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RESUMO 

 

Dias, H. (2021). As políticas públicas de assistência à saúde mental e o fim necessário dos 

hospitais psiquiátricos: um olhar sobre o centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena a 

partir de uma trajetória profissional. Dissertação de mestrado, Programa de Pós Graduação 

em Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

A sociedade sem manicômios é uma sociedade mais humanizada e que resgata a dignidade 

dos pacientes que vivenciam situações de sofrimento psíquico. A presente dissertação 

investigou e problematizou a importância deste tratamento humanizado, uma vez que outrora 

alguns pacientes foram, até mesmo, abandonados por seus próprios familiares.  Buscamos 

realizar aqui uma reflexão sobre os movimentos de reforma da assistência à Saúde Mental no 

Brasil e os consequentes avanços e retrocessos nas políticas públicas de Atenção à Saúde 

Mental, tendo como estudo de caso um dos maiores e mais marcantes hospitais psiquiátricos 

do Brasil antes da Reforma Psiquiátrica, o CHPB, Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena. Apesar de forças contrárias oriundas de movimentos e instituições que usam de 

suas influências para uma efetiva segregação da sociedade, consideramos que isto não 

enfraquece o movimento de humanização proposto pelo CHPB, uma vez que a instituição 

propõe formas de atenção psicossocial visando a desinstitucionalização, ainda que 

desenvolvidas no espaço hospitalar intramuros. Por se tratar de uma análise que leva em conta 

uma experiência profissional vivenciada na própria instituição, amplificada com estudos e 

movimentos da militância na Luta Antimanicomial, focando a revisão das leis e marcos 

regulatórios, compreendidos e analisados, resultou em reflexões de vários matizes sobre o 

tema supracitado. Outros objetivos buscados por tal pesquisa foram analisar, e discutir, com 

base nessa trajetória profissional, as possibilidades de produção de uma clínica psicológica 

ampliada no contexto da Atenção à Saúde Mental, bem como compreender o movimento de 

avanços e retrocessos presentes nas Políticas Públicas de Atenção à Saúde Mental em Minas 

Gerais, especialmente em Barbacena, palco histórico de violências e produção de práticas 

manicomiais outrora comparadas a campos de concentração. Vale ressaltar que esta pesquisa 

teve como viés três pontos relevantes a saber: a influência teórica, militante e política da Luta 

Antimanicomial e, consequentemente, o seu compromisso com ela; a própria experiência 

pessoal e de trabalho da pesquisadora, e, por último, porém não menos importante,  todos os 

afetos cotidianos que compõem nossas jornadas, pessoais, de trabalho e acadêmica, fazendo 

deste texto e deste trabalho, um esforço acadêmico, mas também a transferência de afetos e 

sentimentos cotidianos, que me fazem, e que produzem sentidos ao meu fazer. Trata-se de 
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pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, que buscou responder e dar subsídios para a 

questão norteadora que foi investigar, em tempos de avanços e retrocessos nas políticas 

públicas de Saúde Mental, qual é o fim possível e necessário para o CHPB. Obviamente o 

questionamento levantou duas perspectivas que foram consideradas, sendo a primeira 

investigar e analisar o processo de fechamento dos leitos psiquiátricos, o que implicaria no 

encerramento desta instituição enquanto espaço de moradia das pessoas e a segunda, analisar 

os questionamentos sobre o fim entendido enquanto finalidade: a que ela ainda se destina? O 

que o CHPB atende enquanto uma instituição de assistência à Saúde Mental no contexto 

social de referência? O que ele atende enquanto espaço de internação hospitalar? O que ele 

atende enquanto outros serviços oferecidos à Rede de Atenção Psicossocial? 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Políticas Públicas de Assistência à Saúde Mental. Luta 

Antimanicomial. Reforma Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

 

Dias, H. (2021). Public policies for mental health care and the necessary end of psychiatric 

hospitals: a look at the psychiatric hospital center of Barbacena from a professional 

trajectory. Dissertação de mestrado, Programa de Pós Graduação em Psicologia, Universidade 

Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

A society without asylums is a more humanized society that redeems the dignity of patients 

who experience psychological suffering situations. The present dissertation investigated and 

problematized the importance of humanized treatment, since patients were once abandoned by 

their own families. Here, we seek to reflect on the mental health care reform movements in 

Brazil and the consequent advances and setbacks in public health care policies, having as a 

case study one of the largest and most outstanding psychiatric hospitals in Brazil before the 

Psychiatric Reform, the CHPB, Barbacena Psychiatric Hospital Center. Despite opposing 

forces arising from movements and institutions which use their influence for an effective 

segregation of the society, we consider that this does not damage the humanization movement 

proposed by the CHPB such as psychosocial forms of care aimed to promote the 

deinstitutionalization of treatment, even in the intramural hospital space. An analysis which 

accounts for a professional experience developed within the institution and enhanced with 

anti-asylum studies and movements focusing on the review of laws and regulatory 

frameworks analyzed and duly understood resulted in various considerations about the 

aforementioned theme. Other objectives pursued by the present research were to analyze and 

discuss, based on this professional trajectory, the possibilities of producing an expanded 

psychological clinic in the context of Mental Health Care, as well as understanding the 

advances and setbacks present in Public Care Policies for Mental Health in Minas Gerais, 

particularly in Barbacena, a traditional stage of violence and production of asylum practices 

that were once compared to those of concentration camps. It is worth mentioning that this 

research had three relevant points as a bias, namely: the theoretical, activist and political 

influence of the anti-asylum movement and, consequently, commitment to it; the researcher's 

own personal and work experience, and, last but not least, all the daily affections that make up 

our personal, work and academic journeys, making this text and this work an academic effort, 

but also the transfer of everyday affections and feelings, which make me, and give meaning to 

my working. This is a qualitative, bibliographic and documentary research, which sought to 

answer and provide subsidies for the guiding question that was to investigate, in times of 

advances and setbacks in public mental health policies, what is the possible and necessary end 

for the CHPB. Obviously, the question raised two perspectives that were considered, the first 
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being to investigate and analyze the process of closing psychiatric beds, which would imply 

in the closure of this institution as a living space for people and the second, to analyze the 

questions about the end understood as a purpose: what is it still intended for? What does the 

CHPB serve as a mental health care institution in the social context of reference? What does it 

serve as a hospital inpatient space? What does it serve as a provider of other services to the 

Psychosocial Care Network? 

 

Keywords: Mental Health. Public Policies for Mental Health Care. Fight 

Anti-asylum Movement. Psychiatric Reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção de uma sociedade sem manicômios, buscando novas saídas para velhas 

questões, vem sendo feita com lutas, dedicação, compromisso social, engajamento à causa e 

reflexões teóricas, assim como intervenções práticas. Como nos faz refletir Abou-Yd (2002), 

construir uma sociedade sem manicômios é um convite a todos os atores e atrizes da Saúde 

Mental, reunindo usuários, familiares, trabalhadores, entidades, instituições, organizações e 

movimentos diversos em um dos mais desafiadores movimentos libertários da sociedade. Vale 

ressaltar que pensamento assim não é tão recente, pois uma sociedade sem manicômios, 

segundo Amarante e Nunes (2018), já era lema proposto pela Rede de Alternativas à 

Psiquiatria, após a realização de importante encontro em Buenos Aires, em 1986. 

Para os autores supracitados, este movimento salienta duas transformações 

significativas, uma relacionada à sua constituição, pois passa a ser vista como um movimento 

social, que perpassa pelos "loucos" e seus familiares como também ativistas de direitos 

humanos e a outra transformação se relaciona com a melhoria do sistema, que busca a 

erradicação da violência, da discriminação e da segregação, sem passar pelo viés da extinção 

das instituições e concepções manicomiais. Destaca-se que o movimento acima deu origem ao 

Movimento da Luta Antimanicomial (MLA). 

Almeida (2019) considera que por mérito da Política de Saúde Mental com início nos 

anos 1980, o Brasil ganhou destaque no campo da Saúde Mental global por ter sido um dos 

primeiros, fora aqueles países de maiores recursos, a estabelecer uma política nacional de 

Saúde Mental implementando-a com êxito. O autor acima afirma que a experiência brasileira 

despertou um grande interesse em todo o mundo, sendo uma das práticas mais estudadas e 

discutidas nesse campo. Assim, é demasiadamente importante avaliar e refletir sobre os 

movimentos de avanços e retrocessos nas políticas de Saúde Mental, especialmente quando se 

pode fazer estas avaliações e reflexões de dentro de um dos maiores e mais marcantes 

hospitais psiquiátricos do Brasil antes da Reforma da Assistência na Saúde Mental, o CHPB, 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 

Apesar do avanço da legislação em Saúde Mental e da própria assistência pública na 

área, assim como da existência de movimentos sociais e de trabalhadores inaugurados, 

principalmente, com as denúncias sobre o Hospital Colônia de Barbacena, no final da década 

de 70 do séc. XX, não se conseguiu, ainda, atingir plenamente o modelo de assistência 

exigido por lei e entendido como o mais apropriado às necessidades reais de seus usuários. 
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Neste espaço, identificado como equipamento de saúde, ainda residem pessoas que 

não possuem outro endereço no mundo além do institucional. Conseguiu-se interromper a 

expansão do número de leitos psiquiátricos, entretanto, não foi possível estabelecer, até este 

momento, medidas concretas para a abertura de espaço social junto às famílias e/ou aos 

municípios de origem para a reintegração social dos muitos pacientes reclusos por décadas no 

restrito espaço asilar. Isso porque, além de tudo, existe uma forte resistência conservadora. 

Resistência por parte de uma sociedade excludente e segregadora, resistência por parte de 

profissionais que pretendem manter seu ‘status quo’, resistência por parte de quem não 

acredita em um tratamento voltado para a valorização do sujeito enquanto cidadão autônomo 

e livre, resistência por parte do capitalismo que se beneficia com as internações hospitalares 

enquanto procedimento mais rentável financeiramente, além de marginalizar aqueles que não 

são produtivos. 

O CHPB, antigo ‘Hospital Colônia’, foi o primeiro Hospital Psiquiátrico de Minas 

Gerais, criado em 1903, com capacidade inicial de 200 leitos e com a finalidade de oferecer 

tratamento especializado em Saúde Mental. Entretanto, em duas décadas, o hospital saltou de 

200 para 5.000 pacientes, não existindo nenhum critério técnico para a internação, bastava ser 

indesejado pela sociedade; por diferentes e diversos motivos pessoas foram excluídas de seu 

contexto social de origem, depositadas no hospital e, por anos, ficaram esquecidas e 

segregadas. 

Acompanhando a história da loucura e a história do CHPB, constatam-se inegáveis 

avanços na reforma da assistência aos usuários dos serviços da Saúde Mental, contudo não 

existe estrutura por parte dos municípios para assumir esta herança social deixada pelos 

hospitais psiquiátricos que mantiveram pessoas internadas por décadas alijadas da 

convivência social e circulação pelo mundo; falta interesse político e política de Estado e, 

consequentemente, recurso financeiro para resolver a situação destas pessoas 

institucionalizadas por quase uma vida inteira. 

Assim como em Barbacena, várias outras instituições no país e no mundo serviram de 

cárcere para aqueles que, sendo diversos, foram considerados indesejados socialmente. Os 

serviços substitutivos de Saúde Mental, embora sejam fundamentais, não conseguem cumprir 

totalmente seu papel. Apesar dos avanços construídos por esses serviços, eles ainda contam 

com a internação em hospital psiquiátrico como retaguarda. Fora dizer que, infelizmente, 

alguns reproduzem a lógica manicomial. 

Entre idas e vindas, deparamo-nos, como alertado por Paulo Amarante (Centro de 

estudos estratégicos da Fiocruz, 2018), com um retrocesso mais amplo que novamente coloca 
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em ameaça os avanços no campo da Reforma Psiquiátrica e da Atenção Psicossocial. Trata-se 

de “um retrocesso geral na política brasileira, na democracia, nos direitos humanos e de 

cidadania e nas práticas sociais mais avançadas e participativas” (p. 01). 

A partir do pesquisador/militante, observa-se na realidade brasileira um retorno da 

política privatizante, da mercantilização da vida, transformando a saúde e as doenças em 

mercadorias, alvos de interesses específicos. “Esses interesses não visam a saúde da 

população, visam a ganância e a obtenção de lucros com as doenças da sociedade” (Op. Cit. p. 

01). 

Contudo, avanços têm sido promovidos na melhoria da assistência oferecida nos 

hospitais públicos de Minas Gerais. Mas vale ressaltar que, mesmo que o cuidado hospitalar 

seja mais humanizado e tecnicamente melhor qualificado, ele continua promovendo 

segregação e assujeitamento, visto tratar-se, até então, de uma instituição total, asilar. 

Reforçando os argumentos supracitadas, pode-se constatar que ainda existem muitas 

pessoas morando em hospitais psiquiátricos pelo Brasil. 

Atualmente, são centenas de pessoas morando nessas instituições hospitalares, 

excluídas do contexto social e familiar, estigmatizadas, esquecidas pelo mundo e condenadas 

à prisão perpétua, destituídas de si mesmas e assujeitadas pelo sistema que lhes impõe 

‘diagnóstico/tratamentos’ (muitas vezes tão questionáveis) e segregação, sendo que estava 

previsto que Hospitais Psiquiátricos e Serviços Substitutivos teriam uma coexistência 

provisória. 

Segundo a SES, em Minas Gerais existem oito hospitais psiquiátricos que atendem 

pelo SUS. Desses, 03 (três) são públicos e pertencem à FHEMIG: o CHPB, o Instituto Raul 

Soares e o Hospital Galba Veloso1, os dois últimos em Belo Horizonte. Os outros cinco são 

privados, conveniados com o SUS: Hospital Gedor Silveira, no município de São Sebastião 

do Paraíso; o Sanatório Espírita de Uberaba; a Clínica Integral de Saúde São Bento Menni, no 

município de Divinópolis; e Hospital José Dias Machado, no município de Ituiutaba. O 

Hospital Otto Krakauer, no município de Passos, foi fechado em 2016. 

 
1 Durante a revisão da escrita desta dissertação, em março de 2020 a FHEMIG anunciou o fechamento do 

Hospital Psiquiátrico Galba Velloso para transformá-lo em leitos para tratamento da Covid-19. Em 26 de maio o 

fechamento foi efetivado. Os profissionais asseguraram o encaminhamento adequado e cuidadoso dos últimos 

usuários lá internados. Aqueles que, ainda, não tiveram a oportunidade de retornar ao espaço urbano foram 

transospitalizados para o Instituto Raul Soares, aguardando a definição de pendências judiciais ou moradia. A 

FHEMIG se comprometeu a instalar no local 200 leitos para internação de portadores de Covid-19 e, 

posteriormente outros serviços clínicos, de modo que o hospital buscará atender à demanda social quanto a 

serviço de saúde e deixará de ser hospício. 
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Os nove hospitais perfaziam um total de 854 leitos psiquiátricos. Existem ainda 217 

leitos de Saúde Mental em hospitais gerais; enfermaria psiquiátrica no Hospital das Clínicas 

de Uberlândia, com aproximadamente 20 leitos; enfermaria psiquiátrica no Hospital 

Universitário de Montes Claros, com 12 leitos; 30 leitos no Hospital Geral Ana Neri, em Juiz 

de Fora; e 20 leitos no Hospital Geral João Penido-FHEMIG também em Juiz de Fora. (Site 

da SES - Secretaria de Estado de Saúde pesquisado em 18/09/2019, informações atualizadas 

no site em março de 2017). E 10 leitos na Santa Casa de Barbacena para tratar abstinência e 

desintoxicação para usuários/dependentes de substâncias psicoativas. 

Ainda, segundo a SES de MG, além dos leitos hospitalares, Minas Gerais conta com 

339 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas 77 microrregiões de saúde do Estado. As 

políticas da Secretaria de Estado da Saúde, que dizem respeito à Saúde Mental do Estado de 

Minas Gerais2, estão sustentadas nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

Reforma Psiquiátrica antimanicomial e propõe uma rede de serviços públicos, substitutivos 

aos hospitais psiquiátricos e seus similares, conhecida como Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). Conforme definição da SES/MG, “a RAPS, em sua composição, tem pontos 

estratégicos e prioritários na Atenção Primária em Saúde, Atenção Psicossocial e Atenção 

Hospitalar, entre outros3”. 

O CHPB é referência no SUS (Sistema Único de Saúde) para a Macrorregião Centro 

Sul do Estado de Minas Gerais (51 municípios e 730.000 habitantes). Ele traz consigo o 

histórico do ‘Holocausto Brasileiro’, amplamente mencionado em três situações 

significativas: a primeira, no final dos anos 70 do séc. XX, quando a situação caótica da 

instituição, as violações recorrentes e cotidianas dos direitos humanos dos internos foram 

fartamente denunciadas pela imprensa e especialistas através do cineasta Helvécio Ratton, que 

ilustrou o estado de decadência da Colônia de Barbacena no documentário “Em Nome da 

Razão”. Em outro momento, por meio de uma série de reportagens publicadas no jornal 

Estado de Minas, entre 18 a 27/09/79 pelo repórter Hiram Firmino, que publicou sob forma de 

denúncia “Os Porões Da Loucura”, e na sequência, o psiquiatra italiano Franco Baságlia em 

visita a Barbacena, comparou o CHPB a um ‘campo de concentração nazista e, mais 

recentemente, no livro da jornalista Daniela Arbex (2013), Holocausto Brasileiro. 

Em fevereiro de 2019 foi publicada pela Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool 

e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, a Nota Técnica nº 11/2019, intitulada “Nova Saúde 

 
2 Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/saudemental 
3 Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/saudemental 

 

https://www.saude.mg.gov.br/saudemental
https://www.saude.mg.gov.br/saudemental
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Mental” (Ministério da Saúde, 2019). Este documento registra um grande retrocesso nas 

conquistas estabelecidas pela Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001); marco na luta 

antimanicomial e na reforma e qualificação da assistência em Saúde Mental no nosso país. 

Entre as mudanças propostas pela Nota, destacam-se a indicação da ampliação de leitos em 

hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, considerando, a partir de então, ambos 

como dispositivos integrantes da RAPS, incentivando um retorno à lógica manicomial, assim 

como o financiamento da compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia pelo Ministério da 

Saúde. Determina, ainda, que a abstinência forçada seja regra para o tratamento de 

dependentes químicos e estimula a internação de crianças em hospitais psiquiátricos 

(Ministério da Saúde, 2019). Interessante observar que o retrocesso se dá com a retomada da 

centralidade nos hospitais e, além disso, com a privatização da saúde, neste caso, da Saúde 

Mental, especialmente. 

Mantendo-se na esteira da luta antimanicomial, o Conselho Federal de Psicologia 

manifestou o seu repúdio à Nota Técnica nº 11/2019, através de uma nota publicada em 08 de 

fevereiro de 2019. Segundo manifestação do Conselho, "o teor do documento aponta um 

grande retrocesso nas conquistas estabelecidas com a Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216 de 

2001), marco na luta antimanicomial, ao estabelecer a importância do respeito à dignidade 

humana das pessoas com transtornos mentais no Brasil" (CFP, 2019). Ressaltamos a 

gravidade da desconstrução da RAPS, com a inclusão dos hospitais psiquiátricos entre os 

mecanismos. A medida rompe com a política de desinstitucionalização e incentiva a 

hospitalização. 

Além do CFP, outros conselhos e movimentos se manifestaram, como é o caso do 

COREN/BA4; o Laço Analítico/Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro5, a ABRASCO6, o 

CREFONO de São Paulo7, dentre outras. Com a Reforma Psiquiátrica, uma das grandes 

conquistas foi a possibilidade do paciente ser acolhido e atendido fora dos muros do 

manicômio e, consequentemente, em liberdade, tendo preservado o seu direito de cidadão, de 

 
4 Nota de repúdio à Nota Técnica 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Nota-de-rep%C3%BAdio-GT-Sa%C3%BAde-Mental.pdf 
5 Nota de Repúdio à Nota Técnica N° 11/ 2019 De 04/02/2019 da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas do Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: http://tecmered.com/nota-de-repudio-a-nota-

tecnica-n-11-2019-de-04022019-da-coordenacao-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas-do-ministerio-da-

saude-do-brasil/ 
6Sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. 

Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/sobre-as-mudancas-na-politica-

nacional-de-saude-mental-e-nas-diretrizes-da-politica-nacional-sobre-drogas/39619/ 
7Crefono2 repudia a Nota Técnica "Nova Saúde Mental" publicada pelo Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://www.fonosp.org.br/noticias/1466-crefono-2-repudia-a-nota-tecnica-nova-saude-mental-publicada-pelo-

ministerio-da-saude 

http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Nota-de-repúdio-GT-Saúde-Mental.pdf
http://tecmered.com/nota-de-repudio-a-nota-tecnica-n-11-2019-de-04022019-da-coordenacao-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas-do-ministerio-da-saude-do-brasil/
http://tecmered.com/nota-de-repudio-a-nota-tecnica-n-11-2019-de-04022019-da-coordenacao-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas-do-ministerio-da-saude-do-brasil/
http://tecmered.com/nota-de-repudio-a-nota-tecnica-n-11-2019-de-04022019-da-coordenacao-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas-do-ministerio-da-saude-do-brasil/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/sobre-as-mudancas-na-politica-nacional-de-saude-mental-e-nas-diretrizes-da-politica-nacional-sobre-drogas/39619/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/sobre-as-mudancas-na-politica-nacional-de-saude-mental-e-nas-diretrizes-da-politica-nacional-sobre-drogas/39619/
http://www.fonosp.org.br/noticias/1466-crefono-2-repudia-a-nota-tecnica-nova-saude-mental-publicada-pelo-ministerio-da-saude
http://www.fonosp.org.br/noticias/1466-crefono-2-repudia-a-nota-tecnica-nova-saude-mental-publicada-pelo-ministerio-da-saude
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ir e vir, além de seus direitos humanos. Este modelo intitulado ‘Nova Saúde Mental’ coloca 

(novamente) o hospital no centro do cuidado em Saúde Mental retrocedendo ao modelo 

anterior de tratamento, privando o sujeito da liberdade, dentro de um sistema que favorece o 

isolamento e não a recuperação. 

Desta forma, vale ressaltar as informações constadas na Nota do Conselho Federal de 

Psicologia, que o respeito aos direitos humanos deve ser resguardado, bem como a autonomia, 

a liberdade e o exercício da cidadania. 

Assim sendo, tais posicionamentos representam as diretrizes da Rede de Atenção 

Psicossocial, que fomentam também a equidade com base nos determinantes sociais da saúde 

promovendo o acesso e a qualidade dos serviços com zelo no cuidado integral e assistência 

multiprofissional sob lógica interdisciplinar, de forma a diversificar os cuidados, a 

participação e o controle social dos usuários assim como de seus familiares. 

Neste sentido, Vieira-Silva e Lopes (2016) destacam que a Reforma Psiquiátrica 

enfrenta um movimento de resistência da Psiquiatria Clássica, da Associação Brasileira dos 

Hospitais, de parte da sociedade brasileira e de alguns grupos que entendem que o modelo de 

assistência à Saúde Mental é algo que precisa impor limites, proibir, segregar, e de uma 

intervenção, inclusive, da ordem da moral, e neste contexto, esta pesquisa foi motivada pela 

minha experiência na clínica e na gestão do CHPB, fazendo-se uma reflexão sobre o que 

propõem as políticas públicas de Saúde Mental quanto à desinstitucionalização de pessoas 

com sofrimento psíquico e a presente realidade do que ocorreu, ocorre e foi planejado pelo e 

dentro do CHPB. 

Desta forma, parte-se da seguinte indagação: em tempos de avanços e retrocessos nas 

Políticas Públicas de Saúde Mental, qual é o fim possível e necessário para o CHPB? Partindo 

desta indagação, sobre qual é o fim possível e necessário para o CHPB, são apresentadas duas 

perspectivas. Na primeira, o fim é entendido enquanto fechamento dos leitos psiquiátricos, 

encerramento desta instituição enquanto espaço de moradia das pessoas, ou seja, qual é o fim 

para o CHPB no que se refere à desinstitucionalização de pessoas moradoras deste complexo? 

Na segunda perspectiva, o fim entendido enquanto finalidade: a que ele ainda se destina? O 

que ele atende enquanto uma instituição de assistência à Saúde Mental no contexto social de 

referência? O que ele atende enquanto internação hospitalar? O que ele atende enquanto 

outros serviços oferecidos à Rede de Atenção Psicossocial? Apesar da criação dos serviços 

substitutivos e fortalecimento da RAPS as pessoas continuam a ser internadas na Unidade de 

Internação de Agudos (UIA) do CHPB.   
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A UIA possui 30 leitos (sendo 20 leitos masculinos e 10 leitos femininos) que são 

referências para os 51 municípios da Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais. Dos 30 leitos, 

grande parte ainda é ocupada por usuários procedentes de Barbacena. Apesar desta cidade 

possuir uma RAPS bem equipada, sendo, em funcionamento, dois Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS III - equipamento que funciona diariamente por 24 horas; um CAPS 

Transtornos e um CAPS-AD). Assim como um CAPS-i (referência para a infância e 

adolescência), além de 30 Residências Terapêuticas pela cidade. Sobre internação 

compulsória, o CHPB já teve uma ocupação maior do que hoje, o que era aproximadamente 

1/3 dos leitos da UIA. No final de 2019 eram 3 compulsórias, o que perfazia 10% dos leitos8, 

e até o final de 2020 são 4 (quatro) internações compulsórias. 

Vale ressaltar que tais informações foram obtidas por diagnóstico institucional 

levantado pela autora da dissertação, conforme Apêndice I, bem como por informações 

colhidas cotidianamente no CHPB, onde atua profissionalmente. Desta forma, insistem, então, 

estas duas questões: a primeira, apesar dos avanços resultantes da Reforma, por que, até os 

dias de hoje, existem pessoas morando nos Hospitais Psiquiátricos? Pessoas que moram há 

décadas e pessoas que foram internadas depois da Lei 10.216. Quando será o fim do Hospital 

Psiquiátrico enquanto espaço de moradia? A segunda questão está relacionada ao fim 

enquanto finalidade, isto é, a que necessidade/demanda ele atende? Até quando será 

necessária a coexistência entre Serviços Substitutivos e Hospitais Psiquiátricos? Qual a 

finalidade do Hospital Psiquiátrico para a RAPS? 

Para responder a estas questões, buscou-se compreender à luz de uma perspectiva 

crítica as Políticas Públicas de Assistência à Saúde Mental e o fim necessário dos hospitais 

psiquiátricos a partir da análise da minha trajetória profissional desenvolvida no Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, analisando e descrevendo os marcos legais da história 

das Políticas Públicas de assistência em Saúde Mental no Brasil e analisando a trajetória do 

CHPB enquanto instituição que propõe formas de atenção psicossocial visando a 

desinstitucionalização, ainda que realizadas, inclusive, no espaço hospitalar intramuros. As 

indagações buscaram analisar criticamente o que nesta dissertação foi explicitado. Indagação 

enquanto análise frente aos impasses. 

Assim, é a partir da minha experiência profissional narrada, dos meus estudos, da 

militância nos movimentos da Luta Antimanicomial, da revisão das leis e marcos regulatórios, 

que podemos desenvolver e analisar a realidade em questão. 

 
8 Relatório Interno do Serviço de Gestão da Informação/CHPB-FHEMIG. 
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Aproveitando-se do ensejo, também foram objetivos desta pesquisa analisar e discutir, 

com base em minha trajetória profissional desenvolvida no CHPB-FHEMIG, as 

possibilidades de produção de uma clínica psicológica ampliada no contexto da Saúde Mental, 

assim como compreender o movimento de avanços e retrocessos presentes na Política Pública 

de Atenção à Saúde Mental em Minas Gerais, especialmente em Barbacena. Isto, 

considerando que Barbacena foi palco histórico de violências e produção de práticas 

manicomiais outrora comparadas a campos de concentração. 

A intenção em dissertar sobre a reforma da Assistência em Saúde Mental, teve um 

recorte e estilo muito próprios, a partir da minha experiência profissional, buscando suporte 

teórico nos especialistas e na literatura para estas reflexões, de maneira a ampliar o 

conhecimento para provocar intervenções vindouras, além de querer contribuir para a 

produção acadêmica e intelectual na Saúde Mental. Neste sentido, a escrita deste texto é 

marcada por três pontos importantes: (i) a influência teórica, militante e política da Luta 

Antimanicomial, e consequentemente o seu compromisso com ela; (ii) a minha experiência 

pessoal e de trabalho, que engendram toda esta pesquisa e este texto, e claro, (iii) todos os 

afetos cotidianos que compõem nossas jornadas pessoais, de trabalho e acadêmica, fazendo 

deste texto e deste trabalho, um esforço acadêmico, mas também a transferência de afetos e 

sentimentos cotidianos, que me fazem, e que produzem sentidos ao meu fazer. 

Entendidos estes pontos, é importante demarcar que a escrita do texto, se dará em sua 

maioria na primeira pessoa, eu pesquisadora, psicóloga, militante, intelectual, trabalhadora da 

Saúde Mental, funcionária pública lotada no CHPB, mulher e mãe. Eu, e todo este contexto, 

minhas memórias e minhas narrativas. Ainda, algumas vezes, será utilizada a terceira pessoa, 

seja para articular e debater com texto e autores, seja quando a liturgia do momento ou o 

clímax do texto assim o exigir. 
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1.1 Eu, pesquisadora: minha relação com o tema e o campo da pesquisa. 

 

Sou servidora pública estadual efetiva, concursada como Psicóloga Clínica na 

FHEMIG e atuo no CHPB, antigo Hospital Colônia. Minha história nessa instituição começou 

com o concurso para auxiliar administrativo, em 1992, quando ainda era estudante de 

Psicologia na FUNREI, atualmente UFSJ. Atuei como auxiliar administrativa do CHPB até 

1995. 

Durante esse intervalo de tempo, exerci atividades no setor de compras por três meses, 

na sequência organizei o funcionamento do Supletivo 1º Grau para os servidores e fui 

secretariar a gerência administrativa. Por fim, pedi transferência para o setor de Treinamento, 

onde trabalhei com uma equipe composta por uma psicóloga, uma assistente social e uma 

enfermeira. Como trabalho principal da equipe de Treinamento naquele momento estavam as 

Oficinas de Sensibilização e Criatividade que objetivavam reflexão para transformação. Esse 

foi um momento de grande aprendizagem sobre a instituição. 

Pedi exoneração desse cargo para me dedicar ao curso de Psicologia: de aluna do 

noturno passei a fazer disciplinas obrigatórias e optativas durante o dia também, além de 

participar de estágios diversos e outras tantas atividades na graduação que não conseguia 

desenvolver indo para São João apenas no período noturno. 

Cursei Psicologia na primeira metade da década de noventa, época em que 

fervilhavam ideias sobre humanização do tratamento oferecido em Saúde Mental, buscando-

se novos modelos de assistência às pessoas com sofrimento psíquico, primando pela 

liberdade, cidadania e direitos humanos de quem era internado ou residia em hospitais 

psiquiátricos por longo período; estigmatizados, excluídos do mundo e condenados à prisão 

perpétua, destituídos de si mesmos e assujeitados pelo sistema que lhes impunha ‘diagnóstico, 

tratamento e segregação’.   

Participo do Movimento da Luta Antimanicomial há aproximadamente 30 anos, tendo 

começado a acompanhá-lo ainda como estudante e continuando como profissional. Defendo a 

continuidade e o avanço dos processos de Reforma na Assistência da Saúde Mental, em curso 

no país, legitimados em 2001 pela Lei Federal nº 10.216 (Brasil, 2001), também conhecida 

como ‘Lei da Reforma Psiquiátrica’. 

Como estagiária de psicologia atuei em três momentos dentro do CHPB. Sendo dois 

estágios de pesquisa no Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Alcoolismo com dois trabalhos 

publicados, e um estágio de clínica. 
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O primeiro estágio teve como atividade o levantamento do perfil do usuário do NEPA 

e o segundo foi de avaliação desse serviço. Ambos foram acompanhados no CHPB pelo 

médico psiquiatra Lênio de Castro Lara e na FUNREI pela professora Dra. Marina Bandeira. 

O terceiro estágio foi sobre a atuação da psicologia na clínica da Saúde Mental, no 

atendimento aos pacientes-moradores dos pavilhões Galba Veloso (feminino) e Zoroastro 

Passos (masculino), e foi acompanhado na instituição pelas psicólogas Tânia Cristina Dias e 

Mary Lucy Viol e na FUNREI pela professora Dra. Izabel Christina Friche Passos. Sobre tal 

estágio foram apresentadas comunicações em diversos eventos relacionados à Psicologia e à 

Saúde Mental, além de terem sido publicados trabalhos em alguns meios de divulgação 

científica e profissional (Dias & Paiva, 1996; 1997). 

Concluída a graduação permaneci pesquisadora colaboradora no LAPSAM da UFSJ. 

Assim, pude realizar mais pesquisas, que originaram algumas publicações e apresentações de 

trabalhos. Estas, tratavam da avaliação da qualidade de serviços de curta permanência do 

CHPB e uma outra de levantamento do perfil dos pacientes que chegavam na porta de entrada 

para a internação em Barbacena. 

Desde janeiro de 2000 trabalho como psicóloga no CHPB, sendo concursada na 

FHEMIG como psicóloga clínica. A partir de então, integrei a equipe da UAUC que, 

atualmente, recebe o nome de UIA. 

À época, o CHPB possuía 34 (trinta e quatro) leitos para a internação de crise e só 

haviam leitos masculinos. Nessa unidade eu fazia atendimentos psicológicos, individuais e de 

grupo, de pacientes e familiares, assim como era responsável pelas Atividades Terapêuticas 

que eram desenvolvidas. Atuei no Ambulatório de Saúde Mental fazendo atendimentos 

psicológicos individuais, acolhimento de quem chegava pela primeira vez ao serviço, e, 

semanalmente, coordenava, juntamente com a assistente Social, Miriam Castro Martins 

Guimarães, o grupo de egressos de internação hospitalar psiquiátrica de todas as unidades 

hospitalares de Barbacena. Este grupo contava com a presença do paciente quando recebia 

alta e de um familiar/responsável e objetivava principalmente diminuir a reinternação, 

discutindo-se sobre o tratamento durante a internação (justificativa para a hospitalização e 

tratamento recebido), e também planejando a continuidade do tratamento após a alta dentro de 

um projeto de vida. 

Nesta época, além do CHPB, Barbacena contava com mais 5 (cinco) hospitais 

psiquiátricos: Sanatório Barbacena, Clínica Xavier, Clínica Mantiqueira, Clínica Santa Izabel, 

Clínica Cecília Meireles. O CHPB, como instituição pública tinha a responsabilidade de 

ordenar a rede de serviços da Saúde Mental e nele estavam: (a) a Porta de Entrada para a 
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internação em todos os leitos psiquiátricos do SUS; (b) o grupo de egressos das internações, 

para os usuários externos (c) o ASM; (d) as Oficinas Terapêuticas (Centro Social/UNIR) para 

os usuários externos; (e) e o NEPA que funcionava com permanência dia para usuários 

abusivos/dependentes de Substâncias Psicoativas (SPAs). 

Eu tinha, à época, autorização da Coordenação de Saúde Mental do hospital para fazer 

pesquisa vinculada ao LAPSAM–FUNREI, onde atuava como pesquisadora colaboradora, 

como também supervisionava em campo algumas estagiárias9. 

Na primeira metade da década de 2000, integrei a equipe que construiu o 

Planejamento Estratégico para continuidade da instituição com novos projetos de assistência. 

Entendia-se à época que o CHPB se tornaria CHRB, ideia que vinha sendo considerada desde 

a década de 1990. Iniciava-se então um trabalho em direção à construção de um hospital 

geral. 

Ainda no início da década de 2000, com o fechamento do Sanatório Barbacena, 

integrei a equipe do CHPB que atuou na movimentação dos pacientes entre os hospitais, a 

transospitalização10. Com o fechamento dessa instituição hospitalar, o destino dos pacientes, 

que lá se encontravam internados foi bastante diverso. Pacientes com vínculo sociofamiliar 

retornaram para o contexto de origem, os demais foram transferidos, principalmente, para o 

CHPB e a Clínica Santa Izabel. Pra mim, esta foi uma experiência profissional bastante 

estranha, a primeira de muitas, posso afirmar. Nas reuniões que fazíamos naquele momento, 

 
9 1. Priscila Cobra Pereira. Avaliação de uma unidade de curta permanência no hospital psiquiátrico da 

FHEMIG de Barbacena. 2003. Iniciação científica (Psicologia - UFSJ) - Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena - FHEMIG 

2. Patrícia Dias de Castro. Avaliação de uma unidade de curta permanência no hospital psiquiátrico da 

FHEMIG de Barbacena. 2003. Iniciação científica (Psicologia - UFSJ) - Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
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10Transospitalização é um neologismo utilizado na fala e escrita dos profissionais da Saúde Mental e que se 

transformou em terminologia técnica. Facilmente compreendido nos meios hospitalares, especialmente os da 

Saúde Mental. Provavelmente, ouvi esta palavra pela primeira vez na época do fechamento do Sanatório 

Barbacena. Em síntese, transospitalização refere-se à transferência do paciente de um hospital para outro 

hospital, no caso hospitais psiquiátricos, da mudança de uma instituição para outra. É uma palavra falada e 

escrita cotidianamente na FHEMIG. 
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tinha a impressão de que brincávamos de “Deus”, decidindo o futuro e o destino das pessoas 

que não falavam por si. 

A equipe de transospitalização era composta por profissionais do hospital que estava 

sendo fechado e dos hospitais que receberiam os pacientes, assim como por servidores do 

município e do Ministério Público (MP). Entre os pacientes transferidos estavam M., que 

chegou ao hospital antes de completar 30 anos de idade, e L, que chamava nossa atenção pela 

inteligência e porque eu já o conhecia da cidade. Àquela época eu tinha certeza que, 

rapidamente, ambos estariam residindo fora dos muros de qualquer hospital psiquiátrico. 

Muito tempo se passou, muito foi feito na história destas duas pessoas na tentativa de 

encaminhá-las ao espaço urbano, entretanto, o que de concreto conseguimos, até maio de 

2020, foi a possibilidade de estarem morando em uma das Casas-Lar, dentro dos muros do 

hospital. 

Integrei, também, a equipe de profissionais que planejou e executou o processo 

seletivo para a contratação de centenas de profissionais para o HRB, que iniciou seu 

funcionamento em setembro de 2005. Neste mesmo ano de 2005 passei a integrar o NEP do 

hospital. Entre as minhas atividades laborativas no NEP estavam a responsabilidade pela 

Educação Continuada do servidor com levantamento e planejamento do Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação (TDeE) de pessoal. Em parceria com o SDP, eu também era 

responsável pelo processo seletivo; readaptação funcional, quando o caso necessitava de 

intervenção da Psicologia e atendimento psicológico de servidores no Serviço de Saúde e 

Segurança do Trabalhador (SSST). Acompanhei e integrei equipes de Avaliação de 

Desempenho quando esta ferramenta gerencial foi implantada para os servidores do Estado. 

Assim como acompanhei e orientei várias Visitas Técnicas, especialmente de estudantes, ao 

Museu da Loucura e ao complexo do CHPB.  Também supervisionei visitantes técnicos, 

estagiários e voluntários. 

Meu primeiro cargo de gestão na FHEMIG foi na Coordenação da UAP (Unidade de 

Apoio ao Paciente) do HRB, onde fiquei por quase um ano. Coordenava o Serviço de 

Psicologia, o Serviço Social e GTH (Grupo de Trabalho de Humanização). Muitos 

profissionais do CHPB aceitaram o convite de transferência para o HRB. O HRB está 

localizado no departamento B do CHPB. Após contribuir na estruturação do serviço, decidi 

retornar para o CHPB e para a Saúde Mental. 

Retornei para as minhas atividades anteriores no NEP. Além delas, em 2009, assumi, 

na FHEMIG Barbacena o processo seletivo para contrato administrativo no CHPB e no HRB. 

Com o Decreto Nº 45.155, de 21 de agosto de 2009 (Minas Gerais, 2009a) que regulamentou 
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a lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009 (Minas Gerais, 2009), que dispunha sobre a 

contratação, no serviço público, por tempo determinado para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, o governo do Estado estabeleceu condições e prazos para o 

recrutamento, seleção e contratação através de processo seletivo simplificado e, para tanto, 

inseriu a presença obrigatória do psicólogo no processo. Toda unidade hospitalar da FHEMIG 

definiu um profissional para assumir esta atribuição. Saí desta função quando chegaram novos 

profissionais concursados para o quadro da Psicologia em 2011. 

Atuei na gestão do CHPB, entre 2010 e 2017, quando coordenei a UIA, o Hospital Dia 

AD (para usuários abusivos/dependentes de álcool e outras drogas), o ASM e, por fim, 

gerenciei toda a assistência da instituição: responsável pelas unidades de atendimento aos 

usuários externos (já citados acima) e internos ou pacientes-moradores (UPLOP) e na 

coordenação de todas as equipes profissionais assistenciais. 

Já atuava na gerência assistencial antes de iniciada a gestão de 2015. Entretanto, em 

2015, frente a uma nova gestão no governo do Estado de Minas Gerais e na rede FHEMIG, 

foi possível pensar num novo modelo de administração, assim como construir o Colegiado de 

Saúde Mental da FHEMIG. Esse colegiado era composto pelos Gerente Assistencial e Diretor 

Hospitalar das cinco unidades do Complexo de Saúde Mental da FHEMIG: CHPB, IRS, 

HGV, CMT e CEPAI, essas quatro últimas unidades localizadas em Belo Horizonte. 

