu processo 

de adaptação social pós-institucionalização prolongada.  

Poderão se beneficiar do Programa pessoas acometidas de transtorno mental 

egressa de internações psiquiátricas em hospitais cadastrados no SUS, por um período 

ininterrupto igual ou superior a dois anos, quando sua condição clínica não justificar a 

permanência em ambiente hospitalar e indicar a possibilidade de inclusão em programa de 

reintegração social. Egressos de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico também 

poderão ser beneficiários do Programa, desde que possuam anuência do respectivo juiz da 

Vara de Execuções Penais.  

Os municípios ao se habilitarem ao Programa deverão designar uma equipe de 

saúde específica para prestar apoio direto aos beneficiários, de forma a garantir-lhes a 

atenção continuada em saúde mental na rede de saúde local. O recomendável é que cada 

profissional seja referência para no máximo quinze beneficiários, de forma a dar conta de 

suas atribuições: garantir o atendimento ao beneficiário em situações de crise; visitar os 

beneficiários sob sua responsabilidade; mobilizar outros recursos assistenciais sempre que 

possível e necessário; defender o exercício pleno dos direitos civis e políticos dos usuários; 

dentre outros.  

Este Programa trata-se de um dos principais instrumentos no processo de 

reabilitação psicossocial, segundo a literatura mundial no campo da Reforma Psiquiátrica. 

Seus efeitos no cotidiano das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos são imediatos, na 
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medida em que se realiza uma intervenção significativa no poder de contratualidade social 

dos beneficiários, potencializando sua emancipação e autonomia.  

Programa de Reestruturação dos Hospitais Psiquiátricos: 

É uma proposta que visa promover a redução progressiva e pactuada de leitos a 

partir dos macro-hospitais (acima de 600 leitos) e hospitais de grande porte (de 240 a 600 

leitos). Seus componentes fundamentais são: a redução do peso assistencial dos hospitais 

de grande porte, a pactuação entre gestores quanto à redução planejada de leitos, 

acompanhada da construção concomitante de alternativas de atenção no modelo 

comunitário, com a implantação de serviços substitutivos evitando assim a desassistência.  

O Programa prevê que todos os hospitais com mais de 200 leitos devem reduzir no 

mínimo, a cada ano, 40 leitos. Os hospitais entre 320 e 440 leitos, podem chegar a reduzir 

80 leitos no ano, sendo 40 o número mínimo; e os hospitais com mais de 440 leitos podem 

chegar a reduzir, no máximo 120 leitos ao ano. Desta forma, busca-se a redução 

progressiva do porte hospitalar em conformidade com o aumento progressivo dos 

equipamentos e das ações para a desinstitucionalização, tais como os CAPS, os Serviços 

Residenciais Terapêuticos e o aumento no número de beneficiários do Programa de “De 

Volta para Casa”.  

O Programa recompõe ainda as diárias hospitalares em psiquiatria, passando a 

vigorar diárias hospitalares compostas e diferenciadas para os hospitais, levando-se em 

conta seu porte, a qualidade do atendimento prestado e a redução de leitos efetivada. 

Assim, recebem incentivos financeiros, novos valores de diárias, os hospitais que efetivam 

a redução de leitos, reduzindo seu porte e qualificando o atendimento prestado. 



 70

Infelizmente, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátricos não são ainda 

beneficiados por este Programa por não se caracterizarem como estabelecimentos de saúde 

vinculados ao SUS. Por se caracterizarem como estabelecimentos penais, não são 

beneficiadas com as ações de redução progressiva de leitos. É preciso fortalecer a 

caracterização de tais instituições como estabelecimentos de saúde, destinados 

exclusivamente, ao cuidado e assistência de pessoas acometidas de severos transtornos 

mentais, desvinculando o caráter de periculosidade e exclusão perpétua que os assombram. 
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III.III. Diretrizes atuais para o cumprimento das medidas de segurança 

A evidente necessidade de revisão do modelo de atenção à saúde ofertado aos 

internados nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do país tem mobilizado 

atores e representantes dos segmentos nacionais, estaduais e municipais da Saúde e da 

Justiça.  

Com a instituição da Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Presas pelo 

Ministério da Saúde e Ministério da Justiça – Portaria Interministerial nº 1.777 de 

09/09/2003, que institui o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, fica 

estabelecido que os HCTPs também serão beneficiados com a implantação de equipes 

multiprofissionais de saúde in loco, responsáveis pela realização de ações de atenção 

básica, bem como a definição da referência à rede de saúde das ações ambulatoriais 

especializadas e hospitalares. È a primeira vez na história da saúde pública brasileira que a 

população privada de liberdade é alvo de uma política específica de atenção integral à 

saúde. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, órgão 

subordinado ao Ministério da Justiça no uso de sua atribuição de propor diretrizes da 

política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e 

execução das penas e das medidas de segurança, em maio de 2004 dispôs, através da 

Resolução nº 05 de 04/05/2004, as Diretrizes para o cumprimento das Medidas de 

Segurança, em conformidade com a Lei nº 10.216 de 06/04/2001.  

O estabelecimento destas diretrizes representa o anseio pela adequação das medidas 

de segurança aos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde/SUS: 

universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde. Desta forma, o tratamento dos 
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portadores de transtornos mentais ditos inimputáveis deverá ter a finalidade permanente de 

reinserção do interno à sua comunidade através do trabalho constante de respeito aos 

direitos humanos, de desospitalização e conseqüente superação do modelo tutelar. A 

atenção prestada a estes usuários deverá ser através de um programa individualizado de 

tratamento que privilegie aspectos familiares, laborais e educacionais, visando sempre a 

adaptação do sujeito a sua realidade sócio-familiar.  

A partir desta perspectiva o CNPC define que as medidas de segurança deverão ser 

cumpridas em hospitais estruturados de forma tal que os Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico sejam integrados à rede de cuidados do SUS. Localidades que não 

possuam HCTPs deverão tratar seus inimputáveis na rede municipal e/ou estadual de 

saúde/SUS, e não em estabelecimentos prisionais comuns, como acontece atualmente em 

boa parte das unidades da federação, e em especial naquelas que não contam com um 

HCTP em sua estrutura penitenciária110.  

As medidas de segurança deverão ser aplicadas de forma progressiva, por meio de 

saídas terapêuticas evoluindo para regime de hospital-dia ou hospital-noite e outros 

serviços de atenção diária, a exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS. A 

regressão destes internos para o regime de internação deverá ser subsidiada por critérios 

clínicos que justifiquem o retorno. A resolução prevê ainda que pacientes com longo tempo 

de internação em HCTPs e que apresentam quadro clínico grave, dependência institucional 

crônica e ausência de suporte sócio-familiar deverão ser submetidos a um projeto 

específico de “alta planejada e reabilitação psicossocial assistida” (Art. 5º da Lei 10.216), 

                                                 
110 As unidades da federação que não possuem Hospitais de Custódia e Tratamento Penitenciário são: AC, 
AP, DF, GO, MA, MT, MS, RO, RR e TO. 
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sendo então beneficiados com bolsas de incentivo à desinternação e inseridos em serviços 

residenciais terapêuticos (Programa De Volta para Casa). 

Estas ações representam o começo e o caminho a ser traçado para que os internados 

em medida de segurança tenham efetivamente acesso ao tratamento clínico e social que sua 

condição de inimputável lhe garante. É preciso cuidar daqueles que assim o carecem sem 

que para isso precisemos excluí-los e enterrá-los vivos em instituições fadadas à violência 

e à morte do humano. 
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III.IV. Saúde Mental e Instrumentos Legais de Proteção dos Direitos Humanos:  

 

A Constituição Brasileira de 1988 define em seu artigo 196 que a saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado. Desta forma, fica determinado como direito do 

cidadão brasileiro o acesso aos serviços de saúde, inclusive aos serviços de saúde mental.  

A Política Nacional de Saúde Mental Brasileira vem sendo construída a partir dos 

Movimentos de Reforma Sanitária e de Reforma Psiquiátrica e preconiza uma atenção 

integral e de qualidade ao portador de transtorno mental que necessita de cuidados 

especializados. Pessoas com transtornos mentais são, ou podem ser, particularmente 

vulneráveis a abusos e violação de direitos. Portanto, uma sociedade que respeita e cuida 

de seus cidadãos deve ter uma preocupação particular em assegurar em sua legislação uma 

proteção aos seus cidadãos mais vulneráveis. 

Boa parte da legislação pioneira em saúde mental visava: ou salvaguardar a 

sociedade de pacientes perigosos, isolando-os ao máximo do convívio social; ou permitir a 

custódia de longo prazo daqueles que não representavam risco mas que eram incapazes de 

cuidar de si mesmos. Muito pouco se pensava na promoção dos direitos das pessoas com 

transtorno mental como pessoas e principalmente como cidadãos.  

Faz-se necessário, portanto um entendimento maior do que representam os 

encargos pessoais, sociais e econômicos dos transtornos mentais em âmbito nacional e 

internacional. Dados da Organização Mundial da Saúde/OMS (2005) revelam que cerca de 

340 milhões de pessoas no mundo inteiro são afetadas por depressão, 45 milhões por 

esquizofrenia e 29 milhões por demência.  Além do sofrimento decorrente do transtorno 

mental em si, há associado, um ônus de estigma e discriminação que acompanha os 

portadores de transtorno mental.  
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A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), adotada pela ONU, em seu 

artigo 1o estabelece que todas as pessoas são livres e iguais em direitos e dignidade, sendo 

assim as pessoas portadoras de transtornos mentais também têm o direito à proteção de 

seus direitos humanos fundamentais. Uma obrigação fundamental de direitos humanos é a 

proteção contra discriminação. No caso de atenção à saúde resguardam-se ainda os 

direitos; à acomodação razoável, a liberdade e segurança, à integração na comunidade, à 

reabilitação e ao acesso a serviços que além da assistência viabilizem e ampliem a 

autonomia dos sujeitos111. O artigo 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos prevê proteção contra tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante e se 

aplica a instituições médicas e em especial a instituições que fornecem atenção 

psiquiátrica.   

A Convenção das Nações Unidades Contra a Tortura e Outro Tratamento ou 

Punição Cruel, Desumano ou Degradante (1984) trata em seu artigo 16 que os Estados 

signatários da Convenção, a exemplo do Brasil, são responsáveis por prevenir atos de 

tratamento ou punições cruéis, desumanos ou degradantes. Cabendo aqui a realidade das 

pessoas consideradas por nosso Código Penal112 inimputáveis e que em razão disso 

deverão ser internadas em estabelecimentos penais do tipo Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico113 como medida de segurança.  

O desenho de uma legislação que trate da interface saúde mental e direitos humanos 

representa um importante mecanismo de acesso a uma atenção e tratamento adequados e 

                                                 
111 Comentários Gerais previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP, 1966) e no 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC, 1966).  
112 O Art. 26 do Código Penal Brasileiro define que é isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
113 Art. 99 da Lei 7.210/1984 que institui a Lei de Execução Penal.  
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apropriados aos portadores de transtorno mental, bem como da proteção de seus direitos 

humanos. Observa-se que pessoas com transtornos mentais são vulneráveis a violações 

dentro e fora do contexto institucional, numa prática rotineira de opressão de sua 

autonomia e liberdade. 

A legislação brasileira que trata da relação dos direitos das pessoas portadoras de 

transtorno mental é fruto de um processo histórico de construção de um saber sobre a 

loucura e de desconstrução do modelo manicomial de assistência ao “louco”. Um exemplo 

desse processo no Brasil foi a instituição da Lei 10.216 de 06 de abril de 2001 que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental, redirecionando 

o modelo assistencial em saúde mental. Registra-se que sua aprovação e publicação só foi 

possível 12 anos após a elaboração e apresentação no Congresso Nacional do Projeto de 

Lei original114. Até a instituição dessa lei muitas pessoas eram admitidas e tratadas em 

estabelecimentos de saúde mental permanecendo ali pelo resto de sua vida e contra sua 

vontade. Sendo assim, questões referentes ao consentimento para admissão e tratamento 

foram redimensionadas de forma a coibir a prática de internações compulsórias e 

desnecessárias. Mesmo que a realidade ainda não seja essa, já existe previsão legal que 

coíbe práticas abusivas. 

                                                 
114 O Projeto de Lei 3.657 foi apresentado em 1989 pelo então Deputado Federal Paulo Delgado e propunha a 
regulamentação dos direitos do doente mental em relação ao tratamento, indicando a extinção progressiva 
dos manicômios públicos e privados e sua substituição por outros recursos assistenciais não-manicomiais. 
Sua aprovação encontrou forte resistência dos donos de clínicas psiquiátricas particulares que eram 
conveniadas ao SUS e por isso precisou de mais de 10 anos de discussão para enfim em 2001 ser aprovado 
com alterações. 
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IV. A Pesquisa 

IV.I. A escolha pelo tema: 

A escolha pela temática da pesquisa - a análise da (des) estrutura dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico advém da minha formação profissional enquanto 

psicóloga do Sistema Penitenciário. A carência de assistência aos portadores de transtornos 

mentais que cometem crimes é evidente e chama a atenção para a necessária revisão do 

conceito atual de medida de segurança e para o tratamento penal ofertado às pessoas a ela 

submetida.  

 Meus questionamentos acerca dessa temática tiveram início no ano de 2002 quando 

compus a equipe de assistência de um estabelecimento penal do tipo penitenciária e que em 

função da inexistência de HCTP na estrutura administrativa do sistema penitenciário da 

Unidade da Federação, abrigava em uma cela específica cerca de 12 presos com 

diagnóstico de doença mental. Era ultrajante a forma como tais internos eram tratados, a 

assistência prestada resumia-se ao fornecimento diário de alimentação, precariamente 

distribuída, e de medicação psicotrópica, exageradamente prescrita quando da visita 

esporádica de um psiquiatra.  

 Com a proposta de uma ação multidisciplinar, alguns profissionais mobilizaram 

recursos para investir na mudança de tratamento penal e de saúde oferecido a tais internos. 

Esta intervenção contou também com o auxílio fundamental de presos da instituição que se 

comprometeram com o cuidado diário com a higiene e alimentação dos conhecidos na 

unidade como “louquinhos”. Foi um trabalho árduo e obscuro na medida em que não eram 

disponibilizados pela penitenciária recursos gerais e alternativas para a substituição da 

vivência de precariedade a qual estavam submetidas aquelas pessoas. Em sua maioria eram 
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pessoas abandonados pelas famílias, não possuindo vínculos externos à instituição, 

situação agravada pelo histórico comum de longo período de internação/aprisionamento.  

Foi possível o resgate do vínculo familiar e social de alguns dos pacientes (03 

deles), o que permitiu sua desinternação após a remissão da sintomatologia. Outros foram 

encaminhados para novo exame pericial que convergiu para a decisão judicial pela 

desinternação e encaminhamento ao tratamento ambulatorial.  

Para alguns não foi possível a construção de um capítulo diferente da sua história 

de vida, ficando alguns deles (06) renegados à possibilidade da prisão perpétua pura e 

simplesmente por falta de opções. A carência de vínculos e a não responsividade aos 

tratamentos convencionais, em especial a internação e a terapia medicamentosa, acabaram 

por limitá-los ao isolamento da penitenciária. Por motivos diversos e pessoais saí da 

referida unidade e perdi o contato com o trabalho da equipe, restando porém o anseio de 

estudar o processo na direção da construção de proposições de melhores alternativas de 

tratamento que possam superar a limitada resposta da internação per si.  

 Ao final do curso de especialização em Segurança Pública e Defesa Social não me 

restava dúvidas de que a temática a ser trabalhada na conclusão do curso deveria ser 

pertinente às alternativas à internação para pacientes submetidos à medida de segurança. E 

assim o foi, desafiadoramente inclui na pauta da discussão da segurança pública a temática 

da saúde e em especial da saúde mental, dando uma visibilidade mínima ainda, a 

indivíduos tão renegados ao escuro e ao silêncio. Desde então minha prática profissional 

junto às discussões afetas ao Sistema Penitenciário Brasileiro, gestão e técnica, têm sido 

pautadas pela atenção e cuidado para com os portadores de transtornos mentais que 

cometeram atos definidos como crimes. 
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Ao ingressar num programa de Mestrado em Ciência Política com o enfoque nas 

linhas de pesquisa: Violência, Cidadania e Direitos Humanos, a temática a ser trabalhada 

na minha dissertação não poderia ser outra que não os aspectos de violência, afronta aos 

direitos humanos e luta pelo reconhecimento da cidadania das pessoas tuteladas pelo 

Estado e em especial os chamados “loucos infratores”. Em função disso teve início a 

pesquisa acerca da estrutura atual dos estabelecimentos penais do tipo Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátricos no Brasil.  

O principal objetivo da pesquisa é traçar um diagnóstico mínimo do funcionamento 

de tais instituições e dos recursos disponíveis analisando criticamente sua coerência e 

interface com as políticas atuais de execução penal e de atenção à saúde mental. Dentre os 

objetivos específicos está dar uma visibilidade mínima à temática nas discussões políticas 

que envolvem os temas da violência e da garantia aos direitos humanos. É uma tentativa, 

tímida ainda, de que um pouco de luz incida sobre o buraco negro que caracteriza tais 

estabelecimentos penais.  
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IV.II. Aspectos Metodológicos: 

 A Metodologia empregada nesta pesquisa é quantitativa e qualitativa, na medida em 

que visa inicialmente traçar um diagnóstico mínimo da estrutura e funcionamento dos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil. Dessa forma foi elaborado um 

questionário auto-aplicável, encaminhado aos Diretores dos 25 Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico115, bem como 02 Alas de Tratamento Psiquiátrico116, todos 

identificados no Sistema Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, de 

responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN do Ministério da 

Justiça e confirmados junto aos gestores estaduais da administração penitenciária.  

 É importante destacar que nem todas as unidades da federação brasileira possuem 

em sua estrutura penitenciária estabelecimentos penais do tipo Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, são elas: Acre, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e o Distrito Federal117. 

Cumpre esclarecer que o envio do questionário foi feito através da intervenção 

institucional do Diretor-Geral do DEPEN que encaminhou, mediante ofício, o referido 

instrumento de pesquisa aos respectivos Secretários Estaduais de Justiça (entenda-se os 

gestores estaduais da administração penitenciária).  

                                                 
115 Os dados para contato e nome dos Dirigentes dos HCTPs pesquisados foram retirados inicialmente do 
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen/MJ e posteriormente confirmados em contato 
telefônico. 
116 Foram selecionadas para integrar a presente pesquisa as Alas de Tratamento Psiquiátrico localizadas em 
penitenciárias comuns do estado do Mato Grosso e no Distrito Federal por existir registro prévio de sua 
existência e do trabalho realizado com internados em medida de segurança. É possível que haja em outras 
unidades da federação outras Alas com a mesma natureza mas que não foram alcançadas pela presente 
pesquisa.  
117 Destaca-se que apesar do Mato Grosso e do Distrito Federal não possuírem Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico em sua estrutura carcerária, ambos destinaram Alas exclusivas para o tratamento em 
saúde mental em unidades prisionais comuns. As referidas Alas foram incluídas na presente pesquisa e estão 
sendo consideradas, para efeitos de análise comparativa, como estabelecimentos autônomos.  
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De forma a agilizar o processo de resposta e remessa à Coordenação-Geral de 

Reintegração Social e Ensino118 do Depen/MJ foram enviados, mediante ofício, os 

respectivos questionários aos Diretores dos HCTPs. Ressalta-se que essa logística 

institucional foi pensada como forma de garantir o acesso aos Diretores, bem como o 

compromisso dos gestores estaduais em prestar as informações solicitadas. É importante 

esclarecer que foi concedida autorização expressa da Direção-Geral do DEPEN para 

utilização dos dados coletados na presente pesquisa.  

A escolha pela remessa dos questionários aos dirigentes foi feita considerando a 

necessidade de coletar os dados com os responsáveis diretos pela execução dos serviços 

assistenciais previstos na legislação e pela operacionalização do tratamento especializado 

ao qual tais estabelecimentos estão destinados. Ao entregar todos os questionamentos e a 

responsabilidade da caracterização das instituições aos gestores corria-se o risco de 

respostas enviesadas e ‘viciadas’ no sentido de que esperava-se que os gestores não 

assumiriam abertamente as falhas e precariedades na gestão. Este era um risco porém 

conhecido e necessário, considerando-se a total ausência de informações padronizadas e 

consolidadas acerca do panorama nacional de tais estabelecimentos. Este pode ser tomado 

como um ponto de partida e um ângulo de visão da temática, deixando claro porém que a 

mesma não se esgota na fala dos dirigentes, sendo ainda necessário um espaço futuro de 

escuta dos profissionais, da saúde e da segurança ali atuantes, bem como dos internados e 

familiares, principais usuários dos serviços prestados, em tais estabelecimentos penais.  

                                                 
118 É importante esclarecer que de acordo com o Regimento Interno do Departamento Penitenciário 
Nacional/DEPEN/MJ (Portaria n. 674 de 20 de março de 2008, disponível em www.mj.gov.br/depen ) existe 
subordinada à Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino – da Diretoria de Políticas Penitenciárias, 
uma Coordenação específica de Apoio à Assistência Jurídica, Social e à Saúde. Os dados coletados com o 
referido questionário são de responsabilidade e posse desta Coordenação.  
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A proposta da presente pesquisa é que os dados coletados sejam processados e 

comparados às políticas nacionais de execução penal e de atenção em saúde mental 

brasileiras. É essencial verificar se as pessoas recolhidas em HCTPs e duplamente 

tuteladas pelo Estado são efetivamente sujeitos de atenção e cuidado. 

Os problemas propostos são: 

1. Verificar se a Política Nacional de Saúde Mental contempla os Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico. 

2. Verificar se a Política de Tratamento Penal ou Execução Penal efetivamente atende 

os HCTPs. 

E as hipóteses trabalhadas são: 

1. Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico não são contemplados com as 

prerrogativas assistenciais da Política Nacional de Atenção à Saúde Mental atualmente 

preconizada pelo Ministério da Saúde. 

2. Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico não são contemplados com as 

diretrizes da Política Nacional de Execução Penal atualmente preconizada pelo Ministério 

da Justiça. 

3. Os HCTPs integram um Buraco Negro entre as políticas atuais de saúde mental e 

execução penal no Brasil. 
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IV.III. Uma breve ilustração da temática: relato de visitas119 

De forma a reforçar a discussão dos dados e de melhor contextualizar a temática, 

faz-se necessário um breve relato de visitas já realizadas a Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico em diferentes unidades da federação, bem como a uma Ala de 

Tratamento Psiquiátrico localizada numa Penitenciária comum.  

 

Rio de Janeiro/RJ: Hospital Heitor Carrilho, destinado à custódia de portadores de 

transtorno mental infratores do sexo masculino e feminino, recolhidos em alas separadas. 

À época da visita120, foram observadas em execução na unidade atividades terapêuticas e 

recreativas. A maioria dos internos passava a maior parte do dia transitando livremente 

pelas dependências do hospital, numa área verde, com quadra de esporte e espaço para 

atividades grupais.  

Foi observada a realização de oficinas de bijuterias, artes, terapia ocupacional. 

Presença de quadro técnico composto por médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta 

ocupacional, auxiliares de enfermagem e agentes penitenciários.  

Internos em “crise” ficavam isolados num espaço separado dos demais. Foi 

observada a existência de área de lazer com espaço para atividades recreativas do tipo 

jogos e espaço aberto para confraternização com familiares nos dias de visita. De acordo 

com o relato de alguns funcionários, a proximidade física do estabelecimento com uma 

unidade prisional comum, gerava alguns conflitos entre os internados e os presos comuns, 

como a troca de insultos e ameaças, venda de drogas, etc.  

                                                 
119 Algumas das visitas aqui relatadas foram realizadas muito antes da estruturação da pesquisa, e seus 
registros foram importantes para o amadurecimento do tema e definição do objetivo deste trabalho. 
120 Visita realizada no ano de 2005. 
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Os alojamentos, do tipo coletivo com cerca de 04 interno cada, estavam muito 

limpos. A estrutura era gradeada, caracterizando-se como uma cela com banheiro, sendo 

permitido e acesso a TV.  

A referida unidade era tomada como um espaço de referência para a realização de 

perícias do Sistema Penitenciário e de exames de cessação de periculosidade de outros 

estabelecimentos penais do estado, recebendo também internados de outras unidades da 

federação, em especial aquelas que não possuem HCTP.  

Segundo o dirigente da unidade, a demanda extrapolava o quantitativo de 

profissionais disponíveis, gerando extensas filas de espera pela avaliação preconizada na 

legislação e que condiciona o processo de desinternação.  

  

Manaus/AM: Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico121: a unidade era referência 

em atendimentos em saúde em geral e por isso reunia num único espaço internos 

portadores de transtorno mental e presos comuns em tratamento das mais diversas 

patologias, em recuperação de pós-operatório e dependentes químicos. Essa mistura 

ocasionava situações de exploração dos doentes mentais pelos demais presos, segundo 

relato do dirigente da unidade.  

O espaço físico disponível era precário, bem como o tratamento oferecido. As 

precárias instalações dificultavam a realização de atividades terapêuticas diversas. Foi 

informado a existência de corpo técnico formado por médico, auxiliar de enfermagem e 

psicólogo, mas em número insuficiente para a demanda.  

                                                 
121 Visita realizada no ano de 2006.  
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Durante a visita foi possível observar a realização de atividades ocupacionais do 

tipo arteterapia. Foi informado que em função da carência de recursos materiais a oferta de 

tais atividades é esporádica e privilegia aqueles internados que já possuem algum tipo de 

habilidade, em geral os presos convalescentes e não os portadores de transtornos mentais. 

Estes, em função de quadros crônicos ou dos efeitos debilitantes da medicação122 

apresentaram dificuldades de coordenação motora necessárias à confecção de produtos 

artesanais.  

As visitas são permitidas mas poucos internados as recebem, considerando que 

muitos dos pacientes foram abandonados pelos familiares. O tratamento é muito restrito a 

medicalização. Foram observados pacientes em estado de impregnação medicamentosa o 

que pode indicar precariedade na avaliação clínica regular dos internados. Intercorrências 

de crises, no geral, são tratadas na própria unidade. Os alojamentos eram coletivos do tipo 

celas mas com mobiliário comum.  

  

João Pessoa/PB: Instituto Psiquiátrico Forense123, destinado à custódia de internos em 

medida de segurança. À época da visita era administrado por um médico, também 

responsável pelo acompanhamento e avaliação dos internos, juntamente com uma equipe 

multidisciplinar. Segundo informações da direção a unidade oferecia atividades 

terapêuticas e ocupacionais, que não foram observadas na data da visita.  

Foi observada expressiva situação de ociosidade e abandono dos pacientes, com 

indício de terapia restrita à medicalização. Os internados com transtorno mental 

                                                 
122 Os medicamentos antipsicóticos em geral apresentam efeitos colaterais de restrição motora, o que dificulta 
a realização de atividades que exijam habilidade motoras refinadas.  
123 Visita realizada no ano de 2006.  
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compartilhavam do mesmo espaço que os dependentes químicos e aqueles internos em 

situação de crise estavam recolhidos em cela individuais. 

A unidade contava com alojamentos coletivos e individuais, com a presença e 

utilização inclusive de celas disciplinares de isolamento, que na época da visita estavam 

ocupadas. As condições gerais de limpeza eram precárias e a estrutura física apresentava 

vários problemas estruturais, como pintura desgastada, buracos nas paredes e no piso e lixo 

espalhado pelo pátio. Os internos estavam uniformizados, com vestimentas fornecidas pela 

instituição.   

Foi observada ainda a presença de estudantes de enfermagem que realizavam uma 

visita de conhecimento. O que pôde ser observado na rotina da unidade é que os internos 

calmos e tranqüilos são atendidos mais prontamente enquanto aqueles problemáticos são 

isolados.  

  

Distrito Federal/DF124: caracteriza-se como uma Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP 

situada no interior da unidade prisional feminina - PFDF mas que atende em média 80 

internos, todos do sexo masculino, com transtornos mentais, a maioria cumprindo medida 

de segurança. O espaço físico é separado da unidade feminina mas o corpo técnico e 

assistencial é o mesmo. 

Foi observada a existência de um pátio aberto destinado ao banho de sol, que 

segundo a dirigente da unidade acontece em geral todos os dias mas por apenas um 

período, ficando os internos o restante do dia reclusos em suas celas. No espaço destinado 

                                                 
124 Visita realizada no ano de 2007.  
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ao banho de sol não há área verde e os internados se limitam a andar de um lado para o 

outro no pátio, sem atividades recreativas ou ocupacionais para serem executadas.  

Os internados ficavam recolhidos em celas individuais e coletivas, sendo as 

individuais em geral, destinadas aos internos mais problemáticos e que necessitam de 

isolamento.  

 A transferência dos internos para essa Ala é de responsabilidade do juiz de 

execução, sendo que a mesma pode abrigar presos em caráter temporário para 

reestabelecimento clínico após uma crise. Conta com o atendimento esporádico de um 

médico psiquiatra, um assistente social, psicóloga e terapeuta ocupacional que se dividem 

entre o atendimento das presas do presídio feminino e da Ala Psiquiátrica.  

As mulheres com diagnóstico de transtorno mental não ficam na Ala de Tratamento 

Psiquiátrico mas sim em celas separadas no próprio presídio feminino. As visitas são 

permitidas uma vez por semana. Foram relatadas pelos funcionários do setor de saúde, 

inúmeras dificuldades na aquisição regular de medicação psicotrópica.  

 

 Teresina/PI: Hospital Penitenciário125, espaço destinado à custódia de parte dos internos 

com transtorno mental bem como de presos em geral que se encontram em tratamento de 

saúde supervisionado e ou que exigem atenção constante (pós-operatório, portador de HIV, 

tuberculoso, etc).  

Foi observado espaço físico destinado às atividades educacionais e terapêuticas, 

todas realizadas pela equipe de professoras da unidade. O atendimento médico era 

esporádico (uma vez por semana) e restrito à reavaliação medicamentosa. Em razão do 

                                                 
125 Visita realizada no ano de 2007.  
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número restrito de vagas os internos rodiziam entre o Hospital Penitenciário e a Colônia 

Agrícola, instituição destinada aos presos em regime semi-aberto, situada ao lado do 

hospital, e que possui uma vasta área verde onde são desenvolvidas as opções de terapia 

ocupacional, destinadas aos pacientes “estáveis”.  

 Os internos que apresentam comportamento agressivo ou que se encontram em 

crise ficam recolhidos em enfermarias, quartos simples, sem iluminação natural e 

ventilação restrita. O banho de sol se restringe a poucas horas no começo da manhã, 

permmnecendo o restante do dia trancados. Nesses casos o tratamento se limita à 

administração de medicação psicotrópica.  

Os demais internos, quando recolhidos no hospital, tem acesso a um espaço aberto 

para banho de sol, ficam em celas coletivas e tem acesso às atividades educacionais e 

recreativas organizadas pelas professoras lotadas na unidade prisional. As atividades 

contemplam orientações básicas de higiene e comportamento social. No hospital os 

internos têm acesso às visitas, com espaço reservado para o recebimento inclusive de 

visitas íntimas. O hospital atende ainda presos de todo o estado que estão em tratamento de 

saúde e que ficam em enfermarias diferenciadas. 

Maceió/AL: O Centro Psiquiátrico Judiciário126 apresenta uma arquitetura privilegiada 

que contempla espaço destinado às atividades grupais, aproveitamento da área verde e 

espaços físicos adequados à prática de atividades de convivência e terapêutica. Apesar 

dessas condições o descaso e a falta de manutenção e cuidados retratam uma instituição 

sucateada e em condições precárias de habitabilidade.  

                                                 
126 Visita realizada no ano de 2008.  
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 Foram observadas estruturas de alojamento completamente inadequadas, com 

vazamentos, mobiliário em péssimas condições de manutenção o que implica em riscos 

contínuos aos pacientes, bem como carência de profissionais especializados no cuidado 

terapêutico de portadores de transtornos mentais.  

 As precárias condições da instituição foram alvo de fiscalizações de diversos 

órgãos competentes, a exemplo do Conselho Penitenciário Estadual, Ministério Público e 

Procuradoria da República, entre outros. Estas inspeções já resultaram inclusive na 

interdição das alas que apresentavam as piores condições de moradia.  

 Foi observada a presença de corpo técnico composto por médicos peritos, 

psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem e odontólogo. Foi possível 

observar inclusive alguns internos em atendimento.  

 À época da visita existiam residentes no hospital de longa permanência, que 

inclusive não possuem mais determinação judicial para ali permanecerem mas em função 

da ausência de vínculos sociais e familiares extramuros permaneceram residindo no 

estabelecimento, numa área diferenciada dos demais internos.  

 A unidade contava ainda com uma ala exclusiva para presos imputáveis, recolhidos 

e separados dos demais internos, contando com uma vigilância mais incisiva dos agentes 

penitenciários. Segundo a dirigente, esta situação gera riscos e problemas tanto para a 

direção da unidade em administrar quanto para os internados que efetivamente apresentam 

transtornos psíquicos.  

Fortaleza/CE: Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes127. À época da visita o 

estabelecimento estava passando por uma mudança de gestão e foi possível observar a 

                                                 
127 Visita realizada no ano de 2008.  
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realização de uma série de reformas e melhorias na estrutura física, em especial em 

algumas celas que apresentavam condições muito precárias de habitabilidade. 

Foi observado que as atividades ocupacionais são poucas diante do número de 

internados e o acesso às atividades escolares, por exemplo, acaba sendo um privilégio para 

aqueles internados que apresentam um quadro clínico mais estável. Foi observada ainda a 

existência de presos comuns entre os internados, alguns recolhidos no HCTP em função do 

histórico como usuário de drogas, ou no aguardo da perícia psiquiátrica para definição do 

estado de sanidade mental. 

Foi possível ainda conhecer um dos internados mais antigos da instituição, 

recolhido há mais de 50 anos e que ainda reside no estabelecimento em função da ausência 

de vínculos familiares e sociais que sustentem um processo de desinternação. Segundo 

relato de um dos funcionários do estabelecimento, a permanência deste interno no HCTP 

não está mais vinculada a sua situação legal, mas sim à sua precária condição social.  

De acordo com o dirigente da unidade, existe em fase de preparação projetos que 

visam a profissionalização dos internados, além de sua ocupação quando da internação, a 

exemplo da implantação de uma oficina de informática, de uma horta no espaço do HCTP, 

entre outros. Foi observado que os internados têm acesso a uniforme, material de higiene e 

alimentação fornecidos pela direção do estabelecimento.  

Porto Alegre/RS: Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso128. A visita foi realizada 

no contexto de apresentação dos trabalhos realizados por um Grupo de Trabalho 

Interinstitucional composto por representantes do Poder Judiciário – Vara de Execuções 

Penais e Medidas Alternativas, Secretaria Estadual de Saúde – Coordenação de Saúde 

                                                 
128 Visita realizada em abril de 2009.  



 91

Mental, Ministério Público e Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSEPE, órgão 

subordinado à Secretaria de Justiça e Segurança do Estado e o Dirigente e equipe técnica 

do Instituto.  

A proposta do referido Grupo é analisar os casos dos internados do IPF passíveis de 

extinção da medida de segurança e traçar gradualmente um programa individualizado de 

desinternação progressiva, que contemple ações de assistência social, familiar e em saúde 

mental. 

O espaço físico do IPF é amplo e conta com diversos módulos, distribuídos 

conforme o perfil dos internados. Há um módulo exclusivo para as mulheres, um para 

recolhimento de usuários de drogas e um para pacientes em situação de crise. Esse módulo 

específico conta com celas individuais e “disciplinares”, destinadas ao isolamento dos 

internados. 

Nos demais blocos o alojamento é coletivo e os internados em condições estáveis 

têm maior liberdade para transitarem livremente nos espaços abertos e áreas verdes. O 

Instituto conta com equipe multidisciplinar, mas registra a queixa de quantitativo 

insuficiente de profissionais especializados, em especial de terapeutas ocupacionais com 

formação específica em atenção à saúde mental.  

Durante a visita foi possível conhecer o espaço da cozinha onde as refeições, 

consumidas pelos internados e funcionários, é produzida por um grupo de pacientes sob a 

supervisão de uma nutricionista.  

Nos fundos do Instituto há uma área ampla que de acordo com um projeto em fase 

de elaboração, será destinada à construção de “lares abrigados” para aqueles internados 

com extinção da medida de segurança mas que não possuem suporte social e/ou familiar. 
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Destaca-se que segundo a direção do IPF toda a medicação consumida no Instituto é 

adquirida com recursos exclusivos da Secretaria de Justiça e Segurança. Destaca-se que 

vizinho ao Instituto está localizado o principal Hospital Psiquiátrico Público da cidade. 

Cumpre registrar que quando da sua criação o IPF era um anexo do então Hospital 

Psiquiátrico São Pedro.  
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IV.IV. O Instrumento de pesquisa:  

Processo de elaboração: 

 O questionário foi elaborado com a finalidade de traçar uma caracterização geral 

dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil, em especial quanto à oferta 

de serviços prestados e a população ali recolhida. Era necessária a coleta mínima de 

informações acerca no quantitativo de pessoas internadas, por sexo e idade, o tipo de 

medida de segurança a que estão submetidas e quais as condições mínimas de tratamento 

ofertado, de forma a traçar um panorama nacional de funcionamento de tais 

estabelecimentos.   

 A elaboração do questionário contou com o suporte técnico de um estatístico que 

auxiliou no processo de definição do formato das questões, bem como na melhor forma de 

apresentação das mesmas. 