Participavam também deste colegiado, a Coordenação Estadual de Saúde Mental e a Diretora 

Assistencial da Administração Central da FHEMIG. Esse coletivo, composto em sua quase 

totalidade por pessoas que fazem e lutam pela Reforma da Assistência à Saúde Mental, 

buscava planejar e decidir em grupo o futuro da assistência com base na Reforma Psiquiátrica 

e na Reforma da Assistência à Saúde Mental, compartilhando e aproveitando o conhecimento 

e as experiências distintas de cada profissional. Eram nossas tarefas: a construção de novo 

projeto assistencial para as unidades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde; da 

Coordenação Estadual de Saúde Mental e da Presidência da FHEMIG; assim como uma 

gestão norteada pela política do SUS (Sistema Único de Saúde) que garantisse e respeitasse os 

Direitos Humanos. 

Partindo do diagnóstico institucional e da avaliação de conjuntura da época, 

levantamos os problemas gerais das 5 unidades, além das especificidades de cada unidade 

hospitalar. No CHPB, nosso principal norteador era a desinstitucionalização. Nós, 

profissionais da Saúde Mental, herdamos uma dívida histórica com as pessoas que ainda 

residem nos hospitais psiquiátricos. No CHPB, no início de 2016 ainda existiam 157 

moradores (conforme informação que apresentei em 11 de março de 2016 na abertura do 
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primeiro Calendário Clínico organizado pelo Colegiado de Saúde Mental da FHEMIG no 

Hospital Galba Veloso (Ver apêndice I), residentes na instituição (UPLOP), que moravam lá 

há décadas, a maioria sem vínculo social e familiar. Era preciso oferecer-lhes assistência 

técnica de qualidade, dignidade, qualidade de vida, autonomia e mais do que isso: garantir a 

sua cidadania, seus direitos e, principalmente, sua liberdade. Portanto, qualquer projeto 

assistencial precisava objetivar o retorno destas pessoas ao território, possibilitar o seu trânsito 

no corpo social, construir a possibilidade de produção da sua liberdade no mundo. A meta da 

desinstitucionalização era uma proposta definida pela presidência da FHEMIG e a SES 

(Secretaria Estadual de Saúde) através da Coordenação Estadual de Saúde Mental. 

Em 2015, haviam 30 (trinta) leitos para internação de pessoas (usuários externos) em 

sofrimento mental num quadro agudo, ou seja, em crise grave, quando colocam a própria vida 

em risco ou a vida de terceiros (UIA). A porta de entrada para esta internação era e é regulada 

pelo CAPS, e a internação só é considerada após esgotadas todas as possibilidades 

terapêuticas anteriores oferecidas pelos serviços substitutivos. Nesta época, aproximadamente 

50% (cinquenta por cento) dos leitos era ocupado por usuários de álcool e outras drogas, 

sendo que 12 (doze), inclusive, estavam ocupados por internação compulsória. Para usuários 

externos, o hospital também oferecia Oficinas Terapêuticas (CEAPAS: mesclando usuários 

externos com pacientes-moradores, UNIR e ASM). 

Em agosto de 2017, as altas hospitalares continuavam em número inexpressivo se 

considerarmos o número total de pessoas internadas e moradoras. Em 4 (quatro) de agosto de 

2017, eram 146 pessoas morando no hospital. Em 2015 foram 5 altas e 8 óbitos. Em 2016 

foram 17 altas e 7 óbitos. Em 2017 foram 4 altas e 3 óbitos.11  Das 146 pessoas (143 morando 

na UPLOP e 3 na UIA), 141 eram pacientes lotados na UPLOP (Unidade de Pacientes de 

Longa Permanência) e 5 entraram pela UIA (Unidade de Internação de Agudos) e possuíam 

mais de um ano de internação hospitalar ininterrupta12; destes, dois já foram transferidos para 

a Unidade de Longa Permanência. 

Acreditava e permaneço acreditando que, num futuro próximo, com maior 

qualificação da RAPS poderemos fazer um desmonte, ou desmantelamento dos hospícios. 

Nosso trabalho é pelo fim definitivo dos hospitais psiquiátricos como espaço de moradia: que 

ninguém mais chegue buscando tratamento e permaneça morador como aconteceu ao longo 

da história. 

 
11 Relatório do Serviço de Gestão da Informação/CHPB-FHEMIG 
12

 Parágrafo único do Art. 3º da Portaria 2840/2014: considera-se a internação de longa permanência de que trata 

o inciso I do "caput" aquela superior a 1 (um) ano, de forma ininterrupta. 
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Dentre outras coisas que realizei durante este tempo de gestão, destacam-se: 

a) Profissional de Referência e PTS na UIA: Se hoje temos o fortalecimento do 

Profissional de Referência e do PTS como condutor da clínica da UIA isto é resultado da 

minha intervenção e da participação dos profissionais que acreditaram e adotaram a ideia. 

Entendo este como um grande legado. O NEPA, que iniciou seu funcionamento em 1991, 

sempre trabalhou com profissional de referência que naquele tempo era chamado de terapeuta 

de referência. Teve seu modelo de assistência baseado no CMT. De NEPA a NAPS e por fim a 

Hospital Dia AD. O Hospital Dia AD era o único espaço institucional que realmente 

trabalhava nesta lógica e com a parceria desta equipe, com seu conhecimento e credibilidade, 

implantamos a ideia no projeto assistencial e na prática cotidiana da UIA que, à princípio, 

apresentou certa resistência. Entretanto, à medida que o trabalho foi ganhando forma, 

apresentou-se como solução para muitas questões além de qualificar a condução da clínica.  A 

equipe da UIA abriu-se à discussão e acreditou na possibilidade de mudança. 

Antes da implementação do profissional de referência todos eram responsáveis e 

ninguém o era exatamente. Qual profissional deveria redigir documentos para a justiça no 

caso de internação judicial? Quem autorizaria o paciente a circular pela área externa da 

unidade e do hospital? Quem faria contato com a família? Quem definiria Licença 

Terapêutica? Quem definiria a alta ou a internação? Quem faria contato com o serviço de 

saúde do território e o contrarreferenciamento na situação da alta? Entre tantas outras questões 

que emergem no tratamento do sujeito em crise. Implementar um modo de fazer diferente 

daquele que já está instituído é sempre um trabalho que demanda credibilidade na proposta 

apresentada, além do encontro de resultados. Este foi um dos exemplos da potencialidade dos 

grupos frente às transformações institucionais. 

b) Reajustar o número de pernoites do Leito Retaguarda do CAPS de Barbacena, 

conforme a regulamentação de acordo com a Portaria 336 do Ministério da Saúde (Brasil, 

2002a) uma vez que era frequente o fato de pacientes ultrapassarem o número de pernoites 

estabelecidos. O Leito Retaguarda estava sediado dentro da UIA no CHPB. Quando o 

paciente precisava da hospitalidade noturna, ele pernoitava na UIA. Permanência dia no 

CAPS, permanência noite na UIA. 

c) Encaminhar a comunicação de internação e a comunicação de alta para o MP, CSM 

do Município e CSM do Estado. Retomada deste compromisso legal junto aos órgãos de 

controle, compromisso firmado em reunião entre o MP e os hospitais psiquiátricos da cidade. 

Nesta comunicação foi acrescido o nome do profissional de referência. O modelo exigido na 

legislação traz apenas o nome do médico (Portaria Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002), se o 
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discurso é de intervenção interdisciplinar, o registro nos documentos institucionais precisa 

aparecer. É necessário dar protagonismo à equipe se queremos e acreditamos numa Clínica do 

Sujeito e objetivamos o protagonismo do paciente. 

d) Criar Relatório para justificar a permanência do paciente quando esta ultrapassasse 

17 dias, uma vez que a média de permanência foi estabelecida como meta a ser cumprida, 

independentemente da especificidade de cada caso. O pacto de gestão pontua ou penaliza o 

cumprimento ou não de metas. Como não acreditamos em Alta Administrativa (alta definida 

pelo gestor do serviço e não pela equipe de assistência) e em respeito ao usuário do serviço e 

à condução da clínica foi criado o Relatório de Permanência. Neste relatório há uma 

apresentação breve do caso e a justificativa clínica para a permanência na internação, quando 

necessário. Isto responsabiliza quem está na condução da clínica e preserva o usuário. 

e) Transformar a reunião de alta em reunião de equipe. Profissionais e pacientes 

referiam-se à reunião semanal como Reunião de Alta. Se por um lado entendia-se que a alta é 

um processo de intervenção da equipe assistente, por outro demarcava dia da semana para sua 

definição. A reunião semanal precisava ser um dia de encontro da equipe para a discussão de 

casos: dos casos novos, dos mais complexos e de todos os outros e assim decidir sobre o PTS 

(intervenção construída para cada caso). Nesta reunião pode-se, também, resolver sobre a alta 

hospitalar, no entanto, não deve existir dia e hora para definição de alta ou qualquer outra 

intervenção terapêutica. 

f) Fortalecimento do Acompanhamento Terapêutico. A figura do Acompanhante 

Terapêutico (AT), na Saúde Mental, sempre esteve teoricamente presente. O sofrimento 

psíquico pode ocasionar isolamento, dificuldades para conduzir as atividades da vida diária e 

o autocuidado. 

O sofrimento psíquico resulta em isolamento bem como dificuldade em conduzir a 

própria vida devido à perda de autonomia do paciente. 

Assim sendo, Reis Neto, Teixeira Pinto e Oliveira (2011), enfatizam que cabe ao 

Acompanhante Terapêutico auxiliar em uma aprendizagem social, visto que muitos 

encontram-se debilitados psicologicamente para assumir certas posturas sociais, assim para os 

autores, é comum estes profissionais utilizarem de recursos para engajá-los em atividades 

sociais compartilhadas com a comunidade. 

Vale complementar nos argumentos de Marcos e Calais (2012) que o papel do AT é um 

profissional que agregará forças para a luta antimanicomial, pois cabe a ele buscar meios de 

impedir e/ou prevenir que pacientes cronificados pelas psicopatologias e/ou pelas instituições 

psiquiátricas sejam (re)internados e excluídos da comunidade. 
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Assim sendo, de acordo com os autores acima, pode-se observar que para esta 

reinserção na sociedade e até mesmo o resgate de sua autonomia, o AT deverá trabalhar não só 

a autonomia e a cidadania de seu paciente como também o seu autocuidado, perpassando 

pelas relações sociais e familiares além de desenvolver o seu autoconhecimento de forma que 

o paciente desenvolva suas habilidades e o seu potencial, aprendendo, também, a lidar com 

seus limites. 

No Brasil, é interessante perceber que na Lei 13.146/15 estão inseridos direitos 

inalienáveis como educação, lazer, trabalho e direitos cidadãos. Esta lei é conhecida como Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015) todavia cabe ressaltar que 

esta Lei é uma forma de minimizar e/ou erradicar a exclusão e o abandono social do cidadão 

em sofrimento psíquico. 

Pode-se perceber com isso que a função do AT na Saúde Mental está baseada, também, 

no respeito a esta Lei, efetivando com justiça o resgate da dignidade destes cidadãos. Na UIA 

passamos a considerar o AT como muito necessário nos casos em que o paciente apresenta 

risco para TAE, automutilações e evasões. Saímos há muitos anos do vigiar e punir para o 

acompanhamento e atenção psicossocial. 

g) Construção de POPs (Procedimento Operacional Padrão) para a UIA e o Hospital 

Dia AD. Entre as muitas exigências estabelecidas pelo Acordo de Resultado estava a 

construção/elaboração de POPs. O Acordo de Resultado não definia qual POP construir, mas 

estabelecia um número de POPs por trimestre. Explicando de maneira bastante simplificada 

era necessário padronizar certas ações/procedimentos que fossem julgados de importância 

construir um passo a passo ou fazer um registro institucional de seu funcionamento. 

Entre os POPs elaborados, listo abaixo os que considero de maior relevância na 

qualificação da assistência: 

1) foi construído um POP para cada categoria profissional, isto é, cada 

categoria definiu seu fazer profissional no cotidiano de trabalho listando atividades 

laborativas desenvolvidas que foram anotadas no PGDI (Plano de Gestão de 

Desempenho Individual). O objetivo destes POPs era o de valorizar e registrar para a 

instituição o já sabido fazer profissional por área de conhecimento mas, 

principalmente, legitimar o lugar e a importância do Profissional de Referência na 

equipe multidisciplinar e na Clínica da Saúde Mental. Foram criados um POP para o 

Profissional de Referência, um para o Enfermeiro e outro para Técnicos de 

Enfermagem, um para o Médico Clínico e um para o Médico Psiquiatra. 
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2) Assim como foram criados POPs para situações enfrentadas na clínica de 

atendimento à crise (UIA) que precisavam de orientações quanto aos procedimentos a 

serem tomados. POP para evasão de paciente: eventualmente é vivenciada uma 

situação de evasão. O paciente evade por motivos diversos. Porque se recusa a ficar na 

internação ou porque não tem consciência exata do que está fazendo naquele 

momento. Na crise, geralmente, o paciente não tem crítica da sua morbidade e 

necessidade de tratamento. A situação de evasão colocava em questão a condução da 

clínica, a segurança do paciente, a necessidade real daquela internação, a 

responsabilidade do hospital/serviço assistencial para com o sujeito internado. 

As pessoas conseguem evadir de qualquer lugar, inclusive de presídios de 

grande segurança. Não se evadiriam de um hospital psiquiátrico? Algumas evasões 

podem, até mesmo, evidenciar lucidez e definição de escolha. Em casos muito 

específicos, evadir, foi a única ação possível diante de uma internação judicial de 

longa permanência em que outras ações não obtiveram êxito. Entretanto, há situações 

em que o paciente fica exposto a riscos e a equipe precisa zelar pela sua segurança. A 

cada situação de fuga, a primeira iniciativa era a de vigiar e cercar, cerceando ainda 

mais qualquer movimento em direção à liberdade e à autonomia. Este POP apresentou 

propostas razoáveis frente à situação. De maneira sucinta: é colocado um AT junto ao 

paciente que está tentando evadir na expectativa de buscar compreender e acompanhar 

suas necessidades. Quando o paciente efetivamente evade são providências 

necessárias: comunicado à família, boletim de ocorrência junto à polícia para registro 

da ocorrência, manutenção da vaga na UIA por 48 horas sem necessidade de emissão 

de nova AIH, comunicado imediato o profissional de referência e o médico assistente. 

3) POP para casos de ideação(ões) e tentativa(s) de autoextermínio (TAE) e/ou 

autolesões. Diante dessas situações adota-se acompanhamentos e observação constante 

pela enfermagem quanto ao comportamento e atitudes do paciente. Pernoite em quarto 

de observação. Oferecer e estimular atividades terapêuticas e ocupacionais, 

objetivando desviar o foco do pensamento suicida, evitando objetos que possam ser 

usados para TAE ou autolesão. Estimular aderência ao tratamento. Comunicar 

quaisquer intercorrências ao enfermeiro plantonista, médico assistente e à sua 

referência terapêutica. Acompanhamento pleno de sua referência terapêutica ou 

psicologia que avaliarão a necessidade de acompanhante terapêutico exclusivo. 

h) Implantação do Acolhimento, no formato que se encontra hoje, para todas as 

pessoas que chegam para a internação na UIA. Os profissionais da enfermagem e da medicina 
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sempre avaliaram o paciente em sua chegada. Estabelecemos, então, uma escala de plantão 

composta por toda a equipe. O acolhimento passou a ser feito por um profissional especialista 

em Saúde Mental (também denominado profissional de referência ou referência técnica), um 

profissional da enfermagem e um médico residente de psiquiatria. No acolhimento, 

primeiramente atendemos o paciente, depois o seu acompanhante (familiar e/ou responsável) 

e, por fim, o profissional do serviço que o acompanha/encaminha. 

i) O Projeto Terapêutico Singular é construído conjuntamente, no cotidiano da 

internação com o paciente (sujeito do tratamento) e o contexto sociofamiliar de origem (a 

família e a RAPS) e é escrito pelo profissional de referência. De maneira bastante 

simplificada, o PTS contempla três momentos: o do acolhimento do paciente na instituição: o 

da compreensão do caso com suas decisões e, finalmente o da preparação para a alta. No 

primeiro momento que é o do acolhimento, destaca-se a identidade do paciente; levantamento 

da história de vida pregressa; quem o encaminhou para a internação e porque; tratamento 

anterior na Saúde Mental; avaliação das referência/vínculos do paciente em relação à família, 

às redes sociais, ao mercado de trabalho e com os serviços substitutivos; além dos sintomas 

mais importantes na chegada para a internação. No segundo momento, iniciamos com o 

contato com os serviços de saúde (UBS, ESF, NASF, CAPS e outros) especificando o nome 

do serviço, o nome do profissional de contato, os principais dados obtidos dos tratamentos 

anteriores do paciente e as dificuldades encontradas pelas equipes no manejo do caso clínico. 

São definidos os aspectos clínicos a serem trabalhados com o paciente durante a internação, 

considerando-se os aspectos biopsicossociais, assim como é estabelecida uma proposta de 

trabalho com a família. Já no terceiro momento, o de preparação para a alta, busca-se uma 

sensibilização individual e familiar para a continuidade do tratamento extra hospitalar; contato 

prévio para discussão do caso com os serviços substitutivos, especificando estratégias 

estabelecidas para a continuidade do tratamento. O paciente quando sai de alta está 

contrarreferenciado na RAPS para a continuidade do tratamento no espaço urbano próximo à 

sua residência. 

j) Retomada dos grupos de estudo junto aos profissionais da assistência: criação do 

grupo de estudo de Psicanalise (GEP) e do grupo de estudos sobre toxicomania/dependência 

química (GET). Estes grupos de estudo se transformaram na retomada de um espaço-

momento de encontro dos profissionais para estudo, discussão e posicionamento frente a 

questões institucionais, além de fortalecimento coletivo dos profissionais. Tornou-se, 

também, registro de formação profissional junto ao NEP. Os dois grupos não se mantiveram, 

entretanto, a partir deles retomou-se o lugar de estudo em grupo com periodicidade semanal, 
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instituído e cobrado pelo pacto de gestão.  

k) Integrei a comissão que organizou a XXVI jornada do CMT e I encontro de saúde 

mental da FHEMIG (Ver anexo IV).   

l) Organização dos Documentos Judiciais: é comum recebermos solicitações ou 

encaminhamentos da justiça. Ofícios solicitando informações sobre internações e/ou pacientes 

judiciais, por exemplo.  O que responder à justiça é uma questão delicada e varia de caso a 

caso. Quando assumi a coordenação da UIA, nossa maior dificuldade não era responder aos 

documentos que chegavam, mas localizar informações anteriores sobre o mesmo caso, isto é, 

informações produzidas pela justiça ou pelo hospital acerca daquela pessoa. Os documentos 

judiciais, muito frequentemente, se reportam a documentos anteriores. Encontrávamos 

relatórios ou solicitações à justiça nos prontuários antigos, encontrávamos ofícios no arquivo 

da direção hospitalar (DIH) e outros tantos documentos não encontrávamos. O hospital 

sempre responde aos documentos que chegam, além de muitos outros que encaminha, 

entretanto localizá-los, principalmente depois de muito tempo nos arquivos, nem sempre foi 

tarefa fácil. Sobre o mesmo paciente tínhamos documento na pasta de Memorandos (se este 

era um documento que circulou dentro da rede FHEMIG), ou na pasta de Ofícios (de uma 

instituição para outra), ou no prontuário do paciente, além daquelas informações que 

circulavam internamente dentro do CHPB através de Comunicação Interna (C.I.)  Precisamos 

considerar que pacientes de longa permanência têm um grande volume de prontuários e que 

os documentos são arquivados em pastas diferentes conforme o tipo de documento, assim 

como os arquivos são separados cronologicamente por ano. A pesquisa era feita, com baixa 

obtenção de êxito, em prontuários, cadernos de protocolos, pastas de C. I., de memorando, de 

ofício, ano por ano. Criei, assim, com a parceria das duas secretárias da unidade, uma pasta 

que arquivava os documentos por nome de paciente e tudo que chegava ou era enviado à 

respeito daquela pessoa estava arquivado naquela pasta mesmo que estivesse, também 

arquivado em outros lugares como, obrigatoriamente, no prontuário. Começamos a construir 

um histórico sobre os casos, o que facilitava acompanhar o processo e evolução do mesmo, 

assim como reenviar solicitações e cobrar providências. Esta nova pasta ficava na UIA e 

atualmente está na DIH. 

m) Encaminhamento de documentos para a justiça pela própria UIA para agilizar o 

cumprimento dos prazos legais estabelecidos. Todo documento era assinado também pela 

direção hospitalar, mas não era redigido por ela.   

n) Parceria com o MP na pessoa de uma Promotora sobre internações Judiciais e com a 

TJMG na pessoa do juiz sobre internação de crianças e adolescentes. 
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o) Mudança das salas das coordenações assistenciais para locais mais próximos das 

unidades de assistência. As coordenações dos serviços ficavam no prédio do Centro 

Administrativo. A sala da coordenação da UIA foi a primeira a ficar sediada dentro da unidade 

assistencial. Gestão de serviço assistencial, em seu cerne, é primeiramente assistência.  