 O instrumento de pesquisa foi dividido em 05 (cinco) Blocos, assim relacionados: 

 Bloco I: Identificação da Instituição; 

 Bloco II: Infra-Estrutura; 

 Bloco III: Caracterização da População Internada; 

 Bloco IV: Serviços Prestados; 

 Bloco V: Experiências e Observações. 

Bloco I: Identificação da Instituição. 
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 A identificação da Instituição consistia no preenchimento prévio das informações 

referentes ao nome da instituição, endereço completo, telefone para contato129. Foi 

reservado ainda um espaço para preenchimento de novas informações e/ou alterações no 

que concerne ao nome e/ou endereço da instituição em questão, de forma a atualizar os 

registros do InfoPen. 

 Foi criado um código alfabético para identificação de cada estabelecimento 

conforme a unidade da federação a qual pertence, seguido de um número seqüencial que 

permite diferenciar instituições localizadas no mesmo estado. A exemplo do estado de São 

Paulo que possui 04 (quatro) estabelecimentos do tipo HCTP cadastrados, contamos com 

as seguintes codificações: SP 01, SP 02, SP 03 e SP 04.  

Bloco II: Infra-Estrutura. 

 No que diz respeito a infra-estrutura o primeiro questionamento levantado foi a 

quantidade e o tipo de alojamento destinado aos internos disponível na respectiva unidade 

prisional. Foi solicitado ainda o tipo e a quantidade de espaços disponíveis para atividades 

assistenciais e de convivência em geral, tais como: atendimento médico e/ou técnico 

especializado, cela disciplinar, espaço para atividades educativas, recreativas, laborais, 

entre outros. 

 Foi questionada ainda qual a capacidade instalada da instituição, bem como sua 

lotação atual. Cumpre destacar que o principal objetivo desse questionamento foi verificar 

se os estabelecimentos penais do tipo HCTPs são alvo da superlotação carcerária a 

exemplo da realidade nacional das demais unidades prisionais destinadas aos presos 

imputáveis - provisórios e sentenciados.  

                                                 
129 Tais informações foram retiradas inicialmente do cadastro no Infopen e confirmadas com os gestores 
locais mediante contato telefônico. 
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Ressaltamos que em todos os Blocos foi aberto campo para respostas do tipo Não 

Sabe/Não Respondeu (NS/NR) de forma a não comprometer a veracidade das informações 

prestadas, dando ao gestor a possibilidade e flexibilidade de indicar o desconhecimento da 

informação sem prejuízos para a posterior análise.  

Bloco III: Caracterização da População Internada. 

 No Bloco de caracterização da população internada o foco era investigar se as 

pessoas hoje recolhidas nos HCTPs são aquelas as quais a lei faz referência (Código 

Penal130 e Lei de Execuções Penais131) ou se tais estabelecimentos têm tido destinação 

distinta daquela prevista em lei. 

 Foi considerado importante incluir o recorte etário e de gênero na caracterização da 

população. São dados relevantes para a análise e para a posterior proposição de alternativas 

de tratamento. Outro dado crucial abordado nesse bloco foi quanto ao tempo médio de 

permanência dos internos na instituição, haja vista a previsão legal da medida de segurança 

ser aplicada por tempo indeterminado, condicionada à cessação da periculosidade do 

agente, mas que tem como prazo mínimo de aplicação o período de 01 a 03 anos, devendo 

o internado em tal período ser submetido a nova avaliação pericial. 

Bloco IV: Serviços Prestados. 

 Os questionamentos feitos quanto aos serviços prestados fazem referência às 

assistências previstas na Lei de Execução Penal132 como de obrigação do Estado para com 

os presos, sentenciados e/ou provisórios e os internados. Algumas assistências foram 

                                                 
130 Art. 26 do Código Penal Brasileiro. 
131 Art. 99, Art. 100 e Art. 101 da Lei 7.210/1984. 
132 O Art. 10 da Lei 7.210/1984 define que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e no art 11 
a lei define como assistência obrigatória: a material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.  
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desmembradas, a exemplo da assistência material, com o intuito de melhor avaliar como o 

Estado tem cumprido seu papel de tutor. Foi solicitada ainda a relação dos medicamentos 

mais utilizados, considerando a necessária análise de condutas profissionais vinculadas à 

contenção química133 dos internados/pacientes. 

 Esse bloco contemplou também questionamentos referentes à permissão e 

freqüência de visitas, sociais e íntimas, dos internados, incluindo o recorte de gênero.  

 Outro ponto investigado nesse bloco foi a periodicidade e a quem compete a 

responsabilidade pela realização dos exames de cessação de periculosidade previstos na 

legislação como condição sine qua non para o processo de desinternação. Outro 

questionamento relevante foi quanto à disponibilidade da instituição para a utilização e/ou 

o encaminhamento de internados do HCTP para serviços substitutivos de atenção à saúde 

mental da rede de saúde pública, conforme preceitua a Lei 10.216/2001.  

Bloco V: Experiências e Observações. 

 Por fim no Bloco V foi aberto um espaço para os gestores enumerarem possíveis 

parcerias com a comunidade, bem como, para a descrição, sob o seu ponto de vista, de 

quais seriam as principais dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos 

institucionais.  

 Almejando dar minimamente voz aos diretores desses estabelecimentos o 

questionário foi encerrado com uma questão aberta, na qual solicitava o relato de um caso 

da instituição que o dirigente considerasse relevante. Nem todos fizeram uso desse espaço 

                                                 
133 Considera-se aqui a prática recorrente da contenção química como abusiva e prejudicial na medida em 
que a medicação psicotrópica é utilizada de forma indiscriminada e em excesso para garantir a obediência e 
subserviência dos pacientes para com os funcionários da instituição, um outro tipo de controle exercido sob 
os pacientes.  
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e dos 25 questionários considerado válidos para a análise, 05 deles (20%) não registraram 

nenhuma resposta a esta questão.   

Aplicação: 

Por se tratar de um universo limitado – 25 estabelecimentos penais cadastrados 

como HCTP no Infopen somados a 02 Alas de Tratamento Psiquiátricas identificadas, 

totalizando 27 unidades distribuídas em 19 unidades da federação, optou-se pela análise 

censitária, encaminhando assim um instrumento de pesquisa para cada um dos referidos 

estabelecimentos.  

Vale ressaltar que em Mato Grosso e no Distrito Federal não existem 

estabelecimentos próprios do tipo HCTP, mas sim Alas Psiquiátricas que integram 

Penitenciárias comuns. Essas Alas também foram objeto de análise, sendo submetidas ao 

questionário como os demais estabelecimentos por destinarem-se exclusivamente ao 

atendimento de portadores de transtorno mental que cometeram algum tipo de delito.  

Nos estados do Rio de Janeiro foram selecionados entre os sete Hospitais Penais 

cadastrados no Infopen como Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico apenas 

aqueles destinados aos cuidados com portadores de transtornos mentais, ou seja, três134. As 

outras unidades hospitalares135 destinam-se ao atendimento de portadores de doenças 

infecto-contagiosas e agravos gerais de saúde. 

No estado de São Paulo das 04 unidades cadastradas como Hospitalares no InfoPen 

03 destinam-se aos inimputáveis e 01 ao atendimento geral em saúde para os imputáveis. 

                                                 
134 São HCTPs no RJ destinados aos portadores de medida de segurança: Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico Heitor Carrilho, o Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros e o 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo.  
135 O Hospital Penal Fábio Soares Maciel, o Hospital Dr. Amilton Agostinho Vieira de Castro, o Hospital 
Penal de Niterói e o Sanatório Penal não foram alvo da presente pesquisa. 
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Ressalta-se que esta unidade foi contemplada com o envio do questionário mas o mesmo 

não compôs o rol daqueles selecionados para análise, considerando que seus dados 

poderiam distorcer os valores totais de referência por não serem oriundos do grupo 

populacional pesquisado, ou seja, loucos infratores. Este estabelecimento136 destina-se aos 

cuidados de saúde em geral distintos das ações de saúde mental.   

Segundo os dados do Infopen137 os 27 estabelecimentos inicialmente estudados na 

presente pesquisa totalizam um quantitativo populacional de 3.952 pessoas internadas, 

sendo 3.425 homens (87%) e 527 mulheres (13%). Cumpre destacar que os dados 

encaminhados em resposta aos questionários contabilizaram outros valores, quais sejam: 

4.667 pessoas internadas. É importante destacar que na população penitenciária de 

imputáveis a proporção de homens para mulheres é de respectivamente 94% e 6%.  

Os questionários foram nominalmente encaminhados aos respectivos Diretores das 

unidades em cópia impressa, tendo sido solicitado mediante ofício que os mesmos fossem 

preenchidos e remetidos via Correios para a Coordenação-Geral de Reintegração Social e 

Ensino do Depen/MJ. Não foi permitido o preenchimento on-line do instrumento de forma 

a não permitir a desconfiguração do formato original do instrumento de pesquisa.  

Os questionários foram remetidos no início do mês de abril/2008, não tendo sido 

consignado prazo para sua devolução. Aproximadamente 05 (cinco) dias após a postagem 

dos questionários foi encaminhado a cada um dos Diretores e-mail apresentando a proposta 

geral da pesquisa, com orientações gerais para o preenchimento do instrumento, bem como 

a solicitação de que a remessa fosse feita o mais breve possível.  

                                                 
136 Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário/SP. 
137 Os dados aqui relatados são referentes ao consolidado do Infopen de junho/2008. Os dados foram 
consultados no site: www.mj.gov.br/depen. 
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Foram recebidos os 27 questionários enviados devidamente respondidos num 

intervalo de tempo de 06 (seis) meses. Ressalta-se que quando da análise foi necessário 

desconsiderar 02 questionários138 por se tratarem de estabelecimentos destinados aos 

cuidados em saúde em geral, diferente do tratamento para transtornos mentais. A opção por 

desconsiderar tais respostas foi feita de forma a não enviesar os resultados tomando como 

referência dados explicitamente informados que não condizem com o objeto da pesquisa 

em questão. Dessa forma, foram utilizados para análise 25 dos 27 questionários 

originalmente enviados, conforme informações abaixo-relacionadas: 

Figura 01: Relação de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico por Unidade da Federação 
 
N Unidade da 

Federação 
Nome do estabelecimento Código do 

estabelecimento 
01 Alagoas Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro 

Marinho Suruagy 
AL 01 

02 Amazonas Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico do Amazonas 

AM 01 

03 Bahia Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico 

BA 01 

 
04 

 
Ceará 

 
Hospital Geral e Sanatório Penal 
Professor Otávio Lobo 

CE 01 
Questionário não 
considerado na 

análise 
05 Ceará Instituto Psiquiátrico Governador Stênio 

Gomes 
CE 02 

06 Distrito Federal Ala de Tratamento Psiquiátrico - PFDF DF 01 
07 Espírito Santo Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico – HCTP 
ES 01 

08 Mato Grosso Unidade de Saúde Mental II – Unidade 
Prisional Regional Pascoal Ramos 

MT 01 

09 Minas Gerais Centro de Apoio Médico e Pericial MG 01 
10 Minas Gerais Hospital de Toxicômanos Padre Wilson 

Vale da Costa 
MG 02 

11 Minas Gerais Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge 
Vaz 

MG 03 

12 Pará Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico 

PA 01 

                                                 
138 Os questionários desconsiderados foram aqueles referentes ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
de São Paulo e o Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo do Ceará. 
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13 Paraíba Instituto de Psiquiatria Forense PB 01 
14 Paraná Complexo Médico Penal do Paraná PR 01 
N Unidade da 

Federação 
Nome do estabelecimento Código do 

estabelecimento 
15 Pernambuco Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico - PE 
PE 01 

16 Piauí Hospital Penitenciário Valter Alencar PI 01 
17 Rio de Janeiro Centro de Tratamento e Dependência 

Química Roberto Medeiros 
RJ 01 

18 Rio de Janeiro Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico Heitor Carrilho 

RJ 02 

19 Rio de Janeiro Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico Henrique Roxo 

RJ 03 

20 Rio Grande do 
Norte 

Unidade Psiquiátrica de Custódia e 
Tratamento de Natal 

RN 01 

21 Rio Grande do Sul Instituto Psiquiátrico Forense Maurício 
Cardoso 

RS 01 

22 Santa Catarina Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico 

SC 01 

 
23 

 
São Paulo 

 
Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário – Ala Psiquiátrica 

SP 01 
Questionário não 
considerado na 

análise 
24 São Paulo Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Dr. Arnaldo Amado 
 

SP 02 

25 São Paulo Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico II de Franco da Rocha 

SP 03 

26 São Paulo Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico Professor André Teixeira 

SP 04 

27 Sergipe Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico 

SE 01 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados coletados a partir do instrumento de pesquisa do presente trabalho. 

Quando do recebimento dos questionários devidamente respondidos foi enviado e-

mail ao respectivo diretor agradecendo o fornecimento das informações. Na primeira 

semana de junho/2008 foi enviado novo e-mail aos gestores estaduais dos estabelecimentos 

faltantes reiterando a solicitação do preenchimento e encaminhando a versão on-line do 

questionário em formato .pdf139, de forma a agilizar o preenchimento e envio.  

                                                 
139 Programa Adobe Reader versão 7.0. 
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Ressalta-se que foi reforçada a orientação anterior de que não seria permitido o 

preenchimento on-line do questionário e que o formato do arquivo enviado indicava que a 

impressão do questionário deveria ser anterior ao seu preenchimento e que o envio deveria 

ser feito da cópia impressa através dos Correios.  

Considerando a expectativa de que a pesquisa conseguisse alcançar 100% dos 

estabelecimentos penais do tipo HCTP foi esperado até outubro de 2008 para o envio de 

todos os questionários respondidos. Deu-se então início à análise dos dados a partir dos 23 

questionários válidos recebidos.  
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V. Os Resultados da Pesquisa 

De forma a facilitar a análise dos dados foi construído um dicionário de variáveis 

que permitiu a codificação das questões facilitando assim a digitação das respostas. Para a 

consolidação dos dados foi criado um banco de dados padronizado no formato .xls140, que 

permitiu a elaboração de tabelas com os dados consolidados, bem como alguns 

cruzamentos de variáveis correlacionadas.  

Este processo sinalizou para a necessidade concomitante de análise crítica da 

consistência dos dados, tendo em vista que alguns questionários apresentaram um número 

expressivo de respostas em branco e de duplicidade de informações.  

 O anexo I do presente texto apresenta a versão final do questionário enviado aos 

Diretores para preenchimento com a sinalização em azul dos códigos criados para cada 

variável. Esse material representa o Dicionário de dados construído e utilizado na análise 

descritiva dos resultados. 

 O anexo II apresenta o formato padronizado do Banco de dados que foi construído. 

Cada planilha faz referência a um bloco e foi apresentada em cores distintas para facilitar a 

diferenciação no momento da digitação das respostas.  

 

                                                 
140 Programa Excel versão 1997/2003. 
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V.I. Análise das questões objetivas: 

 Dos 25 questionários considerados válidos para análise, foi observado que a 

despeito do que é preconizado e definido na legislação penal141 de que os Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico destinam-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, 

observa-se com os resultados que tais estabelecimentos também abrigam presos imputáveis 

e presos em tratamento de saúde diverso do tratamento mental. 

Tabela 01: Quantitativo de internados nos HCTPs e sua situação legal 
 

Quantitativo 
Situação legal dos internados nos HCTPs 

N % 

Cumprindo medida de segurança – internação (inimputáveis) 2660 68% 
Cumprindo medida de segurança – ambulatorial (inimputáveis) 124 3% 

Cumprindo pena (imputáveis) 413 11% 
Em tratamento de saúde em geral (diferente de transtornos mentais) 390 10% 
Em tratamento para dependência química 339 8% 

Total 3926 100% 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados a partir da presente pesquisa. 
 

 Cumpre esclarecer uma discrepância significativa observada nos dados informados 

do quantitativo de pessoas internadas nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

no Brasil. A questão 3 do Bloco II do questionário solicitava que fosse informado o 

número de vagas e a lotação atual do estabelecimento, ou seja, o número de pessoas ali 

recolhidas. O somatório das respostas desta questão totalizou um quantitativo de 4.667 

pessoas, o que a princípio poderia ser considerado o universo populacional de pessoas 

recolhidas em HCTPs no Brasil. 

 A questão 6 do Bloco III porém, solicita ao dirigente que o quantitativo 

populacional seja apresentado de acordo com o sexo, a faixa etária (de 18 a 34 anos e 

acima de 34 anos) e as seguintes categorias: cumprindo medida de segurança de 

                                                 
141 Art. 99 da Lei 7.210/1984. 



 104

internação, cumprindo medida de segurança ambulatorial, cumprindo pena, em tratamento 

de saúde em geral e em tratamento para dependência química. Observa-se que quando 

solicitado o quantitativo geral de pessoas internadas, os dados informados totalizaram 

4.667 pessoas. Com a descrição por sexo, idade e situação legal o quantitativo somou 

apenas 3.926, representando uma diferença de 741 internados que têm suas 

particularidades desconhecidas pelo Estado, seu tutor legal.  

 Considerando que a análise quantitativa dos dados foi baseada numa leitura 

estatística dos mesmos, faz-se necessário considerar para efeitos de categorização as 

informações pormenorizadas acerca da distribuição da população internada por sexo, idade 

e situação legal e/ou clínica, ou seja, o somatório de 3.926 internados. 

Destaca-se que os dados solicitados por distribuição de sexo, idade e situação legal 

não totalizou o mesmo quantitativo da questão referente à população atual dos HCTPs. 

Esse dado nos remete ao possível desconhecimento por parte dos gestores e dirigentes de 

tais estabelecimentos das características pessoais de tais indivíduos. É fácil numa 

instituição total contabilizar o total de pessoas internadas, mas muito difícil individualizá-

las e retratá-las segundo características específicas, como idade, sexo e situação legal. 

Vários relatos de dirigentes e funcionários desse tipo de estabelecimento indicam que 

muitos dos internados não possuem situação jurídica definida o que dificulta ainda mais 

relacioná-los segundo a situação legal.  

 O valor total de 4.667 será considerado para análise da relação lotação versus 

número de vagas, o que permite a verificação de que dos 25 estabelecimentos estudados, 

11 apresentam uma condição de superlotação carcerária. Sendo que numa perspectiva 

nacional constata-se que não há, matematicamente falando, carência de vagas nos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Brasileiro.  
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Quando a análise é feita por unidade da federação, observa-se que os estados que 

mais sofrem com o déficit de vagas são: Amazonas, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul 

(Tabela 02). Nos estados da Bahia, Espírito Santo e do Paraná, foram observados as 

melhores taxas na relação vagas X lotação (Tabela 02).  

Tabela 02: Relação do número de vagas pela lotação atual dos Hospitais de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico nas 19 Unidades da Federação que possuem esse tipo de estabelecimento penal em sua 

estrutura prisional. 
 

UF 
Estabelecimento 

Total de 
vagas 

Lotação 
atual 

Relação: 
vaga X 
atual 

AL Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy 146 126 86,3% 

A
M 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 20 32 160,0% 

BA Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 280 164 58,6% 

CE Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes 106 142 134,0% 

DF Ala de Tratamento Psiquiátrico 65 81 124,6% 

ES Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP 89 60 67,4% 

MT Unidade de Saúde Mental II 22 31 140,9% 

Centro de Apoio Médico e Pericial 110 85 77,3% 

Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa 100 85 85,0% 

 
M
G 

Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz 239 184 77,0% 

PA Centro de Recuperação Psiquiátrico 80 106 132,5% 

PB Instituto de Psiquiatria Forense 82 100 122,0% 

PE Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 372 439 118,0% 

PI Hospital Penitenciário Valter Alencar 45 36 80,0% 

PR Complexo Médico Penal do Paraná - CMP 642 460 71,7% 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho 167 190 113,8% 

Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros 184 132 71,7% 

 
RJ 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo 155 146 94,2% 

RN Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento de Natal 50 50 100,0% 

RS Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso 510 751 147,3% 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Dr. Arnaldo Amado 244 242 99,2% 

Hospital de custódia e Tratamento Psiquiátrico II de Franco da 
Rocha 

210 210 100,0% 

 
SP 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André 
Teixeira 

611 603 98,7% 

SC Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 72 135 187,5% 

SE Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe 65 77 118,5% 

 TOTAL 4.666 4.667 100,0% 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados a partir da presente pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 02, apenas 11 dos 25 estabelecimentos pesquisados são 

afetados pela problemática da superlotação carcerária, realidade esta muito distinta dos 

demais estabelecimentos penais, que se acordo com os dados do InfoPen registram um 

déficit de vagas de mais de 180 mil. Essa condição privilegiada dos Hospitais de Custódia 

e Tratamento Psiquiátrico dentro do Sistema Penitenciário deveria ser um fator favorável 

ao desenvolvimento de uma proposta de tratamento penal sustentável e de qualidade.  

Tabela 03: Distribuição dos internados nos HCTPs de acordo com a situação legal, por sexo e 
idade. 

 
De 18 a 34 

anos 
Acima de 35 

anos 
Total 

Situação legal dos internados 
masc fem masc fem masc fem total 

Cumprindo medida de segurança – internação 
(inimputáveis) 

981  86 1464 129 2445 215 2660 

Cumprindo medida de segurança – ambulatorial 
(inimputáveis) 

39 9 70 6 109 15 124 

Cumprindo pena (imputáveis) 121 175 70 47 191 222 413 

Em tratamento de saúde em geral (diferente de 
transtornos mentais) 

186 14 183 7 369 21 390 

Em tratamento para dependência química 310 0 29 0 339 0 339 

Total 1.637 284 1.816 189 3.453 473 3.926 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados a partir da presente pesquisa 
 

 Ao analisar a distribuição populacional por sexo e idade (Tabela 03) observa-se que 

a grande maioria dos internos que cumprem medida de segurança, tanto de internação 

quanto ambulatorial, são homens, cerca de 92% (2.554 homens).  Cumpre registrar que 

dos 23 estabelecimentos estudados, 07 indicaram expressamente que destinam-se 

exclusivamente à custódia masculina, não sendo permitida a permanência de mulheres 

internadas em suas dependências.  

De forma a não invalidar a análise dos dados obtidos, optou-se por estabelecer a 

leitura pormenorizada de características como sexo, idade e situação legal apenas dos 

3.926 assim informados. Desse total tem-se que 88% são homens e 12% são do sexo 
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feminino. Observa-se que essa proporção por sexo é maior do que a encontrada na 

população penitenciária em geral, onde se tem 95% de homens para 5% de mulheres142.  

É importante destacar que os dados indicam que não há registro de mulheres 

internadas em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para sujeição a tratamento 

de dependência química, ao contrário dos homens, que observa-se uma porcentagem de 

8,6% do total das internações. Destaca-se que dos homens internados para tratamento de 

dependência química 91% estão na faixa etária de 18 a 34 anos, ou seja, é 

predominantemente jovem. Observa-se que a maior proporção de mulheres está entre os 

inimputáveis submetidos a medida de segurança de internação e encontram-se na faixa 

etária acima dos 35 anos. Registra-se que apenas 21 mulheres estão internadas nos HCTPs 

para tratamento de outras enfermidades que não patologias mentais (Figura 02). 

Figura 02: Caracterização da população internada e sua distribuição por 
sexo.
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados a partir da presente pesquisa.143 

                                                 
142 Dados consolidados do InfoPen de dezembro de 2008, disponíveis em www.mj.gov.br/depen  
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No que tange à situação legal dos internados e o comparativo com a destinação 

original dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico144, (Figura 03) observa-se que 

existe um número considerável de imputáveis (homens e mulheres), 1.142 (29% do total) 

internados indevidamente nos HCTPs, seja para tratamento de saúde em geral, diferente de 

transtornos mentais, seja em tratamento para dependência química. Do total de internados 

68% estão submetidos a medida de segurança de internação e outros 3% sujeitos a medidas 

ambulatoriais e como tal não deveriam estar internados, mas apenas sendo acompanhados 

pela equipe podendo residir fora das dependências do HCTP.  

Figura 03: Caracterização da população internada: distribuição por sexo, faixa etária e situação 
legal 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 

 

                                                                                                                                                    
143 Todos os gráficos aqui apresentados forma construídos, utilizando o programa Microsoft Office Excel 
2003, com os dados desta pesquisa. 
144 De acordo com a Lei 7.210/1984 os HCTPs destinam-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no 
art. 26 e seu parágrafo único do código Penal  
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Considerando tratar-se de uma instituição asilar de tratamento e custódia com 

preceitos legais que bem definem sua utilização, observa-se que os HCTPs acabam muitas 

vezes sendo utilizados indiscriminadamente para fins diversos, como o caso dos 

tratamentos de saúde em geral e tratamentos para dependência química. Esse tipo de desvio 

de utilização por vezes compromete a eficácia do tratamento psiquiátrico que deveria ser 

oferecido aos internados em função da diversidade de ações que são desenvolvidas.  

 Quanto a distribuição dos internados por faixa etária, observa-se que entre homens 

e mulheres, tem-se uma distribuição quase uniforme, sendo que 51% dos internados estão 

acima dos 35 anos e 49% na faixa etária entre 18 e 34 anos. Quando neste recorte é 

privilegiada apenas a população de internados em medida de segurança, observa-se uma 

predominância de 60% de indivíduos acima de 35 anos, conseqüentemente um quantitativo 

considerável de pessoas excluídas também do mercado produtivo (Figura 04 e Figura 05).  

Figura 04: Caracterização da população internada: relação entre a situação legal e a faixa etária 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
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Figura 05: Distribuição do sexo masculino de acordo com a situação legal 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 

Figura 06: Distribuição do sexo feminino de acordo com a situação legal 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
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É possível observar um quantitativo elevado de indivíduos recolhidos em HCTPs 

mas que não estão cumprindo medida de segurança do tipo internação, cerca de 29% estão 

ali recolhidos para tratamento de saúde em geral, em dependência química ou cumprindo 

sua pena (10%). Destaca-se que esse quantitativo de 10% de imputáveis custodiados no 

mesmo espaço físico dos loucos infratores pode acarretar problemas de convivência que 

prejudicam tanto a gestão do estabelecimento quanto a evolução do tratamento daqueles 

que realmente necessitam da internação.  

No relato dos dirigentes dos estabelecimentos145 fica evidente a preocupação destes 

com o bem estar e com o desenvolvimento do tratamento clínico oferecido aos portadores 

de transtornos mentais quando estes estão abrigados juntamente com presos comuns e/ou 

com usuários de drogas. No geral, os pacientes psiquiátricos sofrem sérios prejuízos ao seu 

tratamento com essa associação.  

 Cumpre destacar que não foi registrada a permanência de mulheres nos HCTPs para 

tratamento em dependência química (Figura 06). Quanto a isso é importante ressaltar que 

nenhum dos estabelecimentos pesquisados é exclusivamente feminino e que 07 deles146 

informaram expressamente em seus questionários serem unidades de uso exclusivo para 

homens. Dessa forma cumpre levantar a reflexão de que se os portadores de transtorno 

mental já são muitas vezes desprovidos da devida assistência, quando são mulheres que 

apresentam esse quadro dentro do contexto prisional sua situação é agravada pela total 

ausência de instituição destinada ao seu tratamento especializado e em consonância com as 

particularidades de gênero que permeiam o universo feminino.  

                                                 
145 Conforme registrado nas respostas à questão 16 do questionário (Bloco V) analisadas no capítulo 06 da 
presente pesquisa, bem como na observação feita durante as visitas e relatadas anteriormente. 
146 CE, DF, MT, MG (Centro Médico Pericial e o Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa), PI 
e SC.  



 112

 

A legislação define que a medida de segurança será por tempo indeterminado até a 

constatação técnica da cessação da periculosidade do internado e posterior determinação 

judicial, sendo o seu tempo mínimo de 01 a 03 anos.  

Tabela 04: Tempo de permanência dos internados nos HCTPs. 
 

Tempo de permanência dos internados nos HCTPs anos 

Valor médio 4 

Máximo 10 

Mínimo 1 

NS/NR 28% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 

Os dados da Tabela 04 demonstram que o tempo médio de permanência dos 

internados nos HCTPs é de 04 anos, sendo que há registros de pessoas internadas há 10 

anos. Nos relatos apresentados pelos dirigentes dos estabelecimentos, é possível encontrar 

pessoas internadas há mais de 50 anos, ou pior, pessoas internadas em HCTPs sem nenhum 

registro legal de delito praticado ou de determinação judicial de internação, o que 

caracteriza ilegalidade. Observa-se que um quantitativo de 28% dos 25 dirigentes que 

participaram da pesquisa não souberam, ou simplesmente não informaram, o tempo 

mínimo e máximo de permanência dos internados nos Hospitais de Custódia.  

Um fato que pode de alguma forma ter influenciado esses dados é a quantidade de 

pessoas recolhidas nos HCTPs mas que não necessariamente estão internadas em função de 

transtorno mental, mas sim para tratamento de saúde em geral ou em função de 

dependência química. Cumpre registrar que esse tipo de internação não costuma ter um 

prazo legal definido, variando muito mais em função das condições clínicas dos pacientes. 

Essa variação pode de alguma forma ter influenciado no registro do tempo mínimo e médio 

de permanência dos internados nos HCTPs.  
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Tabela 05: Tipos e periodicidade dos serviços oferecidos nos HCTPs. 
 

Periodicidade   

Diária Semanal Quinzenal Mensal Serviço - % 

sim não sim não sim não sim não 
NS/NR 

Não existe 
este 

serviço 

Assistência Jurídica 42,9 57,1 28,6 71,4 4,8 95,2 19,0 81,0 4,8 16,0 

Assistência Médica geral 44,0 56,0 52,0 48,0 4,0 96,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Assistência Médica 
psiquiátrica 

60,0 40,0 28,0 72,0 8,0 92,0 4,0 96,0 0,0 0,0 

Assistência Medicamentosa 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Assistência Psicológica 72,0 28,0 20,0 80,0 8,0 92,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Assistência Religiosa 8,7 91,3 73,9 26,1 13,0 87,0 4,3 95,7 0,0 8,0 

Assistência Social 82,6 17,4 17,4 82,6 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 8,0 

Atividades Desportivas 47,4 52,6 47,4 52,6 5,3 94,7 0,0 100,0 0,0 24,0 

Atividades Educacionais 72,7 27,3 27,3 72,7 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 12,0 

Atividades Laborais 71,4 28,6 4,8 95,2 0,0 100,0 4,8 95,2 19,0 16,0 

Distribuição de material de 
higiene 

25,0 75,0 45,8 54,2 20,8 79,2 8,3 91,7 0,0 0,0 

Distribuição de refeição 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Distribuição de uniforme 21,4 78,6 21,4 78,6 7,1 92,9 35,7 64,3 14,3 44,0 

Terapia Ocupacional 84,2 15,8 10,5 89,5 0,0 100,0 0,0 100,0 5,3 24,0 

Outras 40,0 60,0 40,0 60,0 0,0 100,0 20,0 80,0 0,0 80,0 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 

Quanto a oferta dos principais serviços analisados, tem-se, conforme indica a 

Tabela 05, uma predominância daqueles relacionados aos cuidados assistenciais em saúde, 

tais como: assistência medicamentosa, assistência psicológica, assistência médica (geral e 

psiquiátrica). A distribuição de refeições e de material de higiene, situações que 

caracterizam a assistência material prevista na Lei de Execução Penal147 e está presente em 

100% dos estabelecimentos pesquisados. Já a distribuição de uniformes é realidade apenas 

em 66% dos HCTPs.  

                                                 
147 Art. 12 da Lei 7.210/1984. 
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De acordo com o Código Penal Brasileiro148 é um direito do internado ser recolhido 

em estabelecimento dotado de características hospitalares e assim ser submetido a 

tratamento.  

As atividades de terapia ocupacional e atividades desportivas são os serviços mais 

ausentes na rotina dos estabelecimentos HCTPs. Observa-se que tais atividades são 

comuns em espaços terapêuticos mais dinâmicos que primam pela interação grupal e pelo 

desenvolvimento de programas terapêuticos individualizados. Em especial aqueles espaços 

e serviços preconizados pela Reforma Psiquiátrica.  

As atividades laborais e educacionais também estão ausente em 16% e 12%, 

respectivamente, dos estabelecimentos pesquisados (Figura 07). O privilégio da oferta de 

serviços meramente assistenciais como tratamento clínico e medicamentoso indica a 

reprodução de um modelo de tratamento asilar no qual os pacientes têm a maior parte do 

seu tempo ocioso e improdutivo. Como bem apresentado por Goffman149 a estrutura 

totalizante e fechada das instituições asilares fomenta o distanciamento social e afetivo dos 

indivíduos ali recolhidos. Essa totalização dificulta e limita o acesso às atividades 

educacionais e laborais dificultando a mobilidade social e a comunicação e refletindo, 

conseqüentemente, de forma negativa e antagônica no processo de reintegração social 

desses internados.  

É importante ter claro que a proposta de tratamento associada a criação e 

funcionamento dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico não pode estar 

dissociada da noção de bem estar coletivo. Na medida em que o tratamento ali realizado se 

limita ao ócio e à exclusão social, seu efeito recuperador tem sido exatamente o contrário, 

                                                 
148 Art. 99 do CPB. 
149 Erving Goffman. Op. cit.: p. 48. 
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podendo muitas vezes agravar quadros clínicos originalmente leves e moderados. O Estado 

enquanto responsável pelo funcionamento de tais estabelecimentos deve zelar não apenas 

pelo bem estar social daqueles que estão fora e que a partir da noção de periculosidade do 

louco associada à do criminoso se sente constantemente ameaçado por tais indivíduos, ele 

precisa zelar pelo processo terapêutico e recuperador dos internados, visando seu processo 

de reintegração e autonomia social.  

O Movimento da Reforma Psiquiátrica, em sua dimensão sociocultural propõe o 

deslocamento da loucura do espaço médico, psicológico e institucionalizado para os 

diversos espaços de meio social. Tem como objetivo geral a transformação do imaginário 

social em torno da loucura/doença mental construído pelo saber psiquiátrico tradicional. 

Para que tal transformação se efetive, ou pelo menos inicie é necessário um espaço mínimo 

de escuta desse indivíduo enquanto sujeito, de direitos e de desejos de mudança e melhora. 

Para tanto a Reforma Psiquiátrica propõe que as mudanças não sejam apenas assistenciais, 

mas também sociais, culturais e políticas. 

A carência de assistência jurídica em 16% dos estabelecimentos (Tabela 05) 

indica a dificuldade dos internados em ter sua condição legal revisada, sendo que muitos 

permanecem internados por tempo indeterminado e muito acima daquele estabelecido em 

lei, sem sujeição a nova avaliação pericial, em função da desassistência jurídica à qual 

estão submetidos. 

Figura 07: Apresentação das atividades assistenciais realizadas nos HCTPs e sua respectiva 
periodicidade. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 



A análise da oferta dos serviços prestados nos HCTPs não pode estar dissociada do 

quantitativo de profissionais especializados na realização dos mesmos, dessa forma tem-se 

que: 

Tabela 06: Quantitativo de profissionais por qualificação atuando nos HCTPs. 
  

Existe Não existe Valores 
Profissionais por Qualificação 

nº % nº % 
Total 
inf.* 

min max 

Advogado 15 60,0 10 40,0 23 1 4 

Assistente Social 22 88,0 3 12,0 58 1 7 

Aux. Enfermagem 24 96,0 1 4,0 367 1 37 

Dentista 21 84,0 4 16,0 34 1 3 

Enfermeiro 21 84,0 4 16,0 69 1 9 

Estagiário 15 60,0 10 40,0 73 1 20 

Médico Geral 23 92,0 2 8,0 90 1 20 

Médico Psiquiatra 24 96,0 1 4,0 148 1 22 

Pedagogo 4 16,0 21 84,0 5 1 2 

Professor 20 80,0 5 20,0 47 1 17 

Prof. Educação Física 8 32,0 17 68,0 9 1 2 

Psicólogo 25 100,0 0 0,0 71 1 7 

Terapeuta em geral 3 12,0 22 88,0 3 1 1 

Terapeuta Ocupacional 13 52,0 12 48,0 30 1 5 
*Soma do número de profissionais informados. 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
  Os profissionais mais escassos nos Hospitais de Custódia são exatamente os 

pedagogos e terapeutas em geral, seguido dos professores de educação física (Tabela 06). 

Esse dado corrobora a análise já feita quanto aos serviços prestados na medida em que a 

ausência de tais profissionais compromete sobremaneira a realização de atividades 

desportivas, educacionais e terapêuticas diversas das assistenciais clínicas.  

A carência de tais profissionais implica necessariamente e de forma maciça no 

funcionamento de tais estabelecimentos que em função da falta de tais especialistas privilegia 

as práticas asilares de controle clínico e medicamentoso dos internados, não desenvolvendo 

programas terapêuticos que envolvam atividades de formação educacional e produtiva para 

quando da saída dos internados de tais estabelecimentos. Observa-se assim a dificuldade e 

resistência na proposição de atividades terapêuticas que primem pela reintegração social dos 
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internados, dificultando cada vez mais o retorno de tais pacientes ao convívio social e 

familiar. 

 Apesar de quantitativamente insignificante, o dado de que existe pelo menos 01 

estabelecimento do tipo HCTP que não possui médico psiquiatra causa espanto. De que forma 

um estabelecimento criado originalmente e exclusivamente para o tratamento especializado de 

portadores de transtornos mentais pode funcionar sem o profissional qualificado para o 

acompanhamento medicamentoso regular de tais internados? Essa carência com certeza afeta 

o acompanhamento clínico de tais pacientes, na medida em que seu direito de reavaliação 

periódica fica comprometido pela ausência do profissional qualificado. É claro que essa 

ausência não invalida a atuação dos demais membros da equipe mas compromete a avaliação 

do quadro clínico dos internados.  