Após minha saída da gestão venho atuando na UIA, de 2018 até o momento. São 

minhas atribuições atuais: atendimento psicológico individual e de grupo a pacientes e 

familiares. Sou responsável pela reunião semanal de familiares e/ou responsáveis, assim como 

assembleias semanais com os pacientes da ala feminina e da ala masculina. Respondo pelo 

plantão de acolhimento, às segundas-feiras, a quem chega para a internação. Contribuí no 

desenvolvimento de oficinas propondo e acompanhando Atividades Terapêuticas. Entendo o 

atendimento psicológico de grupo como espaço-momento privilegiado na Saúde Mental e 

acredito no trabalho de equipe interdisciplinar e na gestão colegiada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

Compreender à luz de uma perspectiva crítica as políticas públicas de assistência à 

Saúde Mental e o fim necessário dos hospitais psiquiátricos a partir da análise de uma 

trajetória profissional desenvolvida no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

– Descrever criticamente os marcos legais da história das políticas de assistência em 

Saúde Mental no Brasil. 

 

– Analisar a trajetória do CHPB enquanto instituição que propõe formas de atenção 

psicossocial visando a desinstitucionalização, ainda que no espaço hospitalar 

intramuros. 

 

– Analisar a partir de uma trajetória profissional desenvolvida no CHPB-FHEMIG, as 

possibilidades de produção de uma clínica psicológica ampliada no contexto da Saúde 

Mental. 

 

– Compreender o movimento de avanços e retrocessos presentes na Política Pública de 

Atenção à Saúde Mental em Minas Gerais. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa, foi desenvolvida como um estudo qualitativo, uma vez que essa 

metodologia tem sido considerada mais adequada para a avaliação de processos sociais, 

relações e significados da realidade social (Minayo, Deslandes & Gomes, 2015), o que é 

reforçado por Minayo, Deslandes e Gomes (2015), quando e tratar dos aspectos da realidade 

que não podem ou não devem ser quantificados, como “o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (p. 21). 

Por ter estudado fenômenos, tendo como objetos de pesquisa pessoas, fatos e locais 

onde eles ocorreram, Chizzotti (2003), corrobora com o termo qualitativo, já que houve 

compartilhamento dos significados e sentidos atribuídos nas interações sociais, “procurando 

tanto encontrar o sentido desse fenômeno, quanto interpretar os significados que as pessoas 

dão a eles” (p. 221). 

Esta pesquisa possibilitou o desenvolvimento de uma análise minuciosa sobre As 

políticas públicas de Assistência à Saúde Mental e o Fim Necessário dos Hospitais 

Psiquiátricos, com um olhar mais detalhado sobre o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena, permitindo uma melhor compreensão de sua realidade cotidiana, e de sua 

realidade enquanto construção sócio-histórica. 

Seguindo as orientações de Morse e Field (1995, citado por Turato, 2005), esta 

pesquisa qualitativa possibilitou uma melhor compreensão, interpretação, descrição e 

desenvolvimento de teorias relativas ao fenômeno estudado. 

Dito isso, pode-se perceber que esta metodologia contemplou uma melhor 

compreensão do funcionamento de uma instituição psiquiátrica emblemática que é o CHPB e 

como se desenvolve o processo de desinstitucionalização de seus pacientes, isto porque ela 

busca entendimento amplo dos fenômenos a partir da perspectiva de todos os sujeitos 

participantes do estudo e tem como um de seus pressupostos epistemológicos a ideia de que a 

realidade é uma construção social e que ela não existe externamente àquele que a observa. 

A pesquisadora é participante ativa desse processo de construção e, mais do que isso, é 

um instrumento utilizado durante a investigação científica. Assim, procura-se reduzir ao 

mínimo a manipulação do contexto da pesquisa, para se apreender mais facilmente toda a 

riqueza de detalhes do objeto estudado e compreendê-lo a partir de suas relações com o 

contexto no qual se insere (Alves, 1991). 
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A investigação foi conduzida no ambiente natural dos indivíduos, envolvendo o 

contato direto e prolongado da pesquisadora com o campo de pesquisa: o ambiente natural é 

tomado como fonte direta para a produção de dados, sendo o pesquisador um instrumento 

imprescindível nesse processo. 

Esta pesquisa buscou compreender as políticas públicas de assistência à Saúde Mental 

e o fim necessário dos hospitais psiquiátricos, propondo, entretanto, complementar essa etapa 

do estudo, com a pesquisa de documentos internos do CHPB, tais como documentos que 

relatam a história, Diagnósticos Institucionais e Projetos Assistenciais desenvolvidos ao longo 

do tempo, prontuários dos “pacientes-moradores” que apresentem sua evolução desde sua 

chegada ao hospital até os dias atuais, e bibliografia que trata dos temas pertinentes à 

pesquisa. O CHPB possui o Museu da Loucura, assim como também um Centro de 

Documentação e um Setor de Arquivo de Prontuários. Hoje, o prontuário é digital: a evolução 

é feita no SIGH (Sistema de Gestão Hospitalar), mas também é mantido o prontuário físico. 

 Esta dissertação teve início com uma pesquisa bibliográfica, buscando materiais que 

possibilitaram reconstruir um histórico e algumas análises da Loucura, do CHPB e da 

Reforma da Assistência à Saúde Mental. Durante esse processo, foram pesquisados 

documentos do/no hospital assim como bibliografia referente às temáticas mencionadas. 

Fez-se necessário destacar aqui que a pesquisa bibliográfica se diferencia da revisão 

ou levantamento bibliográfico, principalmente porque desta última “resulta uma síntese, uma 

análise do saber já instituído” (Witter, 1990, p. 27), enquanto a primeira tem seu foco na 

busca de soluções para o problema estudado, ou seja, na busca de novos conhecimentos 

(Witter, 1990; Lima & Mioto, 2007). 

 

3.1. Descrição do local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, da FHEMIG  

- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais,  considerando a relação da pesquisadora 

com o campo e, especialmente, o seu vínculo empregatício e experiência profissional nessa 

instituição. 

 

 

 



40 

 

3.2. Instrumentos de produção de dados 

 

Nesta pesquisa qualitativa, os instrumentos utilizados como pesquisa bibliográfica e 

documental, a observação participante e o diário de campo foram fundamentais para as 

produções e análises dos dados. 

Na pesquisa documental agregou-se documentos internos da instituição ao material 

bibliográfico, buscando nos arquivos do CHPB, na Direção e, mais especificamente na 

Gerência Assistencial, documentos como projetos de implantação de programas, atas de 

reuniões quando os programas ainda eram projetos, incluindo quando o nome do projeto fora 

definido, assim como seriam selecionados os pacientes que iriam para as casas-lar e quais 

profissionais trabalhariam nelas, atas de reuniões que discutiam a reforma das estruturas 

físicas que abrigariam cada Casa-Lar.Usei o Projeto Casa-Lar como um exemplo da proposta 

recente de desinstitucionalização do CHPB.Naquele momento aconteciam 2 reuniões 

semanais do Colegiado Diretor, composto pela Direção Hospitalar, Gerência Assistencial e 

Gerência Administrativa e uma reunião semanal da Gerência Assistencial com todas as 

Coordenações Assistenciais, às terças-feiras, à tarde, quando as questões eram resolvidas de 

maneira colegiada. Privilegiava-se o coletivo naquela gestão. 

De forma concomitante, foram acessados relatórios de gestão com dados relativos ao 

trabalho desenvolvido com fontes oficiais que ajudaram a recontar todo o processo, 

principalmente com acesso às fotos que também auxiliaram na compreensão do mesmo. A 

Direção Hospitalar junto com o NEP (Núcleo de Ensino e Pesquisa) do CHPB contribuíram 

com a pesquisa disponibilizando todo o acervo necessário para a execução da mesma. 

Vale ressaltar que esta pesquisa amparou-se também no entendimento das novas 

legislações sobre Saúde Mental (como exemplo: Nota Técnica nº 11/2019-

CGMAD/DAPES/SAS/MS) para entendimento da atual conjuntura assim como entendimento 

do que os atuais governos federal e estadual planejam para a assistência na área.   

A observação participante, na pesquisa qualitativa, é considerada parte essencial do 

trabalho de campo. A sua importância é tamanha que alguns estudiosos a tomam não apenas 

com estratégia no conjunto da investigação, mas como um método em si mesmo, para a 

compreensão da realidade. É uma técnica de construção de dados que exige a presença 

constante do investigador no campo de pesquisa, em contato direto com os pesquisados. Tem 

como escopo colher dados fundamentais para o estudo, compreender a visão de mundo dos 
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sujeitos envolvidos e, principalmente, suas percepções acerca do fenômeno que está sendo 

investigado. 

Foram utilizados, também como momentos/espaços de produção de dados situações 

vivenciadas e momentos de interação ao longo do desenvolvimento da pesquisa em meio ao 

cotidiano do grupo social, momentos de interação entre a pesquisadora e os sujeitos de 

pesquisa, momentos de acompanhamento das atividades institucionais, que forneceram dados 

relevantes para a construção do corpo da pesquisa. 

Foram registrados no diário de campo fatos observados, impressões da pesquisadora 

acerca das observações, falas e atitudes relacionados às temáticas da pesquisa. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 1: UM OLHAR SOBRE O CHPB/FHEMIG, A 

PARTIR DE UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 A história do CHPB no contexto da história da loucura. 

 

O CHPB ou o antigo Hospital Colônia de Barbacena é uma instituição emblemática 

que ajuda a contar a História da Loucura no Brasil e no mundo. Especialmente no Brasil, por 

se tratar de uma instituição que historicamente ficou conhecida e marcada por episódios de 

violência física e psicológicas, de violação de direitos humanos e sociais, de práticas não só 

manicomiais (no pior sentido da palavra) mas, também práticas perversas, de segregação 

social. 

Neste sentido, nos perguntamos: o que é a loucura? Como ela é vista e entendida ao 

longo da história? Sabemos, principalmente a partir da obra de Foucault (1977a, 1977b, 1978, 

1979), que a loucura é um dispositivo de poder-saber que se estabelece ao longo do tempo, 

principalmente a partir da idade Clássica13 entre os séculos XVII e XVIII, para constituir 

campos de saber e ratificar formas de poder. 

Nem sempre a loucura foi concebida da mesma forma, ao longo da história, várias 

concepções de loucura foram sendo produzidas e as suas práticas foram reservadas a locais 

distintos. Para os autores Silveira e Braga (2005), a loucura era vista como um privilégio, na 

Grécia antiga ela não tinha seu teor negativo, já que para Sócrates e Platão, a loucura era vista 

como um manikê, ou seja, divinatório, delirante. Assim ela tinha um teor divino, pois era 

através dos delírios que estes privilegiados por Deus tinham acesso às suas verdades. Suas 

"desrazões" eram valorizadas. Para os autores, "paulatinamente, a loucura vai se afastando do 

seu papel de portadora da verdade e vai se encaminhando em uma direção completamente 

oposta" (p. 592). 

Foucault argumenta em “História da Loucura” (1978) como se estabelece a construção 

destes elementos de compreensão de segregação da loucura. É a partir da idade Clássica, do 

pensamento foucaultiano, que a loucura ganha status de doença mental e desequilíbrio, 

passando a necessitar de um tratamento e de um saber específico que dê conta de suas 

particularidas, no caso, a psiquiatria. Assim, como surge a necessidade de um local específico 

 
13 Na História da Loucura de Foucault (1978) a divisão temporal é Idade Média séculos XIII e XIV, Época 

Renascentista ou Renascimento séculos XV e XVI, Idade Clássica séculos XVII e XVIII, Idade Moderna séculos 

XIX e XX. 
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para tratar o louco, tirando-o do meio dos “sãos”, e mantendo o controle da sociedade, e, 

principalmente, dos corpos. 

 Foucault (1978) escreveu que desaparecida a lepra do mundo ocidental, ao final da 

Idade Média, os leprosários ficaram vazios e sem utilidade. No final do século XV, as doenças 

venéreas sucedem a lepra como por direito de herança. No entanto, não são essas doenças que 

assegurarão, no mundo clássico, o papel que cabia à lepra no interior da cultura medieval. As 

doenças venéreas logo assumem seu lugar entre as outras doenças e são recebidas nos 

hospitais, de bom ou mau grado, visando assegurar-lhes tratamento e não exclusão social. A 

verdadeira herdeira social da lepra deve ser buscada em um fenômeno bastante complexo, do 

qual a medicina demorou para se apropriar. Esse fenômeno é a loucura. Foi necessário um 

longo período de latência, quase dois séculos, para que a loucura suscitasse como a lepra 

reações de divisão e de exclusão. Foucault toma a análise da loucura e de sua construção e 

estabelecimento, como base para descrever como as sociedades ocidentais passaram a ser uma 

sociedade do controle, do poder exercido sobre os corpos e experiências de vida de maneira 

microfísica e regulatória, há um controle sobre a vida, um biopoder. 

Goffman (1987) definiu os locais de encarceramento (da loucura, e outros) como 

instituições totais, pois eram fechadas, controlavam a vida dos internos e barravam o contato 

deles com a sociedade. O autor infere que esse caráter total da instituição afetava o indivíduo 

de modo a provocar o que chamou de mortificação do eu: o sujeito perdia sua identidade e 

autonomia quando passava a viver submetido a regras institucionais impostas e comuns a todo 

o grupo também internado e submisso. Ao retirar do sujeito sua identidade em um ato de 

sequestro de sua própria subjetividade, tornando-o objeto passivo de intervenções e 

desapropriado de saber sobre sua própria vida. Segundo Goffman (1987) a instituição total é 

“como um local de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período considerável de 

tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” (p. 11). 

As instituições totais podem ser apresentadas em cinco categorias. As primeiras, eram 

aquelas erigidas para cuidar de pessoas consideradas incapazes e inofensivas, e tinham como 

exemplo destas instituições os asilos para idosos, órfãos e indigentes. A segunda categoria 

seriam os estabelecimentos para cuidar de pessoas consideradas incapazes para o autocuidado 

e que representam também uma ameaça não intencional para o contexto social, como os 

sanatórios para tuberculosos, os hospitais para doentes mentais e os leprosários. A categoria 

seguinte era vista como locais estabelecidos para proteger a comunidade contra ameaças e 

perigos intencionais, sem se importar muito com o bem-estar das pessoas segregadas, onde se 
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inserem as cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e campos de 

concentração. A quarta categoria era criada com a intenção de realizar de um modo mais 

adequado alguma tarefa instrumental, tais como: quartéis, navios, escolas internas, campos de 

trabalho, colônias. A quinta e última, eram instituições destinadas a servir de refúgio do 

mundo, que também podem servir como locais de instrução para religiosos, tais como: 

conventos, mosteiros, abadias, e outras clausuras. 

De acordo com Goffman, as instituições totais são estabelecimentos fechados, 

funcionando em regime de internação, onde um grupo relativamente numeroso de internados 

vive em tempo integral. A instituição funciona como espaço de moradia, trabalho, lazer e tem 

como finalidade alguma atividade específica, que pode ser terapêutica, correcional, educativa, 

entre outras. Há uma equipe dirigente que exerce a gestão administrativa da vida na 

instituição (1987), desta forma, pode-se perceber a importância de proceder a uma observação 

criteriosa, buscando, ao mesmo tempo, um enfoque político dessas vivências do cotidiano, 

utilizadas para o controle e - diremos também - produção de subjetividade no contexto 

institucional. 

 Partindo desta breve introdução reflexiva sobre a história da loucura e a construção de 

espaços para a reclusão/segregação do louco, chegamos ao Hospital Colônia de Barbacena e 

ao seu percurso histórico. Contar a história é uma das estratégias para evitar que ela seja 

esquecida e repetida, neste caso, é atualizar, com insistência, tudo o que esta história nos 

provoca de indignação e compromisso ético e social. Partimos, então, do texto de Lucimar 

Pereira (2019), Coordenadora do Museu da Loucura, considerado um informativo oficial do 

CHPB acerca de sua história conforme Anexo I. Ao texto dela, acrescentei informações 

pessoais, experiências dentro do CHPB, assim como contribuição de outros autores. A história 

do CHPB demonstra como foi se dando a perda da identidade pessoal dentro de uma 

instituição com múltiplas identidades. O assujeitamento do mais frágil diante da totalidade da 

instituição psiquiátrica, deve ser visto aqui como um sujeito contido, reprimido, regulado, 

com sua individualidade e identidade anulada, o que pode ser corroborado por Coimbra, Lobo 

e Nascimento (2009) quando veem o assujeitamento como uma atitude passiva de submissão. 

Arbex (2013) fala da importância em reconstituir a história do Colônia fazendo 

memória, transformando em palavras o que antes era silêncio e silenciamento. A autora, 

destaca a relevância de devolver o nome, a história e a identidade àqueles que foram 

registrados como ‘Ignorados de Tal’, eram um não ser. Quando chegavam à instituição suas 

roupas eram arrancadas e suas cabeças raspadas. Perdiam tudo o que os personificava, 

inclusive os próprios nomes. 
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No Brasil, os hospitais psiquiátricos surgiram no final do século XIX, notadamente 

influenciados pela psiquiatria francesa e pelo tratamento moral de Philippe Pinel14. O 

primeiro, foi o Asilo Pedro II, no Rio de Janeiro fundado em 1853. O CHPB foi o primeiro 

hospital psiquiátrico público de Minas Gerais, fundado em 12 de outubro de 190315. Em sua 

origem, foi concebido como ‘Assistência aos Alienados’16 do Estado de Minas Gerais, onde, 

anteriormente, funcionava um sanatório particular para tratamento de tuberculose, que havia 

falido e estava desativado. Instalado então, nas dependências do antigo Sanatório de 

Barbacena, o ‘hospício’, segundo registros históricos, está situado nas terras da antiga 

‘Fazenda da Caveira’ cujo proprietário era Joaquim Silvério dos Reis, conhecido na história 

mineira como o delator do movimento dos Inconfidentes. 

Segundo a memorialista Lucimar Pereira (2019), um outro motivo que teria levado o 

hospital para a cidade foi a escolha da nova capital mineira. Barbacena foi levantada como 

uma das opções, entretanto, foi preterida por não possuir recursos hídricos satisfatórios e 

optou-se por Belo Horizonte. Assim, como prêmio de consolação, Barbacena ganhou o 

Hospital dos Alienados. Desta forma, entrava em funcionamento o Hospício de Barbacena, 

depois, Hospital Colônia de Barbacena em 1911, e teve como primeiro diretor o Dr. Joaquim 

Antônio Dutra. 

Rodrigues (2016) faz algumas elucidações sobre Joaquim Antônio Dutra que julgamos 

pertinente destacar. Para o jornalista, este médico renomado e residente na cidade de 

Leopoldina representou um dos personagens mais ilustres da cidade, tendo uma vida pública 

como médico, vereador e presidente da Câmara Municipal e Senador Estadual em 1895. 

 Neste ínterim, Rodrigues e Cantoni (2010) complementam buscando na memória de 

antigos moradores de Leopoldina e de Piacatuba(distrito de Leopoldina) informações sobre 

Dr. Dutra, e nelas ficaram explicitadas que Dr. Dutra era um médico humanista e prestava 

sempre socorro aos necessitados. De acordo com Rodrigues (2016), este renomado médico 

era conhecido como Dr. Dutra e tinha uma visão além de seu tempo, pois devido a um surto 

de cólera que acometia as redondezas, ele intercedeu ao Ministro da Viação que 

interrompesse o tráfego de trem de ferro para Leopoldina. Vale lembrar que em tal época era 

desconhecida a forma de contágio de tal moléstia. 

 
14

 Philippe Pinel (1745-1826), em 1792 tornou-se o médico chefe do asilo para homens Bicetrê, em Paris, onde 

desenvolveu uma nova forma de tratamento aos pacientes, que muitos autores atualmente consideram como a 

primeira reforma da psiquiatria. 
15Disponível em: http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-

psiquiatrico-de-barbacena. Recuperado em 4 de abril de 2019. 
16 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis (2016) que ou aquele que sofre de perturbação 

mental, louco, maluco. 

http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
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 A paixão pela medicina psiquiátrica aflorou quando o governador de Minas fez um pedido 

para que fundasse na cidade de Barbacena MG o nacionalmente conhecido “Hospital Colônia”. De 

acordo com o Jornal "Novo Movimento" de 28/08/1910 o Dr. Dutra, era nesta data 'Diretor da 

Assistência aos Alienados de Barbacena". 

 Apesar de muitos comentarem que a decisão do Governador ter sido de viés político 

com intuito de afastá-lo de sua cidade, já que este cidadão exercia um poder político de 

grande dimensão, de uma forma ou de outra, Barbacena teve o prestígio em tê-lo em sua 

cidade e fazer dela uma referência. 

 Vale ressaltar nas narrativas de Rodrigues e Cantoni (2010) que sua ida a Barbacena 

prontamente para a inauguração do "Hospital de Assistências aos Alienados no dia 12 de 

outubro de 1903", este ilustre personagem abandona a sua vida política e dedica-se ainda mais 

a medicina, ressaltando o seu trabalho relevante no período de 1903 a 1935. 