A ausência de profissionais como enfermeiros, assistentes sociais e dentistas também 

afeta sobremaneira a eficácia do tratamento. De que forma é possível investir na reintegração 

social dos internados sem o assistente social para proceder com o devido acompanhamento 

familiar e institucional do paciente? A ausência do enfermeiro no acompanhamento diário dos 

auxiliares de enfermagem bem como no desenvolvimento de atividades de prevenção em 

saúde e no acompanhamento de quadros clínicos como hipertensão arterial e diabetes, 

comprometem o processo de melhora e remissão dos sintomas clínicos gerais dos internados. 

 A assistência jurídica também fica comprometida considerando a ausência dos 

profissionais qualificados a tais atividades em 40% dos estabelecimentos pesquisados (Figura 

08). Essa carência se reflete na permanência de internados por prazos muito acima do 

recomendado em lei, bem como pelo esquecimento do Estado quando a real condição para a 

internação desses indivíduos. Destaca-se que o único profissional encontrado em 100% dos 

estabelecimentos pesquisados foi o psicólogo. 

Figura 08: Quantitativo de profissionais especializados nos 25 HCTPs pesquisados
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
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Outro aspecto a ser considerado quanto aos serviços prestados faz referência ao espaço 

físico disponível para a realização das atividades assistenciais e terapêuticas em geral. Dos 

estabelecimentos pesquisados, verifica-se que apenas 02 deles possuem parlatório específico 

para o recebimento de visitas íntimas (Tabela 07). 

Quando tais dados são analisados correlacionados com os serviços prestados tem-se 

que apesar de apenas 02 estabelecimentos não possuírem salas de aula a prática educacional 

inexiste em 12% dos estabelecimentos estudados, sendo uma das maiores carências a de 

profissionais pedagogos. As bibliotecas também são limitadas a 14 dos 25 HCTPs estudados.  

 

Figura 09: Proporção de HCTPs que possuem biblioteca e salas de aula. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
 
 

Observa-se presença maior de celas disciplinares do que de bibliotecas e espaços para 

as atividades desportivas. Observa-se com isso, mais uma vez, que a prática predominante 

nesses estabelecimentos penais é a da exclusão e detenção, trabalhando-se muito pouco com 

atividades que primam pelo tratamento e terapêutica dos internados ali recolhidos (Figura 10). 
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Figura 10: Proporção de HCTPs que possuem Cela disciplinar e Área para atividades 
esportivas 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 
 Cabe destaque os 02 estabelecimentos que não registram espaço físico destinado ao 

consultório médico, bem como a carência em 03 HCTPs de consultório odontológico (Figura 

11).  

Figura 11: Proporção de HCTPs que possuem Consultório Médico e Consultório 
Odontológico. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 

Apesar da informação anterior de que a assistência medicamentosa é garantida em 

100% dos estabelecimentos pesquisados, 03 deles não possuem sala exclusiva para o 

acondicionamento e distribuição da medicação. As oficinas de trabalho têm um espaço 

reservado em 12 dos 25 estabelecimentos analisados, apesar das práticas laborais não serem 

rotineiras em tais estabelecimentos (Figura 12). 
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Figura 12: Proporção de HCTPs que possuem Farmácia e Oficinas de Trabalho. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 
 De uma forma geral, observa-se que a oferta de serviços educacionais, laborais e 

terapêuticos diversos do medicamentoso está mais influenciada pela carência de profissionais 

especializados em sua condução do que em função da presença de espaços físicos disponíveis 

(Figura 13).  

Figura 13: Proporção de HCTPs que possuem espaço físico destinado à Oficina Terapêutica. 
 

 

Oficina terapêutica

88%

12%

existe não existe

 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 

Destaca-se que dos relatos de visitas realizadas em alguns dos estabelecimentos 

estudados observa-se que parte dos espaços aqui indicados até existem de fato na estrutura 

física dos HCTPs, suas condições de uso e conservação é que dificultam, somado à carência 

de profissionais, a realização de atividades terapêuticas e ressocializadoras as mais diversas. 

Foi observado que os espaços em sua maioria são ociosos, assim como os próprios internados 
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que perambulam de um lado para o outro durante todo o dia. Observa-se que todos os 25 

estabelecimentos possuem pátio aberto para sol, onde na maioria das vezes os internados 

passam os dias a perambular sem rumo nem direção.  

Tabela 07: Relação dos tipos e quantidades de espaços físicos disponíveis nos HCTPs. 
 

Existe Não existe Valores 
Espaço físico 

nº % nº % min max 

Área para atividades esportivas 19 76,0 6 24,0 1 2 

Biblioteca 14 56,0 11 44,0 1 1 

Cela disciplinar 11 44,0 14 56,0 1 18 

Consultório do assistente social 20 80,0 5 20,0 1 11 

Consultório médico 23 92,0 2 8,0 1 10 

Consultório odontológico 22 88,0 3 12,0 1 1 

Consultório psicológico 21 84,0 4 16,0 1 9 

Farmácia (sala exclusiva para acondicionamento 
e distribuição de medicação) 

22 88,0 3 12,0 1 2 

Leitos (camas para pacientes em observação) 19 76,0 6 24,0 1 164 

Oficina de trabalho 13 52,0 12 48,0 1 3 

Oficina terapêutica 22 88,0 3 12,0 1 8 

Parlatório para visita íntima 2 8,0 23 92,0 1 1 

Pátio aberto para sol 25 100,0 - - 1 10 

Posto de enfermagem 25 100,0 - - 1 10 

Refeitório 22 88,0 3 12,0 1 8 

Sala de aula 23 92,0 2 8,0 1 4 

Outros  7 28,0 18 72,0 1 4 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 

As Tabelas 08 e 09 indicam a freqüência com que as visitas social e familiar são 

permitidas nos HCTPs e os dias da semana escolhidos para sua realização. Observa-se que em 

todos os estabelecimentos pesquisados esse tipo de visita é autorizado semanalmente, tendo 

um número médio de 03 visitantes por internado (Tabela 10).  

Em 48% dos estabelecimentos as visitas são permitidas em 02 dias, sendo um durante 

a semana e o outro no final da semana. Esse tipo de esquema facilita e favorece a interação 

familiar na medida em que os familiares que trabalham poderão organizar-se para proceder 

com a visita nos finais de semana. Em 05 estabelecimentos a visita social e familiar só é 
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permitida aos finais de semana e 03 HCTPs autorizam a visita de familiares e amigos todos os 

dias. 

Tabela 08: Freqüência das visitas, social e familiar e visita íntima nos HCTPs. 
 

Familiar e social Íntima 
Freqüência da visita 

nº % nº % 

Semanal 25 100,0 8 32,0 

Quinzenal - - - - 

Mensal - - - - 

Outros - - 10 40,0 

NS/NR - - 7 28,0 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
 

 
Tabela 09: Freqüência semanal das visitas social e familiar permitidas nos HCTPs. 

 
Quantidade de 

estabelecimentos Freqüência  Semanal da visita social e familiar 
nº % 

Até dois dias na semana 1 4,0 

Um dia na semana e outro dia no fim de semana 12 48,0 

Dois dias na semana e outro dia no fim de semana 2 8,0 

Um dia na semana e fim de semana completo 1 4,0 

Somente no fim de semana 5 20,0 

Todos os dias 3 12,0 

NS/NR 1 4,0 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 

 
 

Tabela 10: Quantitativo de visitantes permitidos por internado nas visitas social e familiar nos HCTPs. 
 
 

Permissão de visitantes por internado durante as visitas social e familiar 
Número de 

pessoas 
Média 3 

Máximo 5 

Mínimo 2 

NS/NR 16% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
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Tabela 11: Relação de HCTPs que permitem visita íntima e quantitativo de internados beneficiados. 
 

Estabelecimento 
Freq. 
Visita 
íntima 

Lotação 
atual 

Nº de 
internos 

com visita 
íntima 

Relação: 
visitas X 
lotação 

Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy semanal 126 20 15,9% 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico semanal 32 5 15,6% 

Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes semanal 142 94 66,2% 

Ala de Tratamento Psiquiátrico semanal 81 11 13,6% 

Centro de Recuperação Psiquiátrico semanal 106 4 3,8% 

Instituto de Psiquiatria Forense semanal 100 3 3,0% 

Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento de Natal semanal 50 1 2,0% 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico semanal 439 28 6,4% 

Total   1.076 166 15,4% 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  

 
No que tange à visita íntima, observa-se que apenas 08 dos 25 estabelecimentos 

estudados (32%) autorizam e permitem a realização desse tipo de visita, conforme tabelas 08 

e 11. Do total de internados recolhidos nesses oito estabelecimentos, apenas 166 têm acesso à 

visita íntima, o que representa 15,4% do total de 1.076 possíveis beneficiários.   

Tabela 12: Quantitativo de HCTPs que permitem a visita íntima para mulheres. 
 

Visita íntima 
 Permissão de visita íntima para as mulheres 

nº % 

Sim 2 8,0 

Não 14 56,0 

NS/NR 2 8,0 

População exclusivamente masculina (especificado na resposta) 7 28,0 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 

No caso das mulheres internadas o acesso a visita íntima é ainda mais restrito, dos 18 

estabelecimentos que indicaram a permanência de mulheres apenas 02 (Amazonas e 

Pernambuco) sinalizaram para a permissão de visita íntima. Dos 08 HCTPs que permitem 

visitas íntimas 02 indicaram que são exclusivamente masculinos e 04 não permitem as visitas 

para as mulheres. Observa-se que como na população penitenciária em geral, as mulheres são 

excluídas dos direitos mínimos preservados no contexto prisional. Nos HCTPs essa realidade 

se reproduz na medida em que não existem estabelecimentos desse tipo exclusivamente 
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femininos, apesar das mulheres representarem 12% da população internada, e das poucas 

garantias preservadas, como a visita íntima, apenas a minoria tem acesso. 

De acordo com Ferrari150 as garantias legais instituídas na Lei de Execução Penal que 

beneficiam os imputáveis devem ser extensivas aos inimputáveis submetidos à medida de 

segurança. Dentre tais garantias está inclusive o direito à visita íntima que deve ser aplicado 

aos homens e mulheres igualitariamente, imputáveis ou inimputáveis. Não sendo o argumento 

da possibilidade de promiscuidade justificativa suficiente a sua negativa, devendo os 

internados ter assegurado seus direitos fundamentais de exercitar sua sexualidade.  

Para descobrir é preciso relacionar-se e nesse sentido a interação com a comunidade 

durante o período de internação é um aspecto fundamental do processo de reintegração social 

dos internados, bem como da melhora e remissão gradual de seus sintomas clínicos.  

  A legislação que rege e orienta as medidas de segurança definem que a medida de 

segurança dura por tempo indeterminado151 e persiste até comprovação em laudo médico da 

cessação da periculosidade do agente. O prazo mínimo para a internação por medida de 

segurança varia de 01 (um) a 03 (três) anos e a avaliação médica deverá obedecer um 

intervalo de um ano entre um exame e outro, salvo determinação judicial.  

Figura 14: Periodicidade com que o exame de cessação da periculosidade é realizado nos HCTPs 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa. 
 

                                                 
150 FERRARI, E.R. Op. cit.: p. 39.  
151 Art. 97 do Código Penal Brasileiro. 
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A desinternação porém é sempre condicional podendo o egresso ser internado 

novamente se transcorrido 01 ano houver indícios de persistência da periculosidade do 

mesmo. Observa-se da Figura 14 que dos 25 estabelecimentos analisados, 48% (12) realizam 

exames anuais e apenas 01 tem a prática da realização de exames de cessação de 

periculosidade a cada 06 meses. Os dados porém não são suficientes para a análise se todos os 

pacientes ali recolhidos estão sujeitos a revisão anual de sua periculosidade, ou se essa 

iniciativa está condicionada a uma determinação judicial, como indicado em 07 dos 25 

HCTPs estudados.  

Tabela 14: Responsável pela realização do exame de cessação de periculosidade nos HCTPs. 
 

Responsável pela realização do exame de cessação de periculosidade nº % 

Equipe do próprio estabelecimento 19 76,0 

Equipe externa 3 12,0 

Outros 3 12,0 

NS/NR - - 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 

Ainda com relação a realização dos exames, observa-se que na maioria dos 

estabelecimentos (76%) essa é uma atividade realizada pela equipe técnica do próprio 

estabelecimento o que gera, em certa medida, o questionamento de como é possível que o 

profissional que acompanha a evolução dos internados e sua condição clínica e psiquiátrica, 

seja também responsável pela sua avaliação pericial (Tabela 14 e Figura 15). 

Figura 15: Distribuição quanto a origem do profissional responsável pela realização do exame de 
cessação de periculosidade. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
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De acordo com Ferrari152 num Estado Democrático de Direito os limites de 

intervenção do Estado devem garantir tratamento igualitário aos imputáveis e inimputáveis, 

sendo que assim como as penas, as medidas de segurança devem possuir um limite mínimo e 

máximo de duração. De acordo com Muñoz Conde153 a limitação da medida de internamento 

é imprescindível “para que não se faça do enfermo mental delinquente, um sujeito de pior 

condição do que o mentalmente são que comete um delito”. 

Tabela 15: Quantitativo de internados dos HCTPs beneficiados por programas e/ou serviços 
substitutivos de atenção à saúde mental. 

 

Participa 
Não 

participa Programas e Serviços Substitutivos154 de Atenção à Saúde 
Mental nº 

internos 
nº de 

estabelecimentos 
% nº % 

Encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS 

55 7 28,0 11 44,0 

Encaminhamento aos Serviços Residenciais Terapêuticos - 
SRTs 

5 3 12,0 16 64,0 

Programa de Volta para Casa - PVC 54 5 20,0 15 60,0 

Outros 258 5 20,0 17 68,0 

NS/NR - 5 20,0 - - 

Total 372 20 100% - - 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
 Do total de 4.667 pessoas internadas informado na presente pesquisa apenas 372 (8%) 

são beneficiados pelos Programas e Serviços preconizados pela Política Nacional de Saúde 

Mental. Destaca-se que apenas 7 dos 25 estabelecimentos utilizam os serviços dos Centros de 

Atenção Psicossocial, que no total beneficiam apenas 55 internados (Tabela 15).  

Observa-se que dos 372 beneficiados 258 (70%) estão inseridos em outros programas 

que não aqueles instituídos pelo Ministério da Saúde mediante a Política Nacional de Atenção 

à Saúde Mental. Alguns desses programas são iniciativas estaduais e/ou locais que visam a 

                                                 
152 FERRARI, E.R. Op. cit.: p. 39. 
153 Citado em FERRARI, E.R. Op. cit.: p. 39. 
154 Os Serviços Substitutivos são aqueles propostos pela Política Nacional de Atenção à Saúde Mental e visam o 
acompanhamento dos portadores de transtornos mentais severos e persistentes em serviços outros que não a 
internação asilar. Os principais serviços e programas aqui analisados são: a utilização dos Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS, o encaminhamento dos egressos dos HCTPs aos Serviços Residenciais Terapêuticos – 
SRTs e a utilização do benefício pecuniário do Programa de Volta para Casa – PVC. 
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desinternação progressiva dos internados, a exemplo da alta supervisionada no Rio Grande do 

Sul, da Desinternação Progressiva em São Paulo e do Programa de Desinstitucionalização do 

Rio de Janeiro. 

Quando se trata dos Serviços Residenciais Terapêuticos essa realidade se apresenta 

ainda mais caótica, na medida em que apenas 03 estabelecimentos fazem uso desse serviços e 

apenas 5 internados foram até então beneficiados. Destaca-se que uma das principais 

dificuldades associadas ao encaminhamento de egressos dos HCTPs aos SRTs reside na 

dificuldade de financiamento da permanência desses indivíduos em tais serviços. 

 De acordo com a legislação que regulamenta os Serviços Residenciais Terapêuticos155 

a cada transferência de paciente do respectivo Hospital psiquiátrico para o SRT o recurso 

correspondente a Autorização de Internação Hospitalar do SUS deverá ser realocado para os 

tetos orçamentários do estado ou município que se responsabilizará pela assistência ao 

paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental. O valor da conversão da AIH 

deverá ser utilizado no custeio dos SRTs.  

No caso dos HCTPs porém, por se tratar de estabelecimentos penais e não serviços 

hospitalares credenciados ao Sistema Único de Saúde, os internados não geram pagamento de 

AIH. Logo não há previsão para aumento do teto orçamentário dos estados ou municípios 

quando do recebimento de egressos dos HCTPs nos respectivos SRTs. A carência do 

financiamento somada a noção de periculosidade que rotula e persegue os internados dos 

HCTPs implica no aumento das dificuldades para a efeitva inclusão dos mesmos nos serviços 

substitutivos de atenção à saúde mental, e em especial os SRTs.  

                                                 
155 A Portaria GM nº 106 de 11 de fevereiro de 2000 em seu art. 1º Parágrafo único define os Serviços 
Residenciais Terapêuticos como “moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a 
cuidar dos portadores de transtornos mentais, egresosr de internações psiquiátricas de longa permanência, que 
não possuam suporte social e laços familiares e que viabilizem sua inserção social”.  
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Registra-se que tais serviços ainda são poucos considerando a demanda nacional, de 

acordo com os dados do Ministério da Saúde156 e beneficiam um total de 2.594 egressos de 

internações psiquiátricas de longa duração. Considerando tais informações e as dificuldades 

relatadas quanto ao financiamento da permanência dos egressos dos HCTPs em tais 

instituições observa-se que será necessária a criação de normativas próprias que efetivamente 

insiram esses indivíduos na proposta de desinternação da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

 O Programa de Volta para a Casa – PVC157, caracteriza-se como um auxílio-

reabilitação no valor mensal de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) destinado aos egressos de 

internações de longa duração. A Lei 10.708/2003 prevê em seu art. 3ª § 3º que os egressos dos 

HCTPs poderão ser beneficiados pelo Programa. Observa-se porém, que dos 372 beneficiados 

com algum tipo de programa ou serviço substitutivo apenas 54 internados (14,5%) são 

contemplados com o Programa de Volta para Casa. Destaca-se que o Programa visa a 

reintegração social dos egressos mediante o desenvolvimento gradual de sua autonomia 

social.  

 Os primórdios do movimento de Reforma Psiquiátrica no mundo, a exemplo da 

proposta de psicoterapia de setor francesa, já defendia a idéia de que a assistência em saúde 

mental é por demais complexa para ficar restrita a um único modelo assistencial – o hospital 

psiquiátrico. É preciso investimento em serviços extra-hospitalares e que dêem conta das 

especificidades clínicas, sociais, familiares, econômicas, etc, que permeiam o cuidado aos 

portadores de transtornos mentais.  

                                                 
156 Dados da Área Técnica de Saúde Mental DAPES/SAS/MS de outubro de 2008 que indicam o quantitativo de 
Serviços Residenciais Terapêuticos implantados e em processo de implantação por Unidade da Federação, 
disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idxt=29803&janela=1 
157 O Programa de Volta para Casa foi instituído em 2003 com a publicação da Lei 10.708 de 31/07/2003 e teve 
seu valor reajustado de R$ 240,00 mensal para R$ 320,00 com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.954 de 18 
de setembro de 2008.  
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 É preciso muito cuidado ao falar de programas de desinternação no âmbito dos HCTPs 

de forma que tais iniciativas não se caracterizem como processos de transinstitucionalização, 

no qual os internados dos Manicômios Judiciários têm extinta sua medida de segurança e se 

libertam da tutela estatal da justiça para serem recolhidos e institucionalizados em albergues 

para moradores de rua ou em instituições psiquiátricas de internação custodiadas pelo poder 

estatal da saúde. Esse movimento pode caracterizar-se como perverso e duplamente 

excludente na medida em que o poder estatal não consegue alcançar uma solução única e 

eficaz para o processo de desinstitucionalização e não apenas de desinternação dos HCTPs.  

 É preciso ter claro de que o processo de desinstitucionalização dos internados em 

HCTPs tem uma série de particularidades que se assemelham àquelas vividas pelos pacientes 

psiquiátricos em geral, mas que vão além em função do duplo estigma associado à loucura e 

ao crime cometido. A saída da instituição não se restringe a ter constituída uma rede de 

serviços na comunidade, é preciso uma longa e cuidadosa preparação dos internados de forma 

tal que lhe seja possível vislumbrar uma vida para além dos muros totalizantes. Os recursos 

substitutivos à internação devem dar conta não apenas das necessidades clínicas e 

assistenciais decorrentes do diagnóstico psiquiátrico, mas principalmente das necessidades 

mutáveis e específicas dos internados que vão desde a carência econômica para subsistência a 

ausência total de recursos e suporte social e familiar extra muros que são superdimensionados 

em função da periculosidade associada à prática de algum crime.  

Destaca-se que as ações de inserção social dos egressos dos HCTPs devem contar 

também com a aceitação e participação da comunidade na qual esses indivíduos estão 

inseridos. Da presente pesquisa observa-se, conforme os dados da Figura 16, que a maioria 

dos estabelecimentos analisados (68%) não possuem qualquer tipo de parceria com a 

comunidade local. Dos que indicaram a presença de alguma ação conjunta, 6 dos 7, 
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informaram que as ações realizadas são de cunho religioso e assistencial, praticadas em sua 

maioria pelas igrejas evangélicas locais.  

Figura 16: Percentual de estabelecimentos que registram algum tipo de programa ou parceria dos 
HCTPs com a Comunidade Local. 

 

Percentual de Estabelecimentos que possuem
Parceria com a Comunidade Local

28%

68%

4%

Existe

Não existe

NS/NR

 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
 

Tabela 15: Escala crescente com as principais dificuldades e desafios no cotidianos dos HCTPS 
indicados pelos Dirigentes dos mesmos. 

 
escala crescente - resultados % 

Principais dificuldades e desafios indicados 
pelos Dirigentes 1 = 

menor 
2 3 4 5 6 

7= 
maior 

NS/NR 

Carência de profissionais 12,0 16,0 12,0 16,0 12,0 4,0 28,0 0,0 

Carência de profissionais especializados 12,0 16,0 4,0 12,0 8,0 28,0 20,0 0,0 

Dificuldades político-burocráticas 4,0 8,0 24,0 0,0 16,0 20,0 20,0 8,0 

Necessidade de ampliação do espaço 
físico 

12,0 16,0 8,0 20,0 12,0 4,0 20,0 8,0 

Necessidade de equipamentos/material 
permanente 

12,0 8,0 4,0 20,0 24,0 8,0 16,0 8,0 

Necessidade de material de consumo 0,0 16,0 16,0 20,0 20,0 8,0 8,0 12,0 

Necessidade de medicação 25,0 12,5 12,5 4,2 4,2 4,2 20,8 16,7 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados consolidados pela presente pesquisa.  
 
 De acordo com os dados analisados quanto às principais dificuldades identificadas 

pelos Dirigentes no tocante ao cotidiano dos HCTPs (Tabela 15), observa-se que a principal 

carência está relacionada a falta de disponibilidade de profissionais em geral e profissionais 
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especializados. A carência de equipamentos e material permanente também é uma das 

dificuldades apontadas, bem como a necessidade constante e regular de medicação 

psicotrópica e de material de consumo.  

Mais uma vez os dados reforçam a observação de que a dinâmica asilar dos HCTPs 

está fadada a continuidade até que os gestores públicos, da saúde e do sistema penitenciário, 

reconheçam a necessidade de investimentos conjuntos em tais estabelecimentos penais, de 

sorte que os profissionais ali lotados sejam qualificados e em quantitativo suficiente para o 

desenvolvimento de um trabalho terapêutico eficaz.  

Os internados precisam ter a garantia de que sua permanência em tais 

estabelecimentos estará condicionada a remissão gradativa de seus sintomas clínicos e 

psiquiátricos e que quando da extinção de sua medida de segurança a continuidade de seu 

acompanhamento terapêutico regular estará assegurada na rede pública de atenção à saúde 

mental.  
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V.II. Relato dos Dirigentes dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

 Nessa etapa da pesquisa serão apresentados os relatos dos dirigentes dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, conforme registro da questão 16 do instrumento de 

pesquisa. A proposta de incluir uma questão aberta era criar um espaço de fala aos gestores 

que lidam cotidianamente com as realidades, demandas e dificuldades em fazer funcionar 

instituições tão peculiares. 

 As respostas serão apresentadas integralmente como informadas e ao final, serão 

acrescidas as considerações e análises. Optou-se por não identificar a localidade a qual se 

refere o registro. Cumpre apenas destacar que dos 25 estabelecimentos pesquisados 05 não 

apresentaram relato de caso.  

Relato 01:  

“Não há caso que nos chame atenção e sim desamor daqueles que abandonam seus 
parentes a própria sorte, quando os mesmos cometem algum ato que envergonham e passam 
a cumprir medida de segurança dado a gravidade do ato e, ou, porque ameaçam a sociedade. 
 Alguns familiares mudam de endereço e até saem da cidade onde residem, obrigando 
o transtornado mental a perder totalmente o contato familiar e social”. 
 

Este relato exemplifica o descaso social e familiar e o peso de estigma que 

“contamina” os familiares dos internados. Sem eles parte do tratamento é comprometida na 

medida em que dificulta, quando não inviabiliza o retorno ao convívio na comunidade de 

origem. A perda da identidade social para pessoas que já enfrentam sérios conflitos internos 

pode ser um agravante até mesmo do quando clínico o que dificulta a remissão dos sintomas. 

A periculosidade que permeia tais pessoas se reflete também no contexto familiar. 

Relato 02: 

 “Com toda a certeza o caso que mais chamou a nossa atenção foi a situação de um 
interno que ficou durante 13 anos e 2 meses nesta instituição sem sequer ter cometido 
nenhum tipo de delito, ou seja, não tinha motivação legal para a sua permanência neste 
hospital.” 
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Este é um retrato da arbitrariedade, ilegalidade e descaso do poder judiciário que 

permeia muitas das internações nos Hospitais de Custódia e Tratamento. 

Relato 03: 

 “Dona B. era uma paciente que estava internada no HCT há 37 anos, com guia de 
desinternação emitida pela VEPMA há mais de 10 anos. A resistência da paciente em deixar 
o Hospital era imensa e de chamar atenção a resistência dos próprios funcionários dos 
Hospital em deixá-la sair. Foi necessária uma intervenção muito decidida da Direção e de 
novos profissionais da psicologia e do serviço social para a sua preparação gradual para a 
saída.  
 Hoje, Dona B. é moradora de uma Residência Terapêutica da Secretaria Municipal de 
Saúde, está bem adaptada, feliz na nova residência. Este caso é ilustrativo do grau de 
adoecimento institucional dos pacientes e funcionários, sendo que estes últimos necessitam de 
requalificação.”  
 

O tempo de espera (10 anos) pela desinternação já autorizada retrata mais uma vez a 

desassistência jurídica e o descaso do poder judiciário e do executivo em encontrar uma 

solução para a continuidade do tratamento clínico independente da situação legal da paciente. 

A saída encontrada foi a absorção da demanda clínica pela Secretaria Municipal da Saúde a 

quem compete a atenção em saúde mental após a cessação da periculosidade. 

O adoecimento institucional indica o funcionamento de uma instituição total 

estigmatizante e totalizadora do eu desses indivíduos – pacientes e funcionários. É preciso 

também desenvolver alternativas de cuidado para os cuidadores que também sofrem o peso 

totalizante das instituições asilares. 

Realato 04: 

 “Todos os casos dos internos da Ala de Tratamento Psiquiátrico chamam atenção, 
principalmente pela completa ausência de políticas públicas que impedem mudanças internas 
(na ATP) e externas (ausência de uma Rede Substitutiva que garanta a reinserção criminal). 
 Além disso, o Núcleo de Assistência Psiquiátrica – NUAPQ, responsável pelo 
atendimento aos internos e internas que cumprem Medida de Segurança, não possui uma 
equipe multidisciplinar exclusiva, fato que sobrecarrega a Equipe do Núcleo de Saúde – NUS 
e diminui a eficiência dos trabalhos realizados. Com isso, faz-se necessária a implantação de 
políticas públicas que alcancem as áreas de saúde, educação social, profissional a fim de que 
tenham perspectivas positivas no que se refere à reintegração familiar e social.”  
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É evidente a percepção da carência de uma rede susbstitutiva que dê conta da demanda 

clínica para além da cessação da periculosidade, do cuidado além do sistema penitenciário. 

Observa-se uma realidade de desestrutura interna para o tratamento especializado e externa 

para o acolhimento dos internados após a desinternação. É um exemplo do Buraco Negro 

dentro do sistema penitenciário e fora dele pelo sistema de saúde.  

Relato 05: 

 “O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico tem em sua especificidade o 
cumprimento do art. 99 da LEP. O que tem chamado atenção desta Administração é o 
descumprimento deste artigo, quando por decisão judicial são internados acusados por 
estarem utilizando drogas ilícitas.  
 Outro fato que chamou nossa atenção foi a internação de um paciente de uma 
Comarca do interior sem cometimento de um delito, apenas fundamentado em um abaixo-
assinado da família e comunidade, por acreditarem que ele era um risco para a comunidade. 
O paciente é portador de retardo mental moderado.” 
  

A legislação atual não prevê mais a medida de segurança preventiva, ela só poderá ser 

determinada mediante a prática de um delito. Observa-se que muitas vezes o HCTP é 

utilizado indevidamente, a exemplo da custódia de usuários de drogas imputáveis com base na 

Lei 11.343 de 2006 que determina em seu Art. 26 que os dependentes químicos devem ser 

submetidos a medida educativa. Destaca-se que esse trabalho deve ser realizado pelos 

serviços de saúde (Política Nacional de usuários de álcool e outras drogas) e não pelo sistema 

de justiça criminal.  

Relato 06: 

 “O que tem chamado a atenção dos servidores e equipe técnica é a facilidade que se 
consegue aplicar uma medida de segurança ou converter uma pena em medida de segurança, 
pelo menos é a sensação que temos quando nos deparamos com situações em que até um 
leigo no assunto percebe uma manobra legal de burlar a justiça e “minimizar” a pena de 
alguns reeducandos. O que percebemos de fato, muitas vezes nem é ocultado por “pacientes” 
ou “advogados”, eles não fazem questão de esconder, ou seja, a certeza da impunidade. Não 
existe uma fiscalização para verificar internações equivocadas ou fraudulentas. Dessa forma, 
essas pessoas que deveriam cumprir penas nas penitenciárias são encaminhadas para 
internação, atormentando o tratamento dos que realmente necessitam, além de ocuparem 
vaga daqueles que dependem do tratamento realmente. Não existe apenas um paciente 
enquadrado neste relato. É lamentável!” 
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O uso indevido e indiscriminado das medidas de segurança comprometem ainda mais 

sua eficácia terapêutica. Além de não permitir o acesso ao tratamento àqueles que necessitam, 

compromete o andamento daqueles já internados ao misturar presos comuns que em muitas 

vezes abusam dos internados mais cronificados e comprometidos. 

Relato 07: 

“Um ex-paciente, artista plástico, desinternado deste Hospital foi convidado a fazer 
um trabalho grandioso em uma igreja de Belo Horizonte. Para tanto, se mudou e instalou 
residência no interior da igreja.’ 

 
É importante registrar que apesar de tantas mazelas também há relatos positivos de 

histórias de vida que conseguiram avançar, mostraram-se produtivas e foram aceitas na 

comunidade. É preciso investir em recursos internos e externos aos HCTPs para que outros 

internados tenham a mesma oportunidade de crescimento pessoal. 

Relato 08: 

“Chama a atenção a falta de segurança predial. Chama a atenção que na construção 
da estrutura de internamento não se teve em conta a humanização do atendimento.” 

 
Deve-se considerar que este é um dos mais recentes HCTPs inaugurados no país, 

posterior inclusive à lei 10.216/2001. Sua concepção arquitetônica ainda está limitada ao 

modelo asilar, segundo o relato do próprio dirigente. 

Relato 09: 

 “O novo nome da instituição. Penitenciária de Psiquiatria Forense d...158. 
 Não dispomos de veículo apropriado para transportar nossos internos.” 
 

A mudança do nome para penitenciária retrata a indiferença de tais instituições com 

penitenciárias destinadas a presos comuns, a estrutura arquitetônica e de funcionamento 

acabam sendo idênticas. A carência de recursos materiais influencia e interfere no tratamento 

oferecido aos internados. 

                                                 
158 O nome da unidade da federação foi ocultado para preservar o sigilo da informação. 
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Relato 10: 

 “Pacientes com transtorno mental quase “nunca” recebem visitas familiares, outros 
são esquecidos por seus familiares.” 
 

A ausência da família durante o tratamento influencia sobremaneira seus resultados, 

além de dificultar a retomada de vínculos afetivos que auxiliem tanto no tratamento 

intramuros quanto no processo de desinternação. 

Relato 11: 

 “No início de outubro de 2005 fiz um atendimento de urgência. O paciente 
apresentava sintomas extra piramidais com rigidez muscular intensa, sialorréia, não 
conseguia se alimentar, fraqueza, não conseguia deambular, estando restrito ao leito. 
Suspenso Haldol, prescrito biperideno injetável IM naquele momento e de 12/12 horas até a 
noite do dia seguinte para aliviar esses efeitos colaterais que apresentava. Prescrevi ainda 
diazepan 10mg. De 12/12hs, ansiolítico, para relaxar a musculatura e dieta pastosa.  
 Apresentou evolução satisfatória do quadro de impregnação. Gradativamente 
melhorando seu quadro físico, pois ficou sem antipsicótico nenhum. Voltou a se alimentar, 
deambular e a ter os delírios de sempre, pois ficou sem antipsicótico nenhum. O paciente foi 
transferido para os meus cuidados novamente e foi prescrito Complexo B 02 cp. De 12/12 
horas, prescrevi novamente o antipsicótico VO. como a Risperidona e o Amplictil já 
utilizados anteriormente pelo Dr. R.R. sem sucesso.  
 No final de novembro de 2005 prescrevi outro antipsicótico VO. o Melheril 150mg a 
noite.  
 Na segunda quinzena de dezembro/05 mantive o melleril e prescrevi Piportil L4 25mg 
01 ampola IM que também já tinha prescrito anteriormente sem resposta + biperideno IM 
para evitar efeitos colaterais, de 15/15 dias. Manteve-se delirante, bom estado geral. 
 Em 06/01/2006 foi aumentado melleril para 200mg VO. a noite e diminuído o tempo 
das aplicações de Piportil para 01 ampola IM de 10/10 dias. Está freqüentando a escola da 
Unidade Penal desde final de 2005. 
 Tem recebido visita do pai a cada 15 dias. Manteve seu quadro delirante.  
 Em 22/02/2006 substituí o antipsicótico Piportil por Zyprexa, outro antipsicótico. Não 
houve resposta terapêutica. No final de março substituí novamente para Piportil L4 25mg 01 
ampola IM de 10/10 dias. Manteve o quadro delirante persistente pelos próximos meses e em 
setembro de 2006 foi aumentado o Piportil para 02 ampolas IM de 10/10 dias. 
 Em começo de novembro de 2006 foi diminuída a dosagem de Melleril para 100mg a 
noite e aumentado o Piportil para 03 ampolas IM de 10/10 dias. Continuou estudando. Houve 
alívio parcial dos sintomas delirantes. Mantida a conduta medicamentosa até abril de 2007. 
Melleril 100mg 01 cp a noite biperideno 2mg 01 cp. 2x ao dia e Piportil L4 25mg 03 ampolas 
IM de 10/10 dias. 
 No início de abril de 2007 foi aumentado Piportil L4 25 mg para 04 ampolas IM de 
10/10 dias. Manteve-se psiquiatricamente compensado desde então, com remissão total dos 
sintomas delirantes. Apresentou-se mais comunicativo, higiene adequada e menos embotado 
afetivamente. 
 Em dezembro de 2007 faltou Piportil L4 na Unidade Penal. Foi então substituído por 
Haldol Decanoato, o único antipsicótico de ação prolongada que havia na casa, 
gradativamente chegando a 04 ampolas IM de 10/10 dias. Surpreendentemente, desta vez não 
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apresentou sintomas d eimpregnação e manteve-se psiquiatricamente estável, com remissão 
total dos sintomas delirantes. O pai mudou-se para Medianeira e visita o interno a cada 03 
meses.  
 No início do ano de 2008 foi submetido a exame de cessação de periculosidade, 
obtendo resultado positivo.  
 No dia 14/02/2008 o pai veio visitá-lo e informei-lhe que o filho teria passado na CTC 
e orientei-o quanto a necessidade de dar continuidade ao tratamento psiquiátrico do filho, 
ambulatorialmente, após a alta, com o objetivo de evitar outro surto psicótico. O pai de 
mostrou satisfeito me comunicou que o filho irá residir com ele e sua esposa em Medianeira. 
 Sairá de alta quando vier o seu desinternamento, com receita de Melleril 100mg 01 
cp. a noite, biperideno 2mg 01cp 2x ao dia, Haldol Decanoato 04 ampolas IM de 10/10 
dias.”  

 

Este caso retrata os efeitos positivos de um acompanhamento criterioso e regular da 

medicação, com avaliações individuais de resposta à medicação. O apoio da família é 

fundamental para o processo de desinternação e em especial para a garantia de continuidade 

do tratamento extramuros. 

Relato 12: 

 “Qualquer profissional implicado e desejoso por uma assistência ética, digna e 
responsável com freqüência é afetado pelos inúmeros casos que se encontram em unidades de 
custódia e tratamento. Cito então uma pessoa presa aos dezenove anos de idade, por furto e 
que recentemente, aos 73 anos de idade conseguimos viabilizar sua alta para um serviço 
residencial terapêutico; assim como um rapaz de 23 anos de idade “preso” desde os 18, 
porém sem delito. Havia uma suspeita de abuso sexual de uma prima aos 13 anos e desde 
então acompanhado em regime de internação pela Vara da Infância e da Adolescência. Ao 
chegar a maioridade com seus vínculos familiares precários, foi encaminhado para esse 
hospital. Resgatamos família e ele hoje está de alta.” 
 