 Moreira (2011), explica que a assistência a alienados em nossas terras descobertas e 

colonizadas demorou a se construir e seria utópico pensar que o Brasil foi um dos primeiros 

países a cuidar convenientemente de seus insanos, reforçando as datas citadas acima,  Moreira 

apresenta que em Minas Gerais 

até 1903, enviava grande parte de seus alienados para o Hospício Nacional, onde 

ainda existem em não pequeno número. Naquele ano inaugurou o Hospício de 

Barbacena, sob a direção do Dr. Joaquim Dutra. A lotação atual daquele 

estabelecimento não permite ainda alojar todos os orates do estado necessitados de 

internação. Infelizmente, ainda há nas cadeias públicas das diversas cidades de 

Minas infelizes vesanos à mingua do mais rudimentar cuidado. (2011). 

 

 Assim o Dr. Dutra deixa o seu legado não só em Barbacena MG, mas em toda região 

por onde passou, ressaltando uma medicina mais humanista e amparando quem era excluído 

pela sociedade e/ou jogado nas mais frias prisões. Entretanto, posteriormente esse cenário se 

modificará e muito na história do CHPB. 

A capacidade inicial do Hospital Colônia era de 200 (duzentos) leitos e a proposta era 

oferecer tratamento especializado em Saúde Mental. Nesta época, o hospital era constituído 

de um centro hortigranjeiro, além das oficinas, olaria e carpintaria. Durante os primeiros 30 

anos de funcionamento, o Hospital Colônia foi uma instituição respeitável, oferecendo 

atendimento humanitário a seus pacientes mesmo dispondo de métodos pouco eficientes em 

termos de tratamento. 

Tendo em vista os resultados obtidos naquela época, o Hospital Colônia, passou a ser 

um ponto de convergência para todos os pacientes que as comunidades pretendiam curar ou 

isolar. Em duas décadas o Hospital saltou de 200 para 5.000 pacientes, não existindo nenhum 

critério técnico para a internação, bastava ser indesejável para a sociedade, assim, foram 
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depositados e esquecidos: doentes mentais, sifilíticos, epiléticos, alcoólatras, pessoas com 

retardo mental, mães solteiras, homossexuais, mendigos, andarilhos, marginalizados, pessoas 

sem documentos, militantes políticos, crianças e idosos. 

Silva (2003) escreve sobre a assistência/desassistência oferecida pelo hospital com o 

decorrer dos anos e aumento do número de pacientes. Onde 200 pacientes eram bem tratados 

passou a existir, em 1966, um total de 4817 internos. A história apresenta a que custo isto se 

operou. Vejamos o que diz a correspondência do Chefe do Departamento de Assistência 

Neuropsiquiátrica de Belo Horizonte, em 19 de junho de 1959: 

Achando-se o Hospital Colônia de Barbacena mais do que superlotado de doentes 

mentais de todos os recantos do Estado, eu e o Sr. Secretário de Saúde, lembramos a 

V. S. até que seja concluído o novo Instituto Raul Soares em construção, a 

transformação provisória dos pisos dos quartos de doentes indigentes desse Hospital 

em um só leito, retirando as camas neles existentes de modo a comportar em cada 

um oito a doze internados em vez de 3 ou 4 como se encontra atualmente. Na falta 

de outra alternativa não ocorre outra solução a não ser a indicada, que já há bastante 

anos vem sendo adotada em Barbacena, desde que o hospital começou a ficar 

superlotado. 

 

 Este documento exposto no Museu da Loucura proveniente da Secretaria de Saúde e 

Assistência é uma definição para que os pacientes passassem a dormir no chão. Camas e 

colchões substituídos por leitos coletivos de capim sobre o chão de cimento é apenas um 

exemplo da degradação da assistência, sendo impossível manter condições de dignidade e 

higiene conforme o anexo III, exposto no Museu da Loucura. Com este aumento de pacientes, 

o Hospital passou por uma mudança radical: os leitos ficaram insuficientes e a escassez de 

recursos financeiros, materiais e, principalmente, a falta de recursos humanos, tornaram-se 

graves problemas. O tratamento dispensado aos pacientes passou a ser desumano e 

degradante, atingindo elevadas taxas de mortalidade. O Hospital tornou-se mero depósito de 

doentes, entreposto de comércio de cadáveres. Barbacena ganhou o estigma de “Cidade dos 

Loucos”, e o problema foi se arrastando sem soluções a curto prazo. 

Arbex (2013) afirma que pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do 

Hospital Colônia e que cerca de 70% não tinham diagnóstico que justificasse a internação. 

Escreve que morreram de frio, fome, doença e choque. Entre 1960 e 1980, 1853 corpos de 

pacientes foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país. Corpos foram decompostos 

em ácido, no pátio do hospital, diante dos pacientes, para que pudessem comercializar os 

ossos. Tudo isso, sem que ninguém questionasse. A jornalista fala de um genocídio cometido, 

sistematicamente, pelo Estado brasileiro, com a conivência de profissionais e da sociedade. 

O nome Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena foi dado ao hospital no ano de 

1977, quando deixou de ser uma unidade da antiga Fundação Estadual de Assistência 
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Psiquiátrica (FEAP) e passou a pertencer à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(FHEMIG, fundada pela Lei Estadual 7.088 de 03/10/77), resultado da união de 03 (três) 

Fundações Estaduais de Assistência à Saúde, entre elas a FEAP, FEAMUR e FEAL, todas 

com iniciativa da política pública. 

4.2 O marco na reforma da Assistência à Saúde Mental. 

 

Em 1979, um grupo de psiquiatras e profissionais ligados à Saúde Mental, iniciaram a 

luta para reverter o modelo vigente de assistência, organizaram o III Congresso Mineiro de 

Psiquiatria e trouxeram Franco Ongaro Basaglia17, psiquiatra italiano, com uma postura 

marcadamente antimanicomial. O médico italiano fez uma visita ao Hospital e ficou 

escandalizado com o que encontrou, considerando o Hospício de Barbacena, “um Campo de 

Concentração Nazista”. “É no interior de vocês que se encontra a força capaz de romper essa 

cadeia infernal”, fala de Basaglia publicada no Jornal Estado de Minas, em 06/09/1980, pelo 

jornalista Hiram Firmino, com o título “O pensamento vivo de Basaglia”. 

Vasconcelos (1993), fala que a vinda ao Brasil do psiquiatra italiano Franco Basaglia, 

considerado o maior expoente mundial na luta pela libertação e humanização dos doentes 

mentais e o principal responsável pelo início da Reforma à Assistência à Saúde Mental no 

mundo a partir de seus trabalhos na Itália, garantiu visibilidade mundial ao tema da loucura e 

como ela vinha sendo tratada em Minas Gerais. A presença de Basaglia agitou a sociedade 

mineira. A imprensa denunciou a situação dos hospitais. O cineasta e psicólogo Helvécio 

Raton, em novembro de 1979, lançou “Em Nome da Razão18” um curta-metragem 

denunciando o cotidiano do viver no hospício. Também em novembro de 1979 aconteceu, em 

meio a um clima de euforia e revolta o III Congresso Mineiro de Psiquiatria. Iniciava, então, o 

processo da Reforma Psiquiátrica e da Reforma da Assistência à Saúde Mental: entidades 

preocupadas com a Saúde Mental se organizaram e reforçaram sua ação, e foi em setembro de 

1979 que o jornalista Hiram Firmino começou a publicar no jornal Estado de Minas uma série 

de reportagens intitulada “Os Porões da Loucura”. 

 Para melhor entendimento do processo histórico aqui apresentado, faz-se necessário 

acrescentar Netto (2019) pesquisadora sobre a reforma psiquiátrica e sobre a reforma da 

assistência à Saúde Mental. Segundo a autora, "visto o quadro de desassistência e maus-tratos 

 
17Franco Basaglia nasceu em 11 de março de 1924 na cidade de Gorizia e faleceu em 29 de agosto de 1980 em 

Veneza. Promoveu uma importante reforma no sistema de Saúde Mental italiano e influenciou grandemente a 

reforma psiquiátrica no Brasil. Em 1979, visitou o Hospital Colônia quando o comparou aos campos de 

concentração nazistas. 
18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cvjyjwI4G9c 

https://www.youtube.com/watch?v=cvjyjwI4G9c
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que constituiu a forma de tratamento dispensado aos pacientes nos manicômios desde 1841, a 

Reforma Psiquiátrica teve início no Brasil na década de 70 do Século XX" (p. 25). 

 Hirdes (2009) complementa ao esclarecer que a queda do modelo manicomial teve sua 

repercussão nas políticas de saúde do Brasil, tendo como cerne a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde em 1986, na 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental em 1987, na 2ª Conferência 

Nacional de Saúde Mental em 1992, culminando na 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental 

em 2001. Para o autor, as discussões visando as reestruturações da assistência psiquiátrica 

ocorrida no país, se deu entre as décadas de 1980 e 1990, tendo o Rio Grande do Sul como o 

pioneiro na reforma, com a Lei Estadual nº 9.716/1992 (Rio Grande do Sul, 1992) tratando da 

reforma em seu âmbito estadual, tendo a Lei Nacional sancionada somente em 6 de abril de 

2001 pela Lei nº 10.216 (Brasil, 2001). Em Minas Gerais, a Lei Estadual 11.802 data de 18 de 

janeiro de 1995 (Minas Gerais, 1995). 

 Bezerra Jr. (2007) enfatiza que a reforma psiquiátrica veio com o intuito de substituir 

de forma progressiva o modelo hospitalocêntrico e manicomial por um sistema de assistência 

orientado pelos princípios fundamentais do SUS, ou seja, fazer com que este lado de 

característica excludente, opressora e reducionista dê lugar à universalidade, à equidade e à 

integralidade. Vale lembrar nos posicionamentos de Hirdes (2009) que tal Reforma implicou 

em transformações de cunho qualitativo e não unicamente na reestruturação administrativa, já 

que segundo Gonçalves e Sena (2001), esta reforma ressaltou um cuidar do doente mental no 

seu contexto sociofamiliar de inserção, desinstitucionalizando-o e de forma concomitante a 

desconstrução do manicômio (2001), entretanto, os autores esclarecem que 

a desinstitucionalização não se restringe à substituição do hospital por um aparato de 

cuidados externos envolvendo prioritariamente questões de caráter técnico-

administrativo-assistencial como a aplicação de recursos na criação de serviços 

substitutivos. Envolve questões do campo jurídico-político e sociocultural. Exige 

que, de fato haja um deslocamento das práticas psiquiátricas para práticas de 

cuidado realizadas na comunidade (Gonçalves e Sena, 2001). 

 

 

Gonçalves e Sena (2001) ressaltam que tal Reforma não significou transpor os muros 

do hospital com seus doentes mentais e deixá-los com suas famílias e entregue à própria sorte. 

Os autores são enfáticos ao aduzirem que esta Reforma, resgata o respeito, a singularidade e a 

subjetividade do doente mental, pois ela trabalha a sua autonomia e faz com que os familiares 

percebam que a cura não é o único horizonte a ser visualizado, já que está intrínseco que a 

reintegração do sujeito no convívio familiar e na sociedade é de suma importância para ele 

mesmo, para a família e para o contexto social. 
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É evidenciado por Gonçalves e Sena (2001) que a fragilidade do sistema de saúde 

ficou demonstrada pela reforma psiquiátrica, ao propor um atendimento que não o centrado na 

internação hospitalar. Sendo assim, estes autores, corroboram ainda ao elucidarem que tal 

reforma não se trata de uma devolução dos doentes mentais à família, mas que ela será a base 

para um bom tratamento. Obviamente que esta reforma exige uma análise singular de seus 

pacientes, pois variáveis de ordem emocional, social, relacional, econômica e material não 

podem ser desconsideradas ao inserir o doente mental no convívio familiar, como tem 

acontecido em algumas regiões conforme é apresentado por Gonçalves e Sena (2001). Faz-se 

necessária, uma transformação no entendimento do que seja o doente mental e seu tratamento, 

está para além da qualificação da assistência e criação de outros serviços assistenciais 

interdisciplinares, é uma revolução sociocultural. 

 Bezarra Jr. (2007) faz uma complementação quanto aos desafios implicados por esta 

reforma, uma na esfera clínica e tendo como pano de fundo o plano assistencial e a outra é a 

formação dos recursos humanos. Estes, segundo o autor, são desafios fundamentais que 

precisam ser observados. Na primeira, prevalece uma hegemonia dos médicos no campo da 

atenção à saúde, dando ênfase aos tratamentos biológicos como único meio de profilaxia 

amparada no abuso da utilização da nosografia. Na segunda, o autor esclarece que a maioria 

dos profissionais não vivenciaram as lutas políticas e ideológicas que deram força ao 

movimento antimanicomial, e tampouco experenciaram um intercâmbio com alguns ícones 

deste movimento como Basaglia19, Foucault20, Rotelli21, e outros, em suas vindas ao Brasil. 

São muitos os cientistas internacionais e nacionais que labutam neste percurso e suas 

 
19Em Junho e Julho de 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia veio ao Brasil para uma série de 

conferências no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que deram origem ao livro "A Psiquiatria 
Alternativa: contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática". 
Para mais informações vide http://laps.ensp.fiocruz.br/linha-do-tempo/46 
20 De acordo com o site https://revistacult.uol.com.br/home/foucault-no-brasil/ 
Michel Foucault esteve no Brasil por cinco vezes – 1965, 1973, 1974, 1975 e 1976 –, ao menos 
“oficialmente”: há quem diga que fez outras visitas, “incógnito”. As visitas a São Paulo foram em 1965 
e 1975, sendo que seu primeiro desembarque teve como destino a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP). 
E em seu artigo intitulado ‘Na Companhia de Foucault’, José de Anchieta Corrêa relata que sua vinda 
a Belo Horizonte foi em 1973 no Hospital Espírita André Luiz, onde uma multidão o esperava, 
ocupando todos os espaços dos jardins e da sala onde estava previsto que pronunciaria uma 
conferência versando sobre temas contidos em seu livro A história da loucura. 
Para mais informações vide: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
11682018000100024 
21 O italiano Franco Rotelli, visto como um dos precursores da reforma psiquiátrica implantada na 

Itália, cujo modelo foi seguido posteriormente no Brasil, visita no dia 27 de maio de 2011 a cidade de 
Santos para participar do IIFórum Paulista da Luta Antimanicomial. 
Para mais informações vide https://www.unisantos.br/portal/noticias/psiquiatra-italiano-faz-palestra-
em-evento-sobre-luta-antimanicomial-amanh/ 
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experiências, intervenções e perspectivas contribuíram para a construção de novos caminhos 

na Saúde Mental.Vale ressaltar que a luta contra a intolerância deu forças ao movimento 

antimanicomial, pois o respeito pela diferença deve ser sempre acatado por estar inclusive em 

nossa Constituição Federal (Brasil, 1988) que elegeu como fundamentos da República a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. II e III), e como um dos seus objetivos 

fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inc. IV). 

 É sabido que existe uma força contrária querendo retroceder aos avanços que visam a 

universalidade, equidade e integralidade do homem, em suma, a valorização de um tratamento 

mais humanista. Esta força tem ecoado cada vez mais e segundo Netto (2019), isso 

denominou  movimento contrarreforma, que representa um retrocesso no âmbito da Saúde 

Mental e da Saúde. Para a autora, foi no governo do Ex-Presidente do Brasil Michel Temer, 

em 2017, que se iniciou uma verdadeira queda de braço político para se efetivar a realização 

do desmonte da política vigente de assistência aos pacientes com doenças mentais, ou seja, 

sofrimento psíquico. Ainda Netto (2019) ressalta que, a partir de então, assegurar os direitos 

humanos das minorias sociais é algo que não está em pauta e isso dá mais ânimo ao 

movimento de contrarreforma, tendo como consequência, a desapropriação dos direitos 

humanos e da cidadania, o que tem que ser resguardado pela Constituição Federal. Não sendo 

asseguradas as políticas públicas de Estado até então construídas na área da Saúde, 

tenderemos a um retrocesso com o enfraquecimento do SUS, com as perdas das conquistas e 

também da humanização nas instituições. 

 Obviamente, esta disputa entre a política de Estado e a política de governo na Reforma 

da Assistência à Saúde Mental,ou seja, na Luta antimanicomiala favor da antirreforma é 

oriunda de um jogo de interesses políticos, pois Vieira-Silva e Lopes (2016) citado por Netto 

(2019) elucidam que o cerne desta luta está na mercantilização da saúde, isto é, uma indústria 

da loucura, já que "com a privatização da assistência psiquiátrica, uma vez que partidos 

políticos e organizações se beneficiam com a perpetuação do aparato manicomial" (p. 14). 

Netto (201) acrescenta que esta indústria da loucura, lucrativa aplicação de capital, está sendo 

representada pelas multinacionais produtoras de psicofármacos. Para estas produtoras e 

políticos, a relevância está no lucro proporcionado pelo indivíduo internado ou re-internado e 

não reintegrado. Na assistência à Saúde, os fármacos têm sua funcionalidade e importância, 

entretanto, qualquer terapêutica vai além da intervenção química.  

 Farinha e Braga (2018) ressaltam um atenuante para o movimento antimanicomial que 

é a heterogenia devido ao tamanho continental de nosso país, dificultando a efetivação das 
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reformas devido às diferenças culturais, sociais e até mesmo políticas, o que implica em uma 

falta de consenso, seja no conceito de loucura e/ou processo de reinserção social. Assim 

sendo, os autores aduzem que a diversidade enriquece as possibilidades de pensar tanto a 

reforma quanto o processo terapêutico, em contrapartida, implementações de ações são 

enfraquecias politicamente. Independente desta força política contra a reforma, este 

retrocesso não poderá acontecer, já que a Constituição Federal resguarda os direitos, assim 

como a luta para que os direitos sejam efetivados. Precisamos e queremos acreditar que isso 

deve ter maior ressonância. 

Somente no fim dos anos 70 do século XX, com a organização do Movimento dos 

Trabalhadores da Saúde Mental, dando visibilidade ao que acontecia dentro dos muros através 

de inúmeras denúncias pelas mídias existentes na época, é que foi colocada em xeque a 

política psiquiátrica vigente no país. A partir destas denúncias que chocaram a opinião 

pública, as autoridades da área da saúde resolveram mudar este quadro contratando 

profissionais para a área assistencial e mandando um grupo de profissionais para Barbacena, 

que estiveram envolvidos no III Congresso Mineiro, a fim de elaborar um plano de 

reestruturação do hospital (Vasconcelos, 1993). 

Vieira-Silva e Lopes (2016) contam que na assembleia final do Congresso foi 

decretado o início da Reforma da Assistência à Saúde Mental em Minas Gerais. Destacam que 

não se pode esquecer que o Congresso de 1979 foi um processo interdisciplinar de trabalho 

coletivo realizado por entidades como a Associação Mineira de Psiquiatria, a Sociedade 

Mineira de Psicologia, o Sindicato dos Assistentes Sociais de Minas Gerais, a Residência de 

Psiquiatria da FHEMIG, o Sindicato dos enfermeiros e o Conselho Regional de Psicologia de 

Minas Geais. 

Entre muitos avanços e retrocessos da Reforma, revisitando o histórico das quatro 

décadas que se seguiram a 1979, apresenta-se, a seguir, um panorama dos caminhos e 

descaminhos dentro do CHPB. O plano de reestruturação foi elaborado e o hospital passou 

por um profundo processo de transformação, visando o resgate da cidadania dos usuários para 

a reintegração social. 

Reformas, então, foram determinadas pelo Estado. Na década de 80, ocorreram 

mudanças como a reestruturação física e a humanização, iniciadas com o objetivo de 

reintegrar o paciente ao convívio social. Foram criadas estruturas alternativas como: 

internações de curto prazo, sendo estas estabelecidas num pavilhão denominado Artur 

Bernardes, com 60 (sessenta) leitos masculinos e 60 (sessenta) femininos. Também houve a 

criação e a construção dos Módulos Residenciais, em 1986, com capacidade de 24 (vinte e 
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quatro) pessoas em cada módulo, sendo construídos 5 (cinco) módulos. A criação do 

Ambulatório também em 1986. Em 1991, a criação do NEPA, que posteriormente 

transformou-se em NAPS, transformando-se ainda em Hospital-Dia-AD, sendo encerrada 

suas atividades em 2016. Assim como, em 1992, foi criada a UNIR, que levou as Oficinas 

Terapêuticas para usuários externos, funcionando dentro do espaço físico do Centro Social. 

A UNIR, juntamente com o Centro Social buscou a integração com a comunidade intra 

e extra hospitalar através do convívio com grupos: pacientes que moravam no hospital e 

usuários externos que vinham frequentar as oficinas. O CEAPAS e a UNIR são centros de 

assistência focados no desenvolvimento das atividades terapêuticas, trabalhando com a 

expressão subjetiva e cultural. 