Este relato retrata bem um exemplo de abuso no período de internação – 54 anos, e 

no descaso para com o acompanhamento, não apenas clínico mas também legal dos 

internados. Essa situação não pode se resumir ao descaso da família e da comunidade mas 

principalmente em função do descaso do Estado enquanto tutor.  

Outro ponto importante é o relato recorrente de pessoas internadas sem a prática de 

delitos, com base apenas em suspeitas ou inferências comportamentais o que remonta aos 
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primórdios legais que tomavam as medidas de segurança como preventivas, o que já foi 

superado pela legislação. 

Relato 13:  

“Após o ano de 2006, com as novas práticas de gestão adotadas, esta Instituição 
passou a ser referência nacional, porém luta para aumentar sua força de trabalho no sentido 
de adotar uma política de pesquisa e conhecimento voltados para o estudo da modificação 
das penas.”  
 

Relato de como as práticas de gestão podem ser adaptadas à legislação e atuarem na 

direção da qualidade do serviço prestado.  

Relato 14: 

 “O interno J.L., dependente químico por uso de álcool ingressou no sistema em 
02/11/2007, para cumprimento de 01 ano de medida de segurança, imposta por crime de 
furto. Sua família é residente no Paraná.  
 O paciente possui poucos amigos no Rio de Janeiro e nenhum vínculo familiar. Por 
ocasião de sua desinternação possuía frágeis laços sociais, necessitando de ajuda da família 
de outro paciente para que a desinternação fosse concretizada em julho/2008. 
 Alguns dias após sua desinternação recaiu no uso de álcool, sendo encontrado no 
Centro da cidade, como população de rua, sendo resgatado pela equipe desta Unidade que o 
acompanhou durante sua permanência aqui. Após diversas tentativas de abrigá-lo nas 
clínicas populares do nosso estado, sem sucesso, a equipe proveu com recursos próprios sua 
manutenção, promovendo novo contato com sua família, conseguiu enviá-lo para a casa de 
sua mãe em Curitiba. 
 Hoje temos conhecimento através de correspondência, de que está inserido em 
CAPSAd e Grupo AA, desenvolvendo novos projetos sociais.  
 

É preciso observar que existe uma linha muito tênue a que separa o tratamento clínico 

voltado ao reestabelecimento clínico dos internados de um trabalho de assistência social. Não 

compete à equipe a manutenção de um indivíduo que a princípio está tutelado pelo Estado 

mas que acaba, por falha desse mesmo Estado abandonado a própria sorte e tendo que 

recorrer à instituição que o “aprisionou” o cuidado após a desinternação. 

Em que medida se dá um processo de desinternação que não conta com o mínimo 

suporte econômico para subsistência desse indivíduo além da garantia social de continuidade 

do tratamento iniciado na instituição? 
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Relato 15: 

 “O retorno de alguns apenados que por motivos socioeconômicos (miséria) estão 
retornando à unidade. Muitas vezes por não terem o que comer.” 
 

O desvirtuamento da função da unidade prisional que acaba por atender demandas 

mais sociais do que clínicas ou legais. A miséria e a carência de recursos econômicos não 

podem ser justificativa para internação num Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.  

Relato 16: 

 “O Instituto tem um acordo com o Poder Judiciário de solicitar, mediante a perícia de 
verificação da cessação da periculosidade, a concessão judicial da “alta progressiva”. Esta 
é uma flexibilização da medida de segurança de forma a permitir ao corpo técnico a 
liberação de saídas para casa, estudo e/ou trabalho daqueles pacientes que tendo melhorado, 
tem a “periculosidade” (risco de reincidência reduzida). 
 Anexo estamos enviando o livro “Psiquiatria forense: 80 anos de prática 
institucional” que pode ser mais esclarecedor sobre o trabalho desenvolvido no Instituto.” 
 

Surge com este relato uma iniciativa de parceria com o poder judiciário para que o 

internado seja visto sob outra perspectiva, a de que sua melhora clínica está diretamente 

relacionada ao convívio gradual extramuros, o que lhe permite um processo de reintegração 

social. 

Pode-se interpretar a alta progressiva como uma adaptação da lógica da progressão de 

regime na medida em que permite saídas temporárias e graduais, anteriores a efetiva 

desinternação do Instituto.  

Relato 17: 

 “O Diretor de Segurança e Disciplina que trabalha na unidade há 16 anos registra 
com satisfação que durante a gestão atual (05 anos), os extintores de incêndio apresentaram 
vencimento de prazo sem ter acusado nenhuma utilização, situação essa que se difere de anos 
anteriores onde o índice de tentativa de suicídio através de ateamento de fogo era imenso, 
sendo necessário a utilização de todos extintores de incêndio da Unidade.” 
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Mais um exemplo de como a gestão da unidade interfere na evolução clínica dos 

pacientes. O índice de suicídio foi reduzido em função de práticas de gestão, que não foram 

relatadas logo não é possível avaliar a dimensão das mudanças implantadas.  

Relato 18: 

 “Há total abandono da estrutura física da unidade, que está nos levando a solicitar 
reformas e ampliação dos diversos setores. 
 Escassez de recursos humanos, especialmente em relação à área de saúde. 
 Ausência de uma política de humanização no sentido da autorização da visita íntima 
para os internos-pacientes.” 
 

É notório o relato acerca da precariedade da instituição para executar suas atividades 

finalísticas; recursos físico e humanos. 

Os internado acabam não sendo contemplados com direitos, e não benefícios ou 

privilégios, que os presos comuns têm, a exemplo das visitas íntimas, progressão de regime, 

etc. 

Relato 19: 

 “Paciente de 25 anos morador da cidade de J., que já teve de 03 a 04 passagens pelo 
HCTP, após 10 meses na rua apareceu na porta do HCTP verbalizando desejo de retornar e 
saudade dos colegas. Relatou os acontecimentos vividos nos últimos 10 meses, o uso 
freqüente de drogas e a falta de adaptação ao CAPS, a falta de apoio familiar, a dificuldade 
em ter sequer um lugar para dormir. Esse caso chamou atenção no quanto o paciente sai 
daqui institucionalizado e as dificuldades encontradas na ressocialização. O paciente verifica 
na realidade que não há lugar para ele na sociedade e escolhe voltar. Seja como esse 
exemplo seja como os que cometem novos delitos e retornam, a questão é a necessidade de 
criar meios de desenvolver a ressocialização e autonomia dos nossos pacientes com bases 
mais sólidas, compreendida na política de atendimento à saúde.”  
 

Mais uma vez reforça-se a necessidade que tais estabelecimentos não sejam tratados 

como espaços de apoio social, são fundamentalmente estabelecimentos penais destinados a 

tratamento especializado e que não podem dar conta da precariedade e lacunas deixadas pelos 

serviços de saúde em geral. Caso a inserção do paciente nos serviços substitutivos não seja 
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devidamente acompanhada por uma equipe que prepare a transição, o processo de adaptação 

pode não acontecer e o paciente resta desassistido.  

Relato 20: 

 “Estamos com uma parceria com o AA (alcoólicos anônimos) e na primeira reunião 
os pacientes presentes foram saindo da sala discretamente. 
 Nas reuniões seguintes, todos que saíram voltaram e muitos outros.  
 As reuniões estão bem participativas no momento.” 
 

O relato indica uma necessidade de reforçar a participação da comunidade local nas 

atividades terpapêuticas e ressocializadoras, de forma a garantir eficiência no serviço prestado 

pela instituição. 

Observa-se que é preciso acreditar na possibilidade de adoção de uma política de 

inserção e não mais de contenção; produzindo a atenção e o cuidado no lugar do abandono e 

do descaso, é preciso lutar por uma política de inclusão das diferenças e não tolerar mais a 

prática da segregação.  

Faz-se necessário desconstruir o discurso ideológico e político que mantém a loucura 

como uma constante ameaça social. Ela representa uma paradoxo na doutrina no contrato 

social. Tem-se que a internação nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico confere 

à medida de segurança um poder de punir a loucura na medida em que busca desmascarar a 

doença mental e reverter a condição de louco. Sua internação implica na restrição de sua 

liberdade e apesar do discurso legal zelar pela não punição, a prática de tais estabelecimentos 

culmina na apropriação institucional da voz, da liberdade e da própria existência de tais 

indivíduos, renegando-os ao buraco negro. 
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VI. Considerações Finais 

Temos que o conceito de Estado não é universal, caracteriza-se como uma forma de 

ordenamento jurídico oriunda da Europa no século XIII e que sinaliza para um movimento de 

progressiva centralização do poder.  

Historicamente o Estado deixa de ter seu poder fundado na fé para adquirir status de 

ordem política na qual seu poder é entendido como uma ordem externa necessária para a 

garantia da segurança e tranqüilidade dos cidadãos. Assim a ordem estatal perdeu sua 

conotação divina para ser tomada como um projeto racional da humanidade em torno de uma 

ordem mais restrita e imediata, e mais atinente ao homem. A nova ordem social não está mais 

baseada exclusivamente em valores divinos mas sim nos valores dos indivíduos. 

O Estado assumiu a característica geral de setor público tendo relevância e 

representatividade nos setores sociais ligados à economia (produção), à política, à ideologia 

(educação e difusão da informação), e à segurança (forças armadas, polícia e prisões). Nessa 

perspectiva o Estado assume o poderio sobre o desenvolvimento econômico, a segurança 

social, sobre a liberdade individual e até mesmo sobre a vida e a morte de seus cidadãos. 

O modelo de Estado contemporâneo prima pela intervenção na economia e traz à tona 

uma discussão mais ampla sobre o papel do Estado no que compete ao controle, a 

distribuição, a repartição e a compensação das riquezas.   

Uma breve análise das funções do Estado brasileiro no que concerne ao tratamento 

penal prestado aos seus cidadãos indica um descumprindo sistemático do papel social do 

Estado. Os séculos passaram e a saída que o Estado moderno (via justiça criminal) encontrou 

para o cuidado com os “criminosos e degenerados” ainda é a mesma: a segregação social 

geradora de violência pela institucionalização.  
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É preciso buscar novos paradigmas já que as instituições totais estão fadadas ao 

insucesso e não servem aos fins a que se propuseram. A sociedade produz eventos que nem 

sempre são “processados” pela política, ou contrariamente são refletidos e reproduzidos pela 

política. A função da política é a de resolver conflitos entre indivíduos e grupos sem que esse 

conflito destrua uma das partes. A condição necessária para que um ato social se torne um ato 

político é que o ato seja controverso e indique um conflito 

A definição de Estado como uma organização das relações sociais (o poder) através 

dos procedimentos técnicos pré-estabelecidos (instituições, administração) culmina na criação 

do Estado de direito no qual observa-se a passagem da esfera da legitimidade para a esfera da 

legalidade. Aqui é encontrado o poder legal conferido ao Estado: o da instituição e 

manutenção da violência traduzida nos mecanismos de coerção e aprisionamento quando do 

rompimento com as regras legais e sociais pré-estabelecidas. Surge na figura da administração 

a função de intermediária entre a sociedade e o Estado.  

A forma como o poder de punição/socialização do Estado tem sido aplicado aos 

sujeitos criminosos é uma questão que precisa ser revista pelos atores, estatais, 

governamentais e sociais, envolvidos. A solução para essa problemática complexa e 

multicausal só poderá ser estruturada a partir de uma interlocução também complexa dos 

diferentes poderes aí representados: Estado, Governo e Sociedade.   

A pena deve visar fins socialmente construtivos, com a utilização de recursos e 

instrumentos que possibilitem o desenvolvimento da personalidade do sujeito criminoso ao 

mesmo tempo em que garanta a ordem social. A reintegração da pessoa presa deve almejar o 

seu benefício como também o da própria sociedade. De acordo com Marques159 o indivíduo 

socializado será aquele que buscará meios construtivos para seu desenvolvimento, consciente 

de atuar em prol da sociedade em que vive.  

                                                 
159 Marques, O.H.D. Op. cit.: p 16. 
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O processo de democratização do Estado oferece alternativas para o seu crescimento 

econômico, prevendo sua intervenção mínima como forma de controlar gastos públicos e 

maximizar lucros. Será porém que a visão neoliberalista de expansão do poderio econômico 

do Estado consegue alcançar positivamente parcela tão excluída e marginalizada da população 

brasileira recolhida nos estabelecimentos penais? Sob essa perspectiva não é possível aceitar a 

atuação do Estado como limitada à aplicação das leis. Sua ação tem reflexos imediatos nas 

relações sociais. As decisões do Estado não são autônomas face às relações de poder na 

sociedade capitalista. As mudanças na economia estão diretamente associadas às mudanças 

nas estruturas políticas e sociais. Assim, o Estado não pode limitar-se a uma função jurídica, 

ele tem necessariamente que dar conta também das demandas sociais.  

O modelo do welfare state se esforçou em apresentar soluções miraculosas para a 

conjunção das demandas econômicas e sociais mas esse processo não pode ser unilateral. Não 

cabe aos burocratas e tecnocratas da máquina do Estado definirem a priori quais demandas 

sociais serão supridas e com quais recursos e instrumentos. A perspectiva idealizada de 

atuação do Estado, como poder público abstrato e impessoal, dotado de personalidade jurídica 

e soberano sobre um povo e a favor do bem comum, não poder ser reproduzida e alimentada 

numa ilusória tentativa de uniformização da sociedade. O desejo de “bem comum” não pode 

ser tão primariamente defendido e almejado por uma instituição criada para proteger e zelar 

pelo bem estar de todos os seus cidadãos. O Estado é detentor do monopólio do uso legítimo 

da violência, com função de prover proteção pública aos cidadãos contra os custos externos à 

ameaça criminosa. 

O processo de educação e de socialização dos presos e internados não deve ser 

imposto mediante os parâmetros ideológicos do Estado, mas sim construído individualmente e 

de forma natural e espontânea pelos próprios sujeitos privados de liberdade a partir dos 

recursos disponibilizados pelo Estado. 
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O poder punitivo estatal, impondo condições desumanas e degradantes nos 

estabelecimentos prisionais, deslegitima a ordem estatal e o poder de punir.  

A medida de segurança não foi concebida e idealizada como uma medida punitiva mas 

sim como um instrumento de defesa da sociedade e de tentativa de recuperação social do 

portador de transtorno mental que cometeu um delito. 

Não se pode esperar de um quadro patológico a obediência aos prazos legais 

estabelecidos para penas e medidas de segurança. O processo de remissão de sintomas tem 

um tempo próprio que independe do contexto legal no qual está inserido. E o desajuste de 

personalidade não poderá ser compreendido fora do seu contexto cultural e social. 

O direito penal tem funcionado como um sistema que coisifica a loucura e objetiva o 

louco, ao passo que o direito sanitário, e em especial o movimento da reforma psiquiátrica, 

tem avançado na direção do resgate da cidadania deste indivíduo, e da construção da sua 

identidade enquanto um sujeito de direitos.  

É preciso que o direito penal reveja seus pressupostos, principalmente no que tange à 

aplicação das medidas de segurança na medida em que sua própria finalidade tem sido tão 

questionada à luz dos avanços da proposta terapêutica da Reforma Psiquiátrica. Segundo 

Jacobina160  

a potencialidade de prejudicar outrem, e em particular de cometer crime, é da 
essência da pessoa humana, louca ou sã. Perigosos somos todos, em tese – embora 
não se possa negar que haja a possibilidade de prever que o ser humano, submetido a 
determinadas condições, tenha maior probabilidade de cometer crimes. No entanto, 
essa é uma ilação probabilística. Não pode servir de base filosófica para a construção 
de todo um sistema repressivo independentemente da noção de culpa como 
fundamento da responsabilidade penal.  

 

O fato é que não existe consenso se a medida de segurança é uma sanção penal ou uma 

proposta terapêutica. Enquanto medida terapêutica ela não se enquadra nos moldes atuais de 

                                                 
160 Jacobina, P.V. Op. cit.: p 42. 
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intervenção propostos pela Reforma Psiquiátrica e enquanto sanção penal não pode se 

caracterizar pelos termos do processo penal que absolve os inimputáveis, libertando-os de 

uma penalização pelo crime cometido em função da falta de discernimento em distinguir o 

caráter ilícito de seu ato. Resta então um buraco negro no entendimento de sua finalidade e 

forma ideal de aplicação, no qual os internados caem e dificilmente são resgatados.  

O movimento da Reforma Psiquiátrica é um modelo territorial de assistência baseado 

no cuidado, no acolhimento, na escuta, na produção de sentidos por meio de serviços 

substitutivos à prática manicomial da internação exclusiva. Ele traz consigo a perspectiva de 

inclusão do portador de transtorno mental como um sujeito capaz de produzir e contribuir 

com a sociedade no qual está inserido, e torna assim imperioso pensar seu acesso aos direitos 

fundamentais, em especial o direito a um tratamento de qualidade e não invasivo e que 

garanta e resguarde seu convívio social.  

A experiência vem indicando que a reinserção social de pacientes egressos de 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico requer o desenvolvimento de um conjunto de 

ações coordenadas e específicas. Por tratar-se de uma clientela internada por determinação 

judicial e constituída de pessoas duplamente estigmatizadas pela sociedade, em razão de seu 

transtorno mental e pelo fato de terem cometido crimes, sua internação freqüentemente se 

prolonga muito além do estabelecido pela sentença inicial ou do exigido por seu quadro 

clínico. O tempo da medida ainda é muito superior ao justificável clinicamente, quando não se 

perpetua indefinidamente. Os relatos dos dirigentes retratados na presente pesquisa são um 

exemplo dessa realidade.  

Freqüentemente abandonados pelas famílias e mantidos às margens das políticas 

públicas de saúde, os pacientes inimputáveis, mesmo com parecer favorável a sua 

desinternação, não raramente permanecem por tempo indeterminado, e em alguns casos até a 

morte, nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Uma reversão desse panorama, 
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entretanto, exige mais do que a mudança do enfoque médico legal ou do que a boa 

consciência dos técnicos dos hospitais de custódia permite. Além da reformulação na 

legislação (publicação da Lei 10.216/2001) é preciso investir na reformulação de uma política 

pública, envolvendo as áreas de Justiça e Saúde, de forma a efetivamente garantir condições 

para a reabilitação e reinserção social do portador de transtorno mental inimputável. 

A Lei 10.216 de 06/04/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de doença mental. Em 

que pese todo o movimento reformador, tendo como meta a extinção progressiva das 

estruturas manicomiais, o tratamento legal destinado ao “louco infrator” segue inalterado. 

Faz-se necessário ainda a implementação de medidas de suporte aos familiares dos portadores 

de transtorno mental, a garantia de apoio aos egressos de hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico através de uma assistência contínua e de boa qualidade em sua própria 

comunidade. É preciso combater a idéia amplamente difundida que associa de forma simplista 

loucura à periculosidade. Segundo Jacobina161 em tese qualquer pessoa viva tem a potência, 

capacidade e aptidão ou idoneidade para converter-se em causa de ações danosas.  

O Código Penal Brasileiro estabelece até hoje dois tipos de medidas de segurança: a 

internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, quando o crime praticado for 

punível com reclusão e o tratamento ambulatorial, se a pena prevista para o fato for de 

detenção. As duas medidas destinam-se ao tratamento dos infratores que em razão de um 

transtorno mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, apresentavam no 

momento do crime, prejuízo em sua capacidade de entendimento do caráter ilícito da ação, ou 

de determinarem-se de acordo com esse entendimento. A medida de segurança deve então 

transcorrer por período indeterminado, não se extinguindo enquanto não for averiguada, 

mediante perícia médica, a cessação de periculosidade do sujeito.  

                                                 
161 Jacobina, P.V. Op. cit.: p 42. 
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O prazo mínimo da medida deve ser de um a três anos; e fazendo-se necessário, 

mediante indícios clínicos, o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação. A 

desinternação estará sempre condicionada, podendo ser restabelecida a situação anterior se 

antes do decurso de 01 ano, ocorrer fato indicativo de presença de periculosidade.  

Tais condições: a indeterminação da medida que estabelece apenas o prazo mínimo 

mas não o máximo; o condicionamento da desinternação à cessação da periculosidade e o 

restabelecimento da medida mesmo na ausência de novo delito; apesar de implicarem na 

violação de alguns direitos essenciais e de já não representar o pensamento de boa parte dos 

legisladores, continuam em vigência regulando a assistência oferecida na maior parte dos 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos brasileiros. 

A medida de segurança não pode ser tomada como repreensão ou pena, ela é na 

realidade uma medida de prevenção e assistência social relativa ao estado perigoso daqueles 

que em função de sintomas e transtornos mentais praticam ações previstas na lei como crime. 

É muito difícil pensar num consenso sobre o que é punir e o que é reeducar sem que 

isto seja feito sem um comprometimento mínimo da saúde mental dos indivíduos 

encarcerados. No caso dos portadores de transtornos mentais que cometem crimes esse 

sofrimento mental só é agravado com a vivência do aprisionamento. Como pensar que a 

restrição de liberdade não impõe automaticamente uma certa quantidade de sofrimento? Este 

aliado ao desequilíbrio que ali já existia tende apenas a agravar a situação. 

Na medida em que pouco se envolve com a problemática instituída com as condições 

atuais de aprisionamento, e não tratamento, dos doentes mentais infratores a sociedade parece 

aceitar a idéia de que a responsabilidade do comportamento criminoso se deve única e 

exclusivamente ao indivíduo, bem como o seu processo de reintegração social. A noção de 

subjetividade porém se constrói na relação deste indivíduo com o outro que o acolhe, ou não, 

e que o aceita, ou não.  
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A lógica terapêutica no trato com a loucura, possibilita a aproximação para com esta, 

por intermédio da justiça e da medicina. Ao atribuir ao louco uma identidade marginal e 

doente, a medicina torna a loucura ao mesmo tempo visível e invisível. Criam-se condições de 

possibilidade para a medicalização e a retirada da sociedade, segundo o encarceramento em 

instituições médicas, produzindo efeitos de tutela e afirmando a necessidade de 

enclausuramento deste para gestão de sua periculosidade social. O louco torna-se assim, 

invisível para a totalidade social e, ao mesmo tempo, torna-se objeto visível e passível de 

intervenção pelos profissionais competentes, nas instituições organizadas para funcionarem 

como lócus de terapeutização e reabilitação – ao mesmo tempo, é excluído do meio social, 

para ser incluído de outra forma em um outro lugar: o lugar da identidade marginal da doença 

mental, fonte de perigo e desordem social.  O manicômio concretiza a metáfora da exclusão, 

que a modernidade produz na relação com a diferença.  

O problema das instituições psiquiátricas revela uma questão das mais fundamentais: a 

impossibilidade, historicamente construída, de trato com a diferença e os diferentes. Opera-se 

numa identificação entre diferença e exclusão no contexto das liberdades formais e, no caso 

da loucura, o dispositivo médico alia-se ao jurídico, a fim de basear leis e assim regulamentar 

e sancionar a tutela e a irresponsabilidade social.  

Desinstitucionalizar não se restringe e nem muito menos se confunde com 

desospitalizar, na medida em que desospitalizar significa apenas identificar transformação 

com extinção de organizações hospitalares/manicomiais. Enquanto desinstitucionalizar 

significa entender instituição no sentido dinâmico e necessariamente complexo das práticas e 

saberes que produzem determinadas formas de perceber, entender e relacionar-se com os 

fenômenos sociais e históricos. Os grupos desfavorecidos são encorajados a desenvolverem 

características desejadas pelos dominantes, como submissão, passividade, dependência, 

ausência de iniciativa e incapacidade para agir, pensar ou decidir. Quando adotam esses 



 152

valores são considerados bem ajustados. O desenvolvimento de outras características é 

considerado anormal.  

O limitado e precário atendimento psiquiátrico oferecido hoje à grande maioria dos 

portadores de transtorno mental submetidos a uma medida de segurança está fundamentado 

basicamente na administração de medicamentos, ou seja, na “contenção química”. O hospício 

medicaliza a totalidade do tempo da vida dos indivíduos que estão nele encarcerados, sendo a 

ação restrita da medicalização uma tentativa normativa de estabelecimento de uma ordem, 

mesmo sendo incapaz de reestruturar a alienação mental.  

É sabido que parte essencial da teoria psiquiátrica do séc. XIX está na eficácia do 

manicômio como operador social de cura de uma doença com características singulares e que 

visava o seu controle e extermínio, qualquer ação é justificável. Desta forma, historicamente a 

psiquiatria faz da reclusão, em si mesma negativa, uma ação de proteção ao homem 

enlouquecido de seus próprios males.  

O processo da Reforma Psiquiátrica fundamenta-se em conceitos como: cidadania, 

atenção integral, inserção social, reabilitação psicossocial; substituindo o referencial de 

doença mental, até então dominante na filosofia manicomial, pelo referencial de saúde mental. 

Historicamente, apenas ao louco presume-se periculosidade. Cotidianamente esses 

cidadãos foram condenados à prisão perpétua, não pelo crime cometido, mas pela lógica da 

cultura que os interpreta. Despachados do cárcere, sem qualquer tratamento, e ao manicômio, 

onde costumam ficar esquecidos, até que cesse o perigo que anunciam. Esquecidos e 

alienados em seu sofrimento, tendo na violência e na morte seu único fim.  

 Observa-se a partir dos relatos acerca do movimento da Reforma Psiquiátrica que a 

mesma tem proporcionado relevantes mudanças na direção do reconhecimento do doente 

mental como sujeito de direitos, trabalhando em prol de sua desinstitucionalização e do 
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resgate de sua autonomia. Já o poder punitivo da justiça criminal mantém na visão 

determinista do louco infrator a soberania da noção de periculosidade, ditando de forma 

perversa a contínua exclusão dos internados dos preceitos atuais e humanitários da saúde 

mental.  

Desvios de comportamento, agressividades, rebeldias incontroláveis, fazem parte da 

legitimação de uma nova onda de internações compulsórias e sem fim. Esta realidade também 

se reproduz nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico com a permanência 

excessiva de pacientes diagnosticados como usuários de drogas e por esse motivo são tratados 

como inimputáveis e internados em tais estabelecimentos, prejudicando, e muitas vezes 

comprometendo a terapêutica dos portadores de transtornos mentais infratores.   

De acordo com Beccaria162: “para não ser um ato de violência contra o cidadão, a 

pena deve ser, de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis 

nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei”. Desta forma, faz-

se necessário acreditar que os portadores de transtornos mentais e autores de crimes merecem 

uma “pena” melhor do que a prisão perpétua em instituições asilares, merecem acesso às 

ações e serviços de saúde adequados e condizentes com seu estado de sofrimento psíquico, 

que lhes garantem a inimputabilidade. 

                                                 
162 Beccaria, C. Op. cit.: p 23. 
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Anexos 

 

Anexo I: Instrumento de pesquisa com a indicação do Dicionário de variáveis construído para 

análise. 

VERSÃO FINAL DO INSTRUMENTO DE PESQUISA COM O DICIONÁRIO DE 
DADOS 

Prezado Diretor/Responsável, 

A Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino está realizando um 
levantamento referente aos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico brasileiros. 

Este trabalho pretende dar início a um processo de diagnóstico acerca das atuais 
condições de funcionamento e tratamento penal ofertado aos pacientes internados nestes 

estabelecimentos penais. O objetivo principal é obter um conhecimento preliminar da 
realidade dessas instituições, a partir das informações coletadas e, com isto propor 

melhorias ao seu funcionamento. 

Segue, em anexo, o instrumento de coleta das informações. Ressaltamos a 
necessidade de que todas as questões sejam devidamente preenchidas; no caso da 

informação não estar disponível ou não ser conhecida sugerimos assinalar a resposta 
NS/NR (não sabe/não respondeu). 

Solicitamos a colaboração no preenchimento completo do formulário, bem como o 
seu envio à Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino/DIRPP/DEPEN/MJ 

para análise e compilação dos resultados. 

Agradecemos a sua  participação! 

Ana Cristina de Alencar Bezerra Oliveira 
Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino 

Departamento Penitenciário Nacional/MJ 
 
  

BLOCO I: IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
Estabelecimento: estab 
Endereço: ende 
Fone: fone 
Novo nome e/ou endereço: _____novono e novoend____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BLOCO II: INFRA-ESTRUTURA 
1. Informe a quantidade por tipo de alojamento existente na sua unidade: 

a. Individual:    b. Coletivo:    c. NS/NR:  

 
2. Informe a quantidade dos seguintes espaços disponíveis na sua unidade: 

Item Quantidade Não existe NS/NR 
Área para atividades esportivas ativesp   
Biblioteca biblio   
Cela disciplinar celadis   
Consultório do assistente social consulas   
Consultório médico consulme   

codquest: código do formulário – valor seqüencial para 
identificação dos formulários  

Bloco cinza: neste bloco: não existe e branco = 0  

Bloco amarelo  

alojain  alojaco  9999  

Importante: 
Em todas as questões abertas = 0 quando 
estiverem em branco  
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Consultório odontológico consulod   
Consultório psicológico consulpi   
Farmácia (sala exclusiva para 
acondicionamento e distribuição de 
medicação) 

farma   

Leitos (camas para pacientes em observação) leitos   
Oficina de trabalho ofictrab   
Oficina terapêutica ofictera   
Parlatório para visita íntima parlavi   
Pátio aberto para sol patio   
Posto de enfermagem postoenf   
Refeitório refeito   
Sala de aula salaaula   
Outros – especifique: 
 
 
 

outros02 
especi02 

  

Observação: 
Espaço reservado caso queira comentar algum dos itens citados. 
Por exemplo: existe apenas um consultório que é utilizado por todos os profissionais alternadamente. 
 
 
obs02 
 
 
 

 
3. Especifique o quantitativo de internos do seu estabelecimento:  

Lotação Quantidade NS/NR 
Número de vagas            lotavaga  
Lotação atual lotatual  

 
 
BLOCO III: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INTERNADA 

4. Especifique o número de internos do seu estabelecimento por faixa etária e sexo, segundo as 
seguintes categorias (considerar apenas a categoria principal por interno): 

De 18 a 34 anos Acima de 35 anos 
Categoria 

Masculino Feminino NS/NR Masculino Feminino NS/NR 
Total NS/NR 

Cumprindo 
medida de 
segurança – 
internação 
(inimputáveis) 

seginma1 

seginfe1  

seginma2 seginfe2 

 

segintot 

 

Cumprindo 
medida de 
segurança – 
ambulatorial 
(inimputáveis) 

segamma1 segamfe1 

 

segamma2 segamfe2 

 

segamtot 

 

Cumprindo 
pena 
(imputáveis) 

penama1 penafe1 

 

penama2 penafe2 

 

penatot 
 

Em tratamento 
de saúde em 

tratma1 tratfe1 
 

tratma2 tratfe2 
 

trattot 
 

999 

9999 

9999  

Bloco verde  

0  

9999  
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geral 
(diferente de 
transtornos 
mentais) 
Em tratamento 
para 
dependência 
química 

depenma1 depenfe1 

 

depenma2 depenfe2 

 

depentot 

 

 
5. Qual o tempo médio de permanência dos pacientes na instituição? 

a.         anos           b. NS/NR:  

 
 
BLOCO IV: SERVIÇOS PRESTADOS 

6. Assinale a periodicidade com que os serviços são prestados no seu estabelecimento: 

Periodicidade 
Serviço 

Diária Semanal Quinzenal Mensal NS/NR 

Não existe 
este 

serviço 
Assistência Jurídica juridia jurisema juriquin jurimens 99 jurinao 

Assistência Médica geral geradia gerasema geraquin geramens 99 geranao 

Assistência Médica psiquiátrica psiqdia psiqsema psiqquin psiqmens 99 psiqnao 

Assistência Medicamentosa meddia medsema medquin medmens 99 mednao 

Assistência Psicológica psidia psisema psiquin psimens 99 psinao 

Assistência Religiosa relidia relisema reliquin relimens 99 relinao 

Assistência Social socdia socsema socquin socmens 99 socnao 

Atividades Desportivas despdia despsema despquin despmens 99 despnao 

Atividades Educacionais edudia edusema eduquin edumens 99 edunao 

Atividades Laborais labdia labsema labquin labmens 99 labnao 

Distribuição de material de 
higiene 

higidia higisema higiquin higimens 99 higinao 

Distribuição de refeição refedia refesema refequin refemens 99 refenao 

Distribuição de uniforme unifdia unifsema unifquin unifmens 99 unifnao 

Terapia Ocupacional ocupdia ocupsema ocupquin ocupmens 99 ocupnao 

Outras – especifique:  
 
 
 
 

outros61 
especi61 

outros62 
especi62 

outros63 
especi63 

outros64 
especi64 

 
outros65 
especi65 

Observação: 
Espaço reservado caso queira comentar algum dos itens citados. 
 
 
 
 
 
 

7. Quais os medicamentos mais prescritos aos pacientes? Relacione-os. 

medicame 

 

 

 

permanen  

99  

Padrão todas as variáveis 
da questão 6: 
0 em branco ou  
1 quando assinalado  

Bloco A – questões  6 e 7 - azul 
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8. Especifique o número de profissionais, segundo a qualificação, que atuam na sua instituição: 

Especialidade Quantidade Não existe NS/NR 
Advogado advoga   
Assistente Social assissoc   
Auxiliar de Enfermagem auxenfer   
Dentista dentista   
Enfermeiro enfermei   
Estagiário estagia   
Médico em geral medgera   
Médico Psiquiatra medpsiq   
Pedagogo pedagogo   
Professor profess   
Professor de educação física profedfi   
Psicólogo psico   
Terapeuta em geral teragera   
Terapeuta Ocupacional teraocup   
Outros – especifique:  
 
 
 
 
 

outros08 
especi08 

  

 
 

9. Assinale qual a freqüência das visitas familiar e social permitida: 

1 Semanal             
Em qual(is) dia(s) da semana? _____diasVFSP_____________ 

2 Quinzenal 
3 Mensal 
4 Outros 

Especifique:______especi09________________________ 
99 NS/NR 

 
10. Assinale qual a freqüência da visita íntima permitida: 

1 Semanal             
Em qual(is) dia(s) da semana? _____diasVIP_____________ 

2 Quinzenal 
3 Mensal 
4 Outros 

Especifique:________especi10______________________ 
99 NS/NR 

 10.1 Quantos pacientes na instituição recebem visitas íntimas?   

a.      b.NS/NR:         9999 

  

10.2 As mulheres recebem visitas íntimas?  

b. Sim:       1  b. Não:  2 c.NS/NR:          99 

 

99  0 

freqVFSP  

freqVIP  

pacVI  

mulhVI  

visitVFS  

Bloco B azul 
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10.3 Informe o número de visitantes permitidos por interno na visita familiar e social: 
a. Quantidade:     b. NS/NR:           9999 

 
 

11. Assinale qual a periodicidade da realização dos exames de cessação de periculosidade:  

1 Semestral 
2 Anual 
3 Trienal 

99 NS/NR 
4 Outros – especifique: ______especi11____________________________ 

 
 

12. Assinale qual o profissional responsável pela realização dos exames de cessação de 

periculosidade: 

1 Equipe do próprio estabelecimento 
2 Equipe externa 

99 NS/NR 
3 Outros – especifique: ______especi12_______________________________ 

 
 

13. Especifique o número de internos beneficiados pelos programas de desinternação progressiva: 
 

Programas 
No. de Internos 

beneficiados Não existe NS/NR 

Encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS 

intCAPS 
  

Encaminhamento aos Serviços Residenciais Terapêuticos - 
SRTs 

intSRT 
  

Programa de Volta para Casa - PVC intPVC   
Outros – especifique: 
 
 
 
 
 

outros13 
especi13 

0 9999 

 
 
BLOCO V: EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES 

14. Existe no seu estabelecimento algum programa ou parceria com a comunidade local?  

a. Sim:  1  b. Não:  2 c.NS/NR:        99 

i. Em caso afirmativo, especifique-o e faça um breve relato da experiência: 

especi14 
 
 
 

 
15. Enumere de 1 a 7 (em ordem crescente, exemplo: 1 = menor) as principais dificuldades e 

desafios encontrados pelo seu estabelecimento: 
 

(    ) Carência de profissionais                                                  carprof 

perioexa  

profexa  

progparc  
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(    ) Carência de profissionais especializados                          carprofe 
(    ) Dificuldades político-burocráticas                                    difpolbur 
(    ) Necessidade de ampliação do espaço físico                      necampef 
(    ) Necessidade de equipamentos/material permanente         necequip 
(    ) Necessidade de material de consumo                                necmatco 
(    ) Necessidade de medicação                                                necmedic 
(    ) Não existe 
(    ) NS/NR 
(    ) Outros: especifique: _____________especi15_________________ 

 
 

16. Descreva, de maneira breve, um caso da sua instituição que de alguma maneira chamou sua 
atenção:  

 
caso (aberta) 

Sim = houve relato 

Não = em branco 

 

 

 

 

 

 
Muito obrigada pela colaboração! 

 
 

Favor enviar o presente questionário preenchido para o seguinte endereço: 
Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino/DIRPP/DEPEN/MJ 

Esplanada dos Ministérios – Bloco “T” Edifício Anexo II sala 612 
Cep: 70.064-900 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3429 9208 Fax: (61) 3429 9191 
E-mail: ana.alencar@mj.gov.br 

 

difidesa: 8 – não existe, 9 Outros e 99 NS/NR 
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Anexo II: Banco de dados, formatado e padronizado. 

 

 

 

 
 

 

 

 