Na década de 90 houve a efetivação/concretização dos serviços alternativos, projetos 

de atenção global à saúde com o início da construção do Hospital Geral, sendo que o 

planejamento para a sua existência data de 1992. Em 1994, o hospital foi credenciado na 

Psiquiatria de nível IV. Representando ainda mais um avanço no processo de reestruturação 

do CHPB, foi inaugurado em 16 de agosto de 1996, o Museu da Loucura. O Museu é uma 

iniciativa que buscou atender não apenas o meio acadêmico-científico, mas toda a 

comunidade. Isto porque, além de mostrar a história do antigo “manicômio”, através da 

exibição de equipamentos, fotografias, documentação de dados coletados e pesquisados em 

todo o Estado, enfoca a atual abordagem da atenção à Saúde Mental que vem sendo 

desenvolvida junto aos pacientes. Com isso proporciona abertura para as pessoas aceitarem 

melhor a pessoa com sofrimento psíquico e colaborarem no projeto de reintegração do 

paciente à comunidade e contribuindo com ele. O museu é produção de memória para que a 

história nunca mais volte a acontecer. 

A partir do ano de 2000, objetivando a desospitalização dos pacientes-moradores e a 

construção de outras finalidades para a instituição, cresceu o empenho para finalizar as obras 

do Hospital Geral Regional, investindo-se num novo rumo para o CHPB, ganhando mais 

força ainda com a elaboração de seu planejamento estratégico construído em conjunto com a 

comunidade hospitalar, que traçou os rumos e ações a serem desenvolvidos para a 

continuação dos projetos de humanização e desospitalização e os caminhos para estabelecer 

parcerias para a implementação ou a efetivação do Hospital Geral Regional, que iniciou seu 

funcionamento em 2005. 

A instituição apresenta a missão de “oferecer atendimento de média e alta 

complexidade, fundamentada no cuidado humanizado”, e a visão de “ser reconhecido como 

referência no atendimento de média e alta complexidade, associado à eficiência de sua 
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gestão”22. Pretendendo ser uma organização pública resolutiva, referência do SUS para a 

Macrorregião Centro Sul, buscando um gerenciamento pela qualidade, a fim de atingir a 

excelência no atendimento. Objetiva promover especial atenção à saúde e à cidadania como: 

 

1) Oferecer assistência integral a pacientes que são herança de um tempo em que não existiam 

grandes preocupações com a reabilitação psicossocial e reinserção à sociedade e que se 

transformaram em moradores do hospital. Estas pessoas são também identificadas como 

pacientes crônicos das Unidades de Longa Permanência (UPLOP), ou seja, cronificados pelo 

sistema e pela instituição, moradores do CHPB há longa permanência. Atualmente todos os 

pacientes, que também são moradores da instituição, tem nomes e identidades 

reconhecidas/vidas reconhecidas, além de documentos providenciados pelos profissionais do 

hospital, sendo que destes, muitos foram desinstitucionalizados para seu contexto 

sociofamiliar de origem e ou para Residência Terapêutica. 

 

2) Os leitos cadastrados no CNES do CHPB são 200 de Psiquiatria: 30 Agudos na UIA, 

compondo 20 vagas masculinas e 10 femininas e mais 170 leitos na UPLOP. Destes 200,144 

são operacionais: 30 na Unidade de Internação de Agudos e 114 na Unidade de Pacientes de 

Longa Permanência. 

 

3) Entre 1997 a 01/06/2017, 24 pacientes de longa permanência receberam alta hospitalar com 

retorno ao convívio social ou familiar. Desde 2001 registramos 155 desospitalizações com 

transferência para Residências Terapêuticas conforme tabela abaixo 

 
22 Disponível em: http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-

psiquiatrico-de-barbacena 

http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
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Tabela 1. Registro Anual das Saídas para o Serviço Residencial Terapêutico SRT 

Fonte: Acervo da Autora 

 

A partir de 2001 percebe-se que o CHPB teve uma desinstitucionalização mais 

crescente, tendo em vista um modelo de atenção à Saúde Mental aberto e apoiado pela 

comunidade, com a criação dos CAPS e SRT’s na cidade de Barbacena MG. Entretanto, 

conforme ressaltado na Tabela 1 as altas por desinstitucionalização eram mais baixas que as 

altas celestiais (pacientes que faleceram antes da oportunidade de retorno ao espaço urbano) 

conforme relatado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Altas Celestiais 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Na gestão estadual 2015-2018, a principal diretriz do CHPB era a 

desinstitucionalização de todas as pessoas que ainda nele residiam. Os profissionais e o 

Estado assumindo a dívida histórica com essas pessoas buscaram encontrar possibilidades 

criativas para minimizar o débito nos casos em que ainda não haviam conseguido saldar o 

compromisso. 

O indicador “Taxa de Desinstitucionalização” estava no Pacto de Gestão Participativa 

como uma das prioridades da unidade CHPB, visando demonstrar a preocupação deste serviço 

em preparar os pacientes e encaminhá-los para a vida em sociedade. Para melhor eficácia e 
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condução de todo processo, foi realizada uma alteração no indicador, que para o biênio 2017-

2018, possuiu duas diretrizes. Taxa de Atualização do PTS (Projeto Terapêutico Singular), 

atualmente alterado para Taxa de Revisão do PTS, e a Alta Efetivada.23 Como intervenção 

institucional implementou o Programa “Casa-Lar”, que foi uma possibilidade imediata de 

transferência de pacientes de unidades de longa permanência para um modelo mais próximo 

de residência, mesmo sendo em um espaço físico dentro dos muros do hospital. O Programa 

“Casa-Lar” conta com 3 residências e 20 moradores. A Casa-Lar pode ser definida como 

residência terapêutica transitória, trabalhando a reabilitação psicossocial dentro do projeto de 

desinstitucionalização. 

 

5) Oferecendo assistência de Saúde Mental especializada a usuários externos, ou seja, pessoas 

das cidades referenciadas pela regionalização do SUS que precisam de tratamento na UIA, 

ambulatório ou oficinas terapêuticas. 

 

6) Internação hospitalar de curta duração a pacientes em fase aguda de seu adoecimento na 

UIA. Este paciente agudo só é encaminhado para o CHPB quando se encontram exauridas 

todas as outras possibilidades terapêuticas anteriores e permanece pelo menor tempo 

necessário na internação até que o quadro estabilize e o tratamento possa prosseguir em 

serviço substitutivo no território. A internação em hospital psiquiátrico, desde a lei 10.216 de 

2001, só acontece quando o paciente está colocando a própria vida em risco ou a vida de 

outras pessoas. 

 

7) Ambulatório de Saúde Mental com atendimento ao público externo e assistência a egressos 

da Unidade de Internação de Agudos e aos pacientes-moradores das Casas-Lar. 

 

8) Oficinas Terapêuticas para pacientes da Longa Permanência, pacientes da Unidade de 

Internação de Agudos e usuários externos do CHPB. 

 

9) A Unidade Hospitalar tem, também, a vocação de se responsabilizar pela formação de 

profissionais, com isto, desenvolve o Programa de Residência em Psiquiatria, credenciada 

pela CNRM/MEC. Ainda na área acadêmica a instituição serve de campo de estágio, extensão 

para alunos de graduação e de áreas técnicas. 

 
23 Pacto de Gestão Participativa – 1ª etapa. Contrato entre a Unidade Hospitalar e a Presidência da FHEMIG 
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E através do Museu da Loucura recebe regularmente alunos de diversas escolas e 

universidades para visitas técnicas orientadas. Faz parte da Vocação da FHEMIG ser 

formadora de recursos humanos na área da Saúde. Como Visão, o CHPB pretende tornar-se 

centro formador de recursos humanos para a saúde, com ênfase na pesquisa e aprimoramento 

dos processos e ser interlocutor permanente da comunidade quanto às suas necessidades em 

atendimento de saúde24. 

Neste sentido, houve muitos avanços na assistência oferecida pelo hospital, entretanto, 

ainda não se conseguiu atingir a excelência preconizada e pretendida. Esbarra-se numa 

burocracia que a tudo consome, gasta-se mais tempo com papeis do que com pessoas, além de 

ser muito difícil conduzir uma clínica de Saúde Mental dentro de uma instituição total. Ainda 

assim, a instituição caminha. 

 

 

4.3 As Políticas Públicas de Assistência à Saúde Mental no Brasil: descrição dos marcos 

legais e o processo de construção de uma clínica psicológica ampliada no contexto da 

Saúde Mental. 

 

Estamos sempre sob a égide da transformação da realidade, e nada mais representativo 

desta transformação do que as políticas que a sustentam e governam consideradas aqui como 

Políticas Públicas. Para revisitarmos o conceito, tipologia e subáreas das políticas públicas 

que ajudam a entender o que aconteceu com a política pública inerente à Saúde Mental em 

Barbacena, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, nos apoiamos em instituições 

como Fiocruz e Conselho Federal de Psicologia e diversos autores como Amarante, Dias e 

Paiva, Farinha, Braga, Foucault, Gonçalves e Sena, Hirdes, Lobosque, Vieira-Silva, dentre 

outros. É fato que muito se escreveu sobre Políticas Públicas, sendo assim, não vamos aqui 

apresentar uma formulação original sobre elas, mas apenas verificar as suas influências, 

limites e possibilidades como fundamental para os estudos apresentados neste trabalho. 

Faz-se relevante destacar as legislações que nortearam a Reforma da Assistência na 

Saúde Mental em nosso país. A partir de 1990, a Política de Saúde Mental passou por 

importantes e significativas transformações, evoluindo do modelo hospitalocêntrico para um 

modelo de atenção diversificada, comunitária e sediada no espaço urbano, com a adoção de 

novas práticas com ênfase na inclusão social. Neste capítulo, buscou-se destacar um conjunto 

 
24 Disponível em: http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-

psiquiatrico-de-barbacena. Acessado em 04/12/2019 

http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
http://www.fhemig.mg.gov.br/atendimento/complexo-de-saude-mental/centro-hospitalar-psiquiatrico-de-barbacena
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de atos legais e normativos que nortearam o processo da Reforma Psiquiátrica e da Reforma 

da Assistência na Saúde Mental, no período de 1990 a 2019. Como atos legais entende-se leis, 

decretos, portarias, resoluções e deliberações. Sendo que,   

leis são de competência do Poder legislativo, sancionada pelo respectivo Poder 

Executivo. Decretos são atos administrativos da competência exclusiva do chefe do 

Executivo, para atender situações previstas em leis. Portarias são instrumentos pelos 

quais ministros, secretários de governo ou outras autoridades editam instruções 

sobre a organização e funcionamento de serviços. Resoluções e deliberações são 

diretrizes ou regulamentos emanados de órgãos colegiados, tais como os Conselhos 

de Saúde. 

 

Almeida (2019) elucida que este mérito se deu pela implementação da Política 

Nacional de Saúde Mental com êxito apreciável por longos 30 anos, sendo assim, o autor 

afirma que a experiência brasileira despertou um grande interesse em todo o mundo. Em 

1990, a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde divulgaram um documento produzido 

na Conferência Regional para a Reestruturação dos Sistemas Locais de Saúde que marcou as 

reformas na atenção à Saúde Mental nas Américas intitulado: A reestruturação da atenção 

psiquiátrica na América Latina: uma nova política para os serviços de Saúde Mental. 

Considerando que a assistência psiquiátrica convencional, focada na internação 

prolongada e no isolamento social, não permitia alcançar objetivos compatíveis com um 

atendimento integral e comunitário, de caráter contínuo e preventivo, privilegiando a 

participação do doente mental e sua família, os participantes desta conferência se 

comprometeram a desenvolver em seus países, programas que promovessem a reestruturação 

da assistência e a defesa dos direitos humanos dos doentes mentais, construindo novas 

legislações nacionais a partir de compromissos internacionais. 

Minas Gerais destacou-se entre os estados brasileiros que saíram à frente na 

apresentação de legislação e reestruturação da assistência. Desde 1995, Minas Gerais possui 

legislação própria sobre as questões da Saúde Mental e dos serviços assistenciais. A Lei 

Estadual nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995 (Minas Gerais, 1995) que dispõe sobre a 

promoção da saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental; determina a 

implantação de ações e serviços de Saúde Mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a 

extinção progressiva destes; regulamenta as internações, especialmente a involuntária, e dá 

outras providências, também conhecida como ‘Lei Carlão’ traz em seu texto ações que até 

abril de  2021 ainda não conseguimos implementar. 

A referida lei também, responsabiliza o poder público pela desinstitucionalização de 

todos os pacientes que perderam o vínculo sociofamiliar e que se encontram em situação de 

desamparo social, por meio de políticas sociais intersetoriais, buscando a sua reintegração 
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social. Estabelecendo, inclusive, o prazo de 3 (três) anos, após a publicação dessa lei, para que 

as providências necessárias fossem tomadas para a alta e a reabilitação psicossocial de todas 

as pessoas internadas por longo período nos hospitais psiquiátricos: criando lares abrigados ou 

similares, fora dos limites físicos do hospital para aqueles que perderam o vínculo com o 

grupo familiar e ficaram em situação de desamparo social; reinserção na família de origem 

pelo restabelecimento dos vínculos familiares ou adoção por famílias que demonstrem 

interesse, tendo condições econômicas e afetivas para se tornar uma família substitutiva. 

Em 2001, Ano Internacional da Saúde Mental, foi sancionada em 6 de abril, a Lei 

Federal nº10.216 (Brasil, 2001), que passou a regular as internações psiquiátricas, 

promovendo mudanças no modelo de assistência às pessoas em sofrimento psíquico, com 

destaque ao processo de desinstitucionalização a partir da implementação de serviços 

substitutivos à internação hospitalar. Também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica 

ou "Lei Paulo Delgado" dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental, responsabiliza o 

Estado pelo desenvolvimento da política de Saúde Mental, a assistência e a promoção de 

ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a participação da família e da 

sociedade. 

Pode-se perceber nas elucidações de Barroso e Silva (2011) que a Lei acima surge em 

resposta à situação caótica da assistência psiquiátrica brasileira, desta forma, a Lei da 

Reforma propôs a extinção dos manicômios bem como a oficialização da assistência 

psiquiátrica comunitária no Brasil. Barroso e Silva (2011), citando a lei da reforma 

psiquiátrica brasileira (Brasil, 2001), dizem que esta Lei fez com que os tratamentos se 

tornassem mais humanizados e resguardou também as pessoas com transtornos psiquiátricos, 

bem como 

a preferência pelos serviços comunitários sobre a internação, a implantação em todo 

o território nacional de serviços substitutivos, as bases de funcionamento desses 

serviços e a regulamentação das internações compulsórias. Além dos CAPS, previu-

se a implantação de ambulatórios de Saúde Mental, NAPS, residências terapêuticas, 

hospitais-dia, unidades de psiquiatria em hospitais gerais, lares protegidos e centros 

de convivência e cultura. 

 

Berlinck e outros. (2008) complementam que esta Reforma criou condições e instituiu 

novas práticas terapêuticas, focando sempre a inclusão do "usuário em Saúde Mental na 

sociedade e na cultura. O sucesso da Reforma depende, portanto, de novas formas de clinicar 

e praticar o tratamento, e supõe que o trabalhador em Saúde Mental esteja preparado" (p. 4). 
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Dito isso, cabe perceber que todo tratamento visará, como finalidade permanente, a 

reinserção social do paciente em seu meio. A internação, em qualquer de suas modalidades 

(voluntária, involuntária ou compulsória) só será indicada quando se mostrarem insuficientes 

os recursos extra-hospitalares. Em regime de internação, o tratamento será estruturado de 

forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros que se 

fizerem necessários. Foco na reabilitação psicossocial para o paciente a partir de política 

específica de alta planejada: tanto para aqueles há longo tempo hospitalizado quanto para os 

que possuem situação de grave dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou 

de ausência de suporte social. 

Ainda em 2001, entre os dias 27 e 29 de junho, em Belo Horizonte, a FHEMIG 

juntamente com a SES-MG trouxeram como contribuição o Seminário “Hospitais 

Psiquiátricos: Saídas para o Fim”. O seminário foi um marco na Reforma Mineira e a 

participação neste evento trouxe intervenções a nível individual e institucional.  Fizeram parte 

da Comissão Organizadora e integraram os palestrantes: profissionais da Saúde Mental, 

pesquisadores, militantes, e importantes referências do Movimento. O seminário fez uma 

importante movimentação dentro da FHEMIG, especialmente no CHPB, em direção à 

reflexão e a práticas mais inovadoras quanto à clínica desenvolvida, além da 

desinstitucionalização dos pacientes. Segundo Abou-Yd (2002), o processo de 

desinstitucionalização 

 

não se trata de uma tarefa fácil, seja pelos interesses econômicos e políticos em jogo 

na manutenção da estrutura hospitalar, seja pelo peso da ideologia que subordina as 

questões do sofrimento mental aos ditames da exclusão e da tutela. [...] Assim, uma 

inadiável responsabilidade impõe-se aos gestores do SUS: na defesa da população 

que assiste, cabe-lhes promover a extinção progressiva do hospital psiquiátrico, 

construindo, ao mesmo tempo, os recursos necessários para o desaparecimento das 

práticas nocivas e desumanas que definem sua ação (Abou-yd, 2002, p. 11). 
 

A portaria GM/MS nº 2391, de 26 de dezembro de 2002 (Brasil, 2002) veio 

regulamentar o controle das IPI e IPV de acordo com o disposto na Lei 10.216, de 6 de abril 

de 2001 (Brasil, 2001), e os procedimentos de notificação da Comunicação das internações ao 

Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do SUS. Define 4 

modalidades de internação: IPI; IPV, que se torna involuntária IPVI, IPC e orienta em como 

fazer a comunicação de internação e alta que deverá ser comunicada ao Ministério Público 

Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, apresentando 

modelo de documento de notificação. 
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A saber, quanto às modalidades de internação psiquiátrica, a internação voluntária 

(IPV) é aquela consentida pela pessoa. Internação involuntária (IPI) é aquela que se dá sem o 

consentimento expresso do paciente e a pedido de terceiro e com necessidade justificada por 

equipe técnica de Saúde Mental. Internação compulsória (IPC) é a determinada pela justiça. A 

internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada 

ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha 

ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 

No CHPB, todas as internações e altas são comunicadas ao Ministério Público de 

Minas Gerais e à Coordenação de Saúde Mental de Barbacena (a gestão do SUS é municipal), 

além de comunicação à Coordenação Estadual de Saúde Mental da SES quando a internação 

for compulsória. 

A Portaria GM/MS nº 106, de 11 de fevereiro de 2000 (Brasil, 2000) objetivou criar os 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em Saúde Mental, no âmbito do SUS, para o 

atendimento ao portador de transtornos mentais. Define-se como Serviços Residenciais 

Terapêuticos, moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a 

cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 

permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção 

social. A Portaria GM/MS nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011(Brasil, 2011) alterou a 

Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, e dispondo, no âmbito da RAPS, sobre o 

repasse de recursos de incentivo de custeio e custeio mensal para implantação e/ou 

implementação e funcionamento dos SRT. 

A Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 (Brasil, 2002ª) vem estabelecer 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) orientando sobre as modalidades de serviços que 

serão constituídos: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional, conforme disposto nesta Portaria. A Portaria 

GM/MS nº 2.136, de 21 de dezembro de 2015 habilita o Estado, Município ou Distrito 

Federal a receber recursos para Construção de CAPS e UA 

As Unidade de Acolhimento (UA) visam atender pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada 

vulnerabilidade social e/ou familiar e que precisem de acompanhamento terapêutico e 

proteção temporária.  São serviços residenciais de caráter transitório, com um tempo de 

permanência determinado que, articulados aos outros pontos de atendimento da RAPS, tem 

como objetivo oferecer acolhimento e cuidados contínuos de saúde. Com funcionamento 24 
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horas por todos os dias da semana e com tempo de permanência na Unidade de Acolhimento 

de até seis meses. 

Conforme a Portaria Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 (Brasil, 2002a), os CAPS 

deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica 

do território. O CAPS I é para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 

70.000 habitantes. Funciona no período de 8 às 18 horas, em 2(dois) turnos, durante os cinco 

dias úteis da semana, para atendimento de 20(vinte) pacientes por turno, tendo como limite 

máximo 30 (trinta) pacientes/dia. 

O CAPS II é para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 

habitantes. O funcionamento é de 8 às 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis 

da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até as 21 horas. Atendendo 

30(trinta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia. 

CAPS III é para atendimentos em municípios com população acima de 200.000 habitantes, 

para atendimento de 40 (quarenta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 

(sessenta) pacientes/dia. É um serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas 

diariamente, incluindo feriados e finais de semana; desempenha o papel de regulador da porta 

de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território; coordena, por delegação do gestor 

local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu 

território; está referenciado a um serviço de atendimento de urgência/emergência geral de sua 

região, que fará o suporte de atenção médica; a permanência de um mesmo paciente no 

acolhimento noturno fica limitada a 07 (sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em 

um período de 30 (trinta) dias; deverá estar capacitados para o acompanhamento dos pacientes 

de forma intensiva (aquele destinado aos pacientes que, em função de seu quadro clínico 

atual, necessitem acompanhamento diário), semi-intensiva (é o tratamento destinado aos 

pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu projeto terapêutico, 

mas não precisam estar diariamente no CAPS) e não-intensiva (é o atendimento que, em 

função do quadro clínico, pode ter uma frequência menor. 

A Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011a) institui a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. É 

de relevância dar destaque à constituição da RAPS: atenção básica em saúde; atenção 

psicossocial especializada; atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter 

transitório; atenção hospitalar; estratégias de desinstitucionalização e reabilitação 

psicossocial. 
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1) Na atenção básica em saúde, encontramos os seguintes pontos de atenção: UBS (Unidade 

Básica de Saúde); Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas e Centros de 

Convivência. As equipes aqui citadas são: Equipe de Consultório na Rua; Equipe de apoio aos 

serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

 

2) A atenção psicossocial especializada é formada pelos CAPS nas suas diferentes 

modalidades. 

 

3) Na atenção de urgência e emergência encontram-se o SAMU 192; a Sala de Estabilização; 

a UPA 24 horas; as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; as Unidades 

Básicas de Saúde, entre outros. 

 

4) Na atenção residencial de caráter transitório estão a Unidade de Acolhimento e os Serviços 

de Atenção em Regime Residencial. 

 

5) A atenção hospitalar é formada pela enfermaria especializada em Hospital Geral e pelo 

Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

 

6) As estratégias de desinstitucionalização, se estruturam nos Serviços Residenciais 

Terapêuticos. 

 

7) A reabilitação psicossocial da RAPS é composta por iniciativas de geração de trabalho e 

renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais. As iniciativas de geração de trabalho 

e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais devem articular sistematicamente as 

redes de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no território para garantir 

a melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e 

inclusão social de usuários da rede e seus familiares. 

 

A Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003 (Brasil, 2003) institui o auxílio-reabilitação 

psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social, fora de unidade hospitalar, 

de pacientes acometidos de transtornos mentais, internados em hospitais ou unidades 

psiquiátricas, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos. Este auxílio é 
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parte integrante de um programa de ressocialização denominado ‘De Volta Para Casa’, sob 

coordenação do Ministério da Saúde. O benefício tem a duração de um ano, podendo ser 

renovado quando necessário aos propósitos da reintegração social do paciente. O pagamento 

do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso em caso de reinternação em hospital 

psiquiátrico ou quando alcançados os objetivos de reintegração social e autonomia do 

paciente. 

A portaria GM/MS nº 148, de 31 de janeiro de 2012 (Brasil, 2012) define as normas de 

funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 

crack e outras drogas, do Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial, e institui 

incentivos financeiros de investimento e de custeio. Internações de curta duração, até a 

estabilidade clínica do usuário, respeitando as especificidades de cada caso. 

O projeto técnico do SHR atenderá a singularidade do usuário com avaliação clínica e 

psicossocial realizada por equipe multiprofissional, devendo ser considerado o estado 

clínico/psíquico do paciente; abordagem familiar, incluídas orientações sobre o diagnóstico, o 

programa de tratamento, a alta hospitalar e a continuidade do tratamento em outros pontos de 

atenção da Rede de Atenção Psicossocial; e articulação com outros pontos de atenção da Rede 

de Atenção Psicossocial para construção do Projeto Terapêutico Singular.  

A portaria GM/MS nº 2.840, de 29 de dezembro de 2014 (Brasil, 2014) cria o 

Programa de Desinstitucionalização integrante do componente Estratégias de 

Desinstitucionalização da RAPS, no âmbito do SUS, e institui o respectivo incentivo 

financeiro de custeio mensal. 

O Programa de Desinstitucionalização tem como objetivos: apoiar e desenvolver ações 

de desinstitucionalização de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em situação de internação de longa 

permanência em hospitais psiquiátricos no âmbito do SUS; e apoiar e desenvolver ações e 

estratégias nos processos de reabilitação psicossocial no território das pessoas 

desinstitucionalizadas, favorecendo-se os percursos de produção de autonomia e da 

contratualidade social, de forma a garantir seus direitos e a efetiva participação e inclusão 

social, fortalecendo a RAPS. 

Esta Portaria, considera a internação de longa permanência aquela superior a 1 (um) 

ano, de forma ininterrupta. Visa articular recursos, instituições e pontos de atenção da RAPS 

no território para acolhimento, cuidado e reabilitação psicossocial das pessoas com internação 

de longa permanência, visando à desinstitucionalização, respeitando-se, sempre que possível, 
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os vínculos criados pelas pessoas durante o período em que estiveram internadas, de acordo 

com os seguintes critérios: primeiramente, retorno à família, quando houver possibilidade de 

coabitação e convivência, de acordo com projetos terapêuticos singulares; para aqueles sem 

referência sociofamiliar,  inserção nos SRTs; e para as pessoas com deficiência, quando 

indicado, encaminhamento para as residências inclusivas, estabelecidas pela Portaria 

Interministerial nº 03/MDS/MS, de 21 de setembro de 2012 (Brasil, 2012a). 

A Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS (Brasil, 2019) visa trazer 

esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da 

Política Nacional sobre Drogas, intitulada ‘Nova Saúde Mental’. Além dos serviços/pontos de 

atenção existentes, apresenta como novos componentes da RAPS o Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde Mental - Unidades Ambulatoriais Especializadas e a Atenção 

Hospitalar. Específica como atenção hospitalar a Unidade de Referência Especializada em 

Hospital Geral; o Hospital Psiquiátrico Especializado e o Hospital dia. 

Essa nota técnica define CAPS AD IV como ponto de Atenção Especializada, 

integrando a RAPS.O CAPS AD IV destina-se a proporcionar atenção integral e continuada às 

pessoas com quadro de dependência de substâncias psicoativas (relacionadas aos consumos de 

álcool, crack e outras drogas) com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os 

dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados. Visa o atendimento de adultos ou 

crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente, sendo que, tratando-se destes dois 

últimos grupos populacionais, seu atendimento deverá adequar-se ao previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Trata também da internação de crianças e adolescentes, informando que não há 

restrições absolutas para o atendimento de pacientes menores de idade nos Serviços da RAPS. 

Está no texto da Nota: 

Vale ressaltar que não há qualquer impedimento legal para a internação de pacientes 

menores de idade em Enfermarias Psiquiátricas de Hospitais Gerais ou de Hospitais 

Psiquiátricos. A melhor prática indica a necessidade de que tais internações ocorram 

em Enfermarias Especializadas em Infância e Adolescência. 
 

No entanto, exceções à regra podem ocorrer, sempre em benefício dos pacientes. Cita-

se o texto-resposta à Consulta nº 6.769/10, feita ao Conselho Regional de Medicina de São 

Paulo, pelo relator Lima25, que apesar de ser posicionamento de um Conselho profissional 

local, vale para embasar o tema: A internação psiquiátrica de crianças e adolescentes é 

juridicamente possível, desde que algumas condições especiais sejam respeitadas. 

 
25 Para mais informações vide https://bit.ly/2TuUndM 

https://bit.ly/2TuUndM
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É vedada a permanência de crianças e adolescentes em leitos hospitalares psiquiátricos 

situados na mesma área de abrigamento (quarto, enfermaria ou ala) de adultos, e mesmo a 

convivência em atividades recreativas ou terapêuticas em ambientes comuns. Porém, quando 

forem indicadas pelo médico, e devidamente registradas em laudos, como providências úteis 

ao tratamento em si, sob o ponto de vista do estrito interesse da saúde do paciente (criança e 

do adolescente), e desde que haja a prévia autorização de quem de direito (do responsável, na 

internação voluntária ou involuntária, ou do Juiz de Direito, na internação compulsória), 

poderá haver exceções a essa regra”. 

 Vinte anos mais tarde, podem ser relatados muitos avanços e retrocessos ao 

Movimento da Reforma. Em 2017 comemorou-se 30 anos do Movimento da Luta 

Antimanicomial no Brasil. Foi no ano de 1987, embora a batalha pelos direitos das pessoas 

com sofrimento psíquico seja anterior, quando aconteceu o II Encontro dos Trabalhadores da 

Saúde Mental em Bauru- SP, que instituiu o 18 de maio como o Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, sob o lema “Por uma sociedade sem manicômios”26, conforme o Manifesto 

de Bauru em Anexo III. 

 O marco principal desse evento foi a insígnia ética da construção de uma sociedade 

sem manicômios, onde trabalhou-se o entendimento da loucura como uma expressão da 

subjetividade humana. Os trabalhadores da Saúde Mental, enfim, se compromissaram na 

construção de possibilidades de tratamento em espaços inclusivos que respeitem as diferenças 

e dificuldades, propondo autonomia e respeitando o direito à liberdade. 

No estado de Minas Gerais, como já mencionado na Introdução, ainda existem 8 (oito) 

hospitais psiquiátricos com leitos do SUS, perfazendo um total de 854 leitos27. Existem ainda 

217 leitos de Saúde Mental em hospitais gerais; com o a enfermaria psiquiátrica no Hospital 

das Clínicas de Uberlândia, com aproximadamente 20 leitos; a enfermaria psiquiátrica no 

Hospital Universitário de Montes Claros, com 12 leitos; 30 leitos no Hospital Geral Ana Neri, 

em Juiz de Fora; e 20 leitos no Hospital Geral João Penido (unidade da FHEMIG), também 

em Juiz de Fora. 

O Fórum Mineiro de Saúde Mental, no 18 de maio de 2017, manifestou-se dizendo 

que a história testemunha os resultados da luta pela liberdade e pelos direitos de cidadania na 

vida daqueles que foram excluídos e segregados pelo abuso da razão. E que, nestes dias 

sombrios de ameaça à democracia brasileira, é importante o reconhecimento da força e 

 
26 ABRASME: Associação Brasileira de Saúde Mental. 
27Dados referente ao ano de 2017, sem registro de atualização pela SES quando consultado em 2021. 
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capacidade de resistência. O país vive um momento delicado de sua história e retrocede 

quanto à subtração dos direitos conquistados na educação, saúde, seguridade social, entre 

muitos outros. É preciso resistir. “Faz escuro, mas eu canto: LIBERDADE EM TODO O 

CANTO!” (Fórum Mineiro de Saúde Mental, 2017). 

Ao longo da História da Loucura acompanhamos a necessidade social de construção 

de espaços ditos para o ‘tratamento’ do ‘louco’ que funcionaram como espaços excludentes. A 

reflexão de Goffman (1974) acerca da natureza do asilo psiquiátrico considerando as práticas 

e saberes construídos e existentes dentro desses hospitais, contribuiu sobremaneira para 

pensarmos a estratégia da desinstitucionalização. O hospital psiquiátrico enquanto espaço de 

longa permanência, numa análise micro sociológica, é igualado a outras instituições de 

controle e violência que Goffman passa a denominar de “instituições totais”. Essa modalidade 

de institucionalização, onde se destacam a carreira moral, a estigmatização ou a mortificação 

do eu, a noção de desinstitucionalização torna-se mais completa e complexa. Fundada no 

limite da medicina e da justiça, com mecanismos de controle, violência e tutela, o hospício 

não pode mais ser entendido como um espaço terapêutico. Lobosque (1997) afirma que 

colocar a exclusão em questão não é o mesmo que incluir: 

 

“Fazer caber” o louco na cultura é convidar a cultura para a convivência com certa 

falta de cabimento. Para uma sociedade desconstruir seus manicômios é necessário 

tocar em sua estruturação de pensar, propor e sustentar formas de contrato social nas 

quais não seja mortífera a presença da loucura (Lobosque, 1997, p. 23). 

 

Segundo Amarante (2015), a clínica da Saúde Mental precisa abandonar o isolamento 

terapêutico ou o tratamento moral pinelianos, para tornar-se criação de possibilidades, 

produção de sociabilidades e subjetividades. O indivíduo da experiência da loucura, que fora 

excluído do mundo da cidadania, anteriormente incapaz de se manifestar, sem vez e sem voz, 

incapaz de qualquer obra que o representasse, torna-se, então, sujeito, e não mais apenas 

objeto do saber. São novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos. É preciso 

considerar as múltiplas formas de tratamento do sujeito em sua existência e em relação às 

condições concretas do cotidiano de sua vida. É ele que, agora, passará a dizer de si mesmo. A 

Clínica da Saúde Mental, a partir da Reforma, ocupa-se mais de reconstruir saberes que 

norteiem as novas práticas do que construir e reestruturar novos serviços. Antes e acima de 

tudo, é um processo ético-estético, de reconhecimento de novas situações que possibilitem a 

produção de novos sujeitos. 
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É buscar uma nova forma de abordagem que abre mão da exclusão social e do 

aniquilamento da subjetividade. Lutar pelo fim dos manicômios é encontrar uma nova 

abordagem para a clínica, para o sujeito que atende e para o sujeito atendido, estabelecendo 

novas relações. É mais do que tirar o sujeito da instituição, é tirar a instituição do sujeito. 

Sujeito é a pessoa cidadã, de direitos e deveres, autor da própria vida e da própria história. 

Segundo Lobosque (1997), uma clínica entendida como antimanicomial tem como 

objetivo desconstruir os muros literais ou simbólicos com os quais a técnica se comprometeu 

com um mandato social de segregação da loucura, o que não quer dizer que as questões da 

clínica lhe sejam alheias. Quando o sofrimento é insuportável ou o risco grave de 

aniquilamento da subjetividade se manifesta é imprescindível uma intervenção clínica 

centrada no sujeito e não na psicopatologia. Uma clínica antimanicomial deverá operar no 

sentido contrário ao da exclusão, partindo de três princípios: o princípio da singularidade, o 

princípio do limite e o princípio da articulação. Nessa clínica, temos 3 princípios norteadores: 

1- Princípio da singularidade: traz a concepção de singularidade que não se confunde 

com o privado, nem com o individual. Não é apenas dizer que ‘cada caso é um caso’. É 

convidar o sujeito a sustentar sua diferença, sem precisar excluir-se do social. Conduzir o 

tratamento de forma tal que o sujeito siga o caminho que lhe é próprio – mantendo-o, ao 

mesmo tempo, cabível nos limites da cultura.         

2- Princípio do limite: os loucos, muitas vezes, elaboram solitariamente um limite, 

construindo algo que possa dar sustentação ao que não se suporta. Importante tomar a 

construção como um problema lógico e não como um imperativo moral. Frequentar um 

serviço, usar uma medicação, internar eventualmente não podem acontecer pelo viés da 

autoridade, mas como exercício de ‘fazer caber’, não para excluir, mas para buscar-se o 

traçado de um contorno. 

3- Princípio da articulação: a proposta de uma sociedade sem manicômios exige 

transformações sociais, um trabalho de reflexão e crítica quanto à estruturação econômica, 

política e ideológica da sociedade. O movimento precisa estabelecer parcerias com outros 

movimentos que também sustentem uma posição de combate aos diversos dispositivos de 

exclusão. (Lobosque, 1997, pp 21-24). 

Para Nicácio (1994), as experiências italianas de Gorizia e Trieste expressam e propõe 

uma diferente perspectiva ética, teórica e política para compreender a questão da loucura e as 

relações produzidas no contexto social. É um saber crítico construído pela prática. São muitas 

as contribuições da desinstitucionalização para a invenção e reinvenção de práticas inovadoras 

em Saúde Mental. A implementação de políticas públicas locais de Saúde Mental no contexto 
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do Sistema Único de Saúde, baseadas nas diretrizes da reforma psiquiátrica e da 

intersetorialidade, tem apresentado novos e férteis desafios para o campo, dentre os quais, a 

produção de redes substitutivas e territoriais que visem à superação do modelo asilar, à 

construção de direitos e à invenção de um novo lugar social para a experiência da loucura. A 

RAPS precisa estar estruturada nesse novo modo de pensar e fazer que exige criatividade e 

ousadia e que é extremamente dinâmico por produzir e exigir novas práticas. 

Amarante (1995) faz considerações importantes sobre a intervenção no contexto 

familiar. Com a institucionalização, a família aprendeu com as práticas psiquiátricas 

tradicionais, anteriormente adotadas que o seu familiar doente deveria ser internado, isolado, e 

desconsiderado enquanto cidadão. Na clínica antimanicomial, é necessário mudar a 

perspectiva e aprender uma outra forma de lidar com esse familiar, vislumbrando suas 

potencialidades e suas limitações, construindo outra trajetória de vida que não a da 

institucionalização. A corrente se estende e se complexifica: as redes sociais em torno do 

doente passam a perceber o quanto o estigma e a carreira moral são produtores de 

comportamentos e condições de vida ainda mais desviantes e sofridas.   

No atual contexto da Saúde Mental, os serviços substitutivos ilustram uma tentativa de 

rompimento com os modelos tradicionais hospitalocêntricos. Nicácio (2004) afirma que o 

CAPS é um serviço aberto, sediado no espaço do território, podendo funcionar diuturnamente 

e substitutivo à internação. É necessário considerar as contribuições da desinstitucionalização, 

mesmo na complexidade da atenção às situações de crise, para a criação de práticas 

inovadoras 

Yasui (2006), afirma que a efetivação da reforma requer a produção de políticas 

públicas locais e intersetoriais e de redes e serviços substitutivos e territoriais que visem à 

superação do modelo asilar-manicomial, à produção de direitos e para a invenção de um novo 

lugar social para a experiência da loucura. 

Assim, para além das boas ou más intenções, veremos que foram extremamente 

restritas aquelas tentativas de reformar que julgavam possível ou necessário manter a figura 

do hospital: quanto mais se buscava reformá-lo, mais os limites se revelavam na evidência 

brutal de seus muros. Seu parentesco visível com as instituições carcerárias, sua tentativa 

canhestra de revestir-se de uma aparência médica, seu aparato de segurança e sua organização 

hierárquica, a arrogância do tipo de saber que propaga e produz, nunca desapareceram através 

de reformas: estes traços demonstram-se não como excrescências extirpáveis, mas como 

características mesmas de uma estrutura fundamental de exclusão. 
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Há uma separação radical entre o hospital psiquiátrico e o mundo histórico: primeiro 

será sempre um microcosmo autossuficiente em sua interioridade, do qual se aboliu o 

acontecimento, a intervenção, o ato, o espaço de fora. 

Yasui (2006) prossegue descrevendo que quando as tradicionais histórias da 

psiquiatria, são questionadas pela história da loucura, o nascimento do hospital psiquiátrico 

apresenta-se, desde o início, não como a afirmação jubilosa da cientificidade da psiquiatria, 

mas, pelo contrário, como a marca indelével de sua origem moral. Significa o aval da 

exclusão, por parte de um modo de produção nascente, de todos aqueles que não se inserem 

em seu ritmo, exigências e valores, e repete até hoje, séculos depois, a marca indisfarçável da 

sua origem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 2: UM OLHAR SOBRE O CHPB/FHEMIG A 

PARTIR DE UMA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL. 

 

O CHPB é referência no SUS para a Macrorregião Centro Sul do Estado de Minas 

Gerais com 51 municípios e aproximadamente 730.000 habitantes. Atende as Microrregionais 

de Barbacena, de São João del-Rei, de Conselheiro Lafaiete e Congonhas. 

 

 
 

Figura 1. PDR-SUS/MG vigente: 14 Macrorregiões após Ajuste 2019 

Fonte: TabWin/DREA 
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Figura 2. Macrorregião Centro Sul - Pólo Barbacena 

Fonte: TabWin/DREA 

 

O CHPB tem uma área física total de 3.343.947 m2 divididos em 2 Departamentos A e 

B. Com uma Área Total Construída de 12.929,56 m2e 42 edificações. Os dois departamentos 

estão distantes entre si por aproximadamente 5 km.  O endereço do Departamento A é Praça 

Presidente Eurico Gaspar Dutra, 374 – Bairro Grogotó e o do endereço do Departamento B é 

Av. 14 de Agosto, s/n – Bairro Floresta, conforme figura abaixo. 
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Figura 3. Departamento A do CHPB 

Fonte: Google Terra 

 

 
Figura 4. Departamento B do CHPB 

Fonte: Google Terra 

 

O diagnóstico institucional de 2012, traz o registro de 12 Unidades Prestadoras de 

Serviços Assistenciais: sendo vinculadas à UPLOP 7 (sete) unidades asilares (Módulos 

Residenciais I, III, IV e V, Pavilhões Galba Veloso, Zoroastro Passos e Unidade de 

Atendimento ao Idoso), mais 1 (uma) Unidade de Intercorrência Clínica (UIC), conforme 

tabela abaixo 
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Tabela 2. Dados Internação Pacientes UPLOP. O Módulo Residencial II estava em obra de 

revitalização. 

Fonte: Acervo da Autora 

 

E 1(um) espaço para oficinas, o CEAPAS (Centro de Atendimento ao Paciente Asilar). 

Para usuários externos: 1 (uma) Unidade de Internação de Agudos, 1 (um) Hospital 

Dia AD, 1 (um) Ambulatório de Saúde Mental e 1 (um) espaço para oficina terapêutica UNIR 

(Unidade Integrada em Reabilitação) no Centro Social que também atendia aos pacientes-

moradores. 

 No “Departamento A” ficavam o Hospital Dia AD, o ASM, e dois pavilhões que são o 

Galba Veloso e o Zoroastro Passos, e também a UAI e o CEAPAS, e no “Departamento B” 

ficavam a UIA, a UIC, os Módulos Residenciais e o Centro Social.  

No final de 2019, a assistência do CHPB era composta pelos cinco Módulos 

Residenciais, as três Casas-Lar e o pavilhão Galba Veloso na UPLOP. E para os usuários 

externos, pela UIA, ASM, UIC e pelos 2 espaços para oficinas terapêuticas: 1 UNIR no 

Centro Social e 1 CEAPAS.O Centro de Atendimento ao Paciente Asilar, apesar da 

manutenção do nome, começou a atender os internos da UIA que mudou sua sede para o 

departamento A no ano de 2014. Os pavilhões Zoroastro Passos e Unidade de Atendimento ao 

Idoso, assim como Hospital Dia AD foram fechados. O serviço do hospital Dia foi extinto e 

os pavilhões da Longa Permanência tiveram seus pacientes transferidos para outros espaços 

dentro do próprio CHPB ou alta para o território urbano. 

Retomando a cronologia, no século passado, num determinado momento, o CHPB 

chegou a 5.000 internos. Já no final dos anos de 1990 eram 417 pacientes crônicos ou asilares. 

No final de 2003 eram 397 pessoas internadas, destes apenas uma média de 12 pacientes 
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agudos, os demais, 193 mulheres e 192 homens, todos asilares (ou pacientes-moradores). Em 

agosto de 2010 eram 214 pacientes asilares, sendo 116 homens e 98 mulheres. 

Em abril de 2012, o número total de pacientes asilares era de 184, conforme relatada 

na Tabela 3 

 

Tabela 3. Dados Internação Pacientes Longa Permanência 2012 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Já em março de 2015 o total de pacientes asilares era de 152, porém chegaram 

transospitalizados da Clínica Mantiqueira, 21 pacientes como ressaltado na Tabela 4. 
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Tabela 3. Dados Internação Pacientes Longa Permanência 2015 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Em maio de 2020, eram 114 pacientes asilares, isto é, 114 pessoas que permaneciam 

morando no CHPB, sendo 49 mulheres e 65 homens. Em 2012, a média de idade dos 

pacientes da longa permanência era de 64,31 anos. Sendo que o paciente mais longevo era G. 

N., morador do Módulo Residencial (MR) III, com 103 anos e data de nascimento em 

23/08/1908. E o mais jovem era M. C. S., também do MR III, com 34 anos, nascido em 

26/12/1977. 

Já em março de 2015, a média de idade dos pacientes era de 65,94 anos. O paciente 

mais idoso era o S. M. F., MR III, com 106 anos e o paciente mais novo passou a ser o E.A.S., 

MR III, 34 anos, e data de nascimento em 21/11/1980, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4. Dados Internação Pacientes mais velhos e mais Novos 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Vale ressaltar que as instituições psiquiátricas eram vistas como verdadeiros 

depositórios, considerando que muitos pacientes simplesmente foram esquecidos pelo 

contexto sociofamiliar de origem, ficando por mais de 65 anos, conforme demonstra Tabela 5 

 
Tabela 5. Dados Internação por Tempo 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Os remanescentes do Hospital Colônia, internações até 1980, são 112 pessoas. Destas, 

20 são procedentes do Instituto Raul Soares e 09 crianças que vieram do hospital de Oliveira. 
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Sobre as internações a partir de 1980 e que permaneciam no hospital até 01/06/2017, temos a 

seguinte configuração:1 paciente veio do Manicômio Judiciário Jorge Vaz em 07/10/1991;1 

paciente veio do Hospital Cristiano Machado em 20/12/1995;6 pacientes vieram do Sanatório 

Barbacena no ano de 2003; 2 pacientes vieram da Clínica Cecília Meireles. Um em 

24/10/2014 e o outro em 24/11/2014; 5 pacientes vieram da Clínica Mantiqueira no ano de 

2014; 8 pacientes vieram da Clínica Santa Isabel em 14/07/2016; além de 15 pacientes 

procedentes de diferentes municípios. 
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Tabela 6. Dados de Pacientes da Longa Permanência 

Fonte: Acervo da Autora
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Em março de 2015, 23 pacientes foram transospitalizados da Clínica Mantiqueira e 

apesar do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público que definia o 

prazo máximo de 01 (um) ano para a alta 5 ainda permaneciam internados no CHPB até junho 

de 2017. Chegaram no hospital, no dia 14/07/2016, 15 pacientes transospitalizados da Clínica 

Santa Isabel: 09 foram internados nos leitos de pacientes crônicos e 06 na UIA. Até 29/09/16 

haviam recebido alta 4 pacientes da Clínica de Agudos e 01 da Longa Permanência. 

Em maio de 2020, eram 114 pacientes na Longa Permanência: 49 mulheres e 65 

homens. Dados atualizados em 14 de maio de 202028Essas 114 pessoas, em sua grande 

maioria, não possuem vínculo familiar ou social. Em Minas Gerais, desde 1995 e, no Brasil, 

desde 2001, conforme definido por lei, ninguém pode permanecer morando em hospital 

psiquiátrico. 

 Os leitos cadastrados no CNES do CHPB são 200 de Psiquiatria: 30 Agudos na UIA, 

compondo 20 vagas masculinas e 10 femininas e mais 170 leitos na UPLOP. Destes 170, 114 

são operacionaisna Unidade de Pacientes de Longa Permanência. Dados de 14 de maio de 

2020. 

 Os pacientes de longa permanência, no final de 2019, estavam alojados nos 5 Módulos 

Residenciais e nas 3 Casas-Lar. O Pavilhão Galba Veloso era o último grande pavilhão 

abrigando pessoas morando no hospital. 

 

5.1 UPLOP - Unidade de pacientes de longa permanência. 

 

Em 2012 foi elaboradonovo diagnóstico institucional e naquele momento, o CHPB 

tinha como objetivo principal para seus usuários de longa permanência, a reorientação do 

modelo de assistência à Saúde Mental e o investimento na qualidade de vida e na inclusão 

social. A implantação, em 2005, do PTI, atualmente identificado como PTS, representou o 

marco deste processo, uma vez que objetivou a individualização da atenção oferecida aos 

usuários e focou a atenção ao auto cuidado e à sociabilidade, autonomia e cidadania.  Para 

atendimento o perfil dos moradores, então mais idosos e dependentes, faixa etária média de 

64 anos, ações foram sendo implementadas no sentido de adequar os pavilhões às 

necessidades dos usuários aproximando suas características ao formato de moradia. Mais uma 

 
28 Todos os dias é realizado em todas as unidades do CHPB um senso, sob responsabilidade da enfermagem, com 

a contagem de quantas pessoas estão em cada unidade, assim como de quantos leitos estão sendo utilizados, e 

quantos estão disponíveis, e a movimentação dos pacientes dentro ou fora do CHPB. Estas informações são 

encaminhadas diariamente ao Serviço de Gestão da Informação (SGI), e ficam disponível aos profissionais no 

Sistema de Gestão Hospitalar (SIGH). 
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vez, a instituição buscava um ponto intermediário entre o hospital e o lar, entre o coletivo e o 

individual, entre o plural e o singular. 

 Unidades assistenciais da UPLOP: Módulos Residenciais I, II, III, IV e V (Fotografia 

nº 2); Casas-Lar I, II e III e Pavilhão Galba Veloso. Os Módulos Residenciais ficam no 

departamento B, sendo dois numa rua e três em outra. O Pavilhão Galba Veloso fica no 

departamento A. 

 

5.1.1 Programa Casa Lar: uma proposta de Residência Terapêutica entre muros? 

 

O Programa “Casa-Lar” é uma proposta de reabilitação psicossocial, oferecendo 

autonomia, qualidade de vida, dignidade, cidadania e liberdade para o mundo, e visa a 

reintegração social dos “pacientes-moradores” para além do espaço hospitalar no futuro, 

assim que houver possibilidade de vaga nos Serviços Residenciais Terapêuticos de Barbacena 

ou na cidade de origem do paciente-morador 

 O “Programa Casa-Lar” tem como objetivo oportunizar, imediatamente, aos 

“pacientes-moradores” do CHPB, a experiência de residir em um espaço que mais se 

assemelhe a um domicílio. 

O termo “Lar” é usado, na nossa cultura, para descrever o local onde vivemos estando 

associado à percepção/sensação de segurança, conforto e pertencimento, bem como expressa 

sentimento. “Casa”, por sua vez remete-se à estrutura física. Na impossibilidade de alta do 

paciente para o território, buscou-se construir alternativas que possibilitassem inclusão social 

desses sujeitos, considerando as diferenças e dificuldades, propondo a construção da 

autonomia e respeitando o direito à liberdade, o que pode ser resumido pelos posicionamentos 

de Santos (2006) "temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza e temos 

o direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza" (p. 462). 

A primeira Casa-Lar iniciou seu funcionamento em outubro de 2016, abrigando 4 

mulheres. Como estrutura física foi usada a antiga Casa Paroquial. O CHPB por muito tempo 

teve padre capelão. O último padre permaneceu por 17 anos no hospital, tendo seu contrato 

administrativo rescindido em 2015. Atualmente o programa conta com 3 casas todas 

localizadas dentro do CHPB. Duas ficam no departamento A e uma fica no Departamento B, 

abrigando 20 “pacientes-moradores” de ambos os sexos. 

O Programa Casa-Lar não foi a primeira iniciativa do CHPB nesta direção. Na década 

de 1980, os 5 Módulos Residenciais (I, II, III, IV e V) foram um projeto semelhante ao que 

hoje é este Programa e, na década de 2000, a Casa Amarela também. A estrutura física onde 
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existiu a Casa Amarela, atualmente, é a Casa-Lar III. O objetivo dos módulos residenciais era 

oferecer um espaço mais semelhante à residência e diferentemente dos grandes pavilhões, 

abrigando menos pessoas. Posterior à lei 10.216/2001, a Casa Amarela significou preparo para 

a transição ao espaço urbano com foco na desospitalização. Agora, falamos de 

desinstitucionalização que é mais abrangente que desospitalizar. O Programa Casa-Lar 

tornou-se a principal iniciativa para atendimento da meta de desinstitucionalização do CHPB, 

na gestão 2015/2018. 

O projeto teve sua construção a muitas mãos, sendo discutido e planejado pelas 

coordenações assistenciais, sob minha orientação e supervisão enquanto estive na gerência 

assistencial e aprovado pelo Colegiado Diretor. O nome “Casa-Lar” foi escolhido numa 

reunião das coordenações assistenciais. Mantivemos a escolha do nome, apesar da existência 

de um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes do Ministério da Cidadania com 

este mesmo nome. 

A Casa-Lar da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social é uma instituição que 

acolhe crianças e adolescentes provisoriamente em unidades residenciais, por determinação 

judicial. São crianças e adolescentes que têm seus direitos violados, seja por abandono, 

negligência ou violência e/ou que estejam impossibilitados do cuidado e proteção por parte da 

família. Apesar da semelhança do nome, são projetos diferentes e que não devem ser 

confundidos (Secretaria do Desenvolvimento Social, 2015). 

Nesta dissertação foi adotado o termo “paciente-morador”, uma vez que esse sujeito 

ainda é considerado como paciente e possui uma AIH 5, autorização de internação hospitalar 

tipo 5, que admite a sua permanência indefinidamente (Ministério da Saúde, 2017) dentro de 

um hospital psiquiátrico. O termo também se justifica pelo fato de que esse sujeito reside já há 

um longo período na instituição, permanência superior há um ano, conforme definido pela 

Portaria nº 2.840, de 29 de dezembro de 2014 (Ministério da Saúde, 2014). 
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5.2. Unidade de usuários externos 

5.2.1UIA – Unidade de Internação de Agudos. 

 

A UIA possui 30 leitos (20 para internação de homens e 10 para a internação de 

mulheres) e é referência para a Macrorregião Centro Sul, atendendo a 51 municípios e 

730.000 habitantes da cidade de Barbacena e seu entorno. A internação em hospital 

psiquiátrico, desde a Lei Federal 10.216 de 2001, só acontece quando o paciente está numa 

crise importante colocando a própria vida em risco ou a vida de terceiros e é nesta situação 

que chegam as pessoas para a internação nesta unidade. A internação hospitalar só acontece 

quando todas as alternativas anteriores de tratamento, no território e próximas à residência da 

pessoa, se encontram esgotadas. 

É proposta do CHPB trabalhar com critérios rigorosos de internação e com uma média 

de permanência baixa. Não existe “porta de entrada” para a UIA dentro do hospital. Os 

pacientes são encaminhados pelos serviços de sua cidade, geralmente CAPS ou SSM, tendo 

que passar, obrigatoriamente, pelo CAPS de Barbacena que é quem faz a emissão e renovação 

da AIH quando necessário. 

Importante entender que a UIA faz parte da RAPS da Macrorregional Centro Sul, 

considerando a circulação da pessoa com sofrimento psíquico pela rede de serviços. Como 

“porta de entrada” entende-se chegada do paciente diretamente no serviço. O paciente 

permanece o menor tempo necessário na internação até que o quadro estabilize e o tratamento 

possa prosseguir em serviço aberto no território. 

O paciente é acompanhado de forma singular desde sua chegada no acolhimento para 

a internação até o seu contrarreferenciamento para a continuidade do tratamento no pós-alta. 

Para todo paciente é construído um PTS objetivando tratar de maneira criteriosa cada pessoa a 

partir das especificidades do seu caso. É oferecido atendimento interdisciplinar à pessoa 

internada conforme o PTS construído. 

A clínica, no modelo que se pretende desenvolver na UIA, busca uma forma de 

condução que não favoreça a exclusão social e o aniquilamento da subjetividade, visando 

encontrar uma nova abordagem: para o sujeito que atende e para o sujeito atendido, 

estabelecendo novas relações. Sujeito é a pessoa cidadã, de direitos e deveres, autor da própria 

vida e da própria história. 

 Na década de 1990, quando comecei a trabalhar no hospital, existiam 120 leitos para a 

internação de agudos. Sessenta (60) leitos masculinos e 60 leitos femininos, nos antigos 

pavilhões ABM e ABF).
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Em janeiro de 2000, eram 34 leitos masculinos. O serviço antes identificado pelo nome do pavilhão, passou então a ser identificado como 

UAUC. Depois recebeu o nome de UIA. Quantidade de leitos operacionais até o dia 7 de junho de 2010 era de 20 masculinos. Quantidade de 

leitos operacionais a partir de 8 de junho de 2010: 20 masculinos e 10 femininos.  Em 8 de junho de 2010 houve a primeira internação na UIA 

feminino, de acordo com o censo do Serviço da Gestão da Informação do hospital. Então até 7 de junho de 2010 eram 20 leitos masculino e a 

partir de 8 de junho de 2010 passou para 20 masculino e 10 feminino. 

  

Tabela 8. Dados de Pacientes da Longa Permanência UIA



86 

 

5.2.2. ASM-Ambulatório de Saúde Mental 

 

O Ambulatório de Saúde Mental retoma seu funcionamento em abril de 2011, visando 

responder a uma demanda do contexto social para atendimento de psicologia e psiquiatria. 

Começou seu funcionamento nas dependências do antigo Pavilhão Governador Valadares, 

localizado no Departamento A e recebeu a identificação de Ambulatório de Saúde Mental – 

Espaço Multifuncional ‘Maria Bonita’29. Presta serviços para a comunidade de Barbacena e 

municípios da região, de segunda a sexta feira, no horário de 07h00min as 17h00min horas.Os 

usuários atendidos chegam encaminhados pela Central de Regulação do SUS. Das consultas 

contratualizadas, 20% do total das é destinada para egressos da U.I.A, Hospital Dia (enquanto 

este existiu) e Centro Social do CHPB, assim como dos CAPS de Barbacena. 

Sobre os atendimentos das crianças e adolescentes no ASM encontramos uma maioria 

de meninos. No levantamento, entre maio 2011 a abril 2013, encontrou-se como justificativa 

para o tratamento os diagnósticos de Retardo Mental, Transtorno de Aprendizagem, 

Transtorno de Conduta, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtornos 

Mentais e Comportamentais devido ao uso de substância psicoativa e depressão. (Tabela nº 6) 

 

5.2.3. Oficinas Terapêuticas 

 

Há espaços para o desenvolvimento de oficinas no departamento A e no departamento 

B. No departamento A existe o CEAPAS que foi criado visando adequar o hospital para o 

credenciamento da Psiquiatria IV em 1994. Desde que a UIA foi para o Departamento A, o 

CEAPAS atende moradores deste departamento assim como usuários externos internados na 

UIA. No Departamento B, o espaço para o desenvolvimento das oficinas é o Centro Social 

“Dr. Vinícius Abi-SamaraMaroni”. Nele foi implementado a UNIR que atende pessoas que 

moram na instituição, assim como usuários externos. 

O Centro Social tem como objetivo atender usuários externos encaminhados pela Rede 

Municipal de Saúde e moradores, internos, do CHPB em atividades de Oficinas Terapêuticas. 

O Centro Social e o CEAPAS oferecem um espaço diferenciado onde o indivíduo possa 

estabelecer novos vínculos afetivos, sociais e desenvolver potencialidades, bem como 

favorecer ao morador do CHPB um distanciamento das rotinas do hospital psiquiátrico, 

 
29Em homenagem a um paciente que morou por muitos anos no hospital, tendo morrido sem a oportunidade da 

desisnstitucionalização. Chegou através do “trem de doido” vindo do Instituto Raul Soares, trabalhou na olaria e 

construiu um muro com pedras e tijolos que ele mesmo produzia. De alguma forma, a olaria era um espaço dele 

dentro dos muros do hospital. Morreu, infartado, carregando um saco de pedras. 
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valorizando-o, enfatizando a promoção da saúde, resgate da cidadania, das habilidades 

funcionais, garantindo assim, melhor qualidade de vida. 

O espaço-momento das atividades terapêuticas muito contribui na reabilitação 

psicossocial do sujeito. É uma oportunidade de encontro entre pessoas e desenvolvimento de 

atividades variadas, oferecendo possibilidade de resgate da sua individualidade, de sua 

percepção de si e do mundo, de sua percepção enquanto sujeito produtivo e criativo, assim 

como possibilidade de distração e relaxamento.  Dá movimento e colorido à rotina. Definimos 

como atividade terapêutica toda atividade desenvolvida no cotidiano da internação hospitalar 

ou nos espaços reservados para oficinas e que objetiva diversão, relaxamento, expressão da 

subjetividade. 

Para os usuários externos estava contratualizado com o município 50 Oficinas Tipo 1 

que são desenvolvidas por TNM e 60 Oficinas Tipo 2, desenvolvidas por TNS. Oficinas 

desenvolvidas: Música, história, memória, artesanato, bordados, vídeo, horta, papel marche, 

desenho, culinária, pintura, embalagens, ginástica, jardinagem, jogos, jornal, letras, missa, 

costura, massagem, papel melita reciclado, temática, expressão corporal, manhã de beleza, 

manhã de lazer, roda de conversa, vivência, além de festas e assembleias. 

 

5.3. A Construção de uma Clínica Psicológica Ampliada no Contexto da Saúde Mental: A 

Experiência Dentro do CHPB. 

 

Início este capítulo com algumas definições minhas acerca daquele que usa os serviços 

do CHPB. Identifico muitas vezes como “paciente” a pessoa que recebe tratamento na Saúde 

Mental, aquele que precisa ter paciência com as instituições, com os profissionais e suas 

limitações e possibilidades individuais e sociais, assim como com um saber sobre o psiquismo 

humano ainda necessitando de avanço para melhores intervenções. 

Quando se trabalha num hospital é muito difícil fugir da palavra “paciente”. Prefiro as 

palavras “pessoa” ou “sujeito” quando refiro aos usuários dos serviços porque elas são mais 

condizentes/concordantes com a clínica que eu acredito possível e necessária. Entretanto, a 

palavra “paciente” insiste, com resistência, no texto e no contexto. 

Falando dos pacientes-moradores, eles tiveram subtraídos de si a noção de família, 

cidadania e perspectivas de futuro. Impossível pensar uma clínica que não paute pela inserção 

social e autonomia dessas pessoas. 

Na rotina da clínica, fica claro a importância de todos e de cada um e o que faz a 

diferença não é a área de conhecimento e formação de cada categoria profissional, e sim quem 
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é o profissional em atuação. Temos médicos que são apenas psicofarmacologistas, sendo que 

muitos o são competentemente e temos médicos que conversam e participam de oficinas, 

atendendo no sentido amplo da atenção psicossocial. Temos profissionais de nível 

universitário, médicos e não médicos, que atendem prontuários, com pouco contato com o 

paciente, a partir da observação e discurso da família e/ou de outro profissional da equipe. 

Na prática, vimos paciente da zona rural que começou uma elaboração do seu 

adoecimento, ressignificando sua vivência e fazendo projeto para o futuro frequentando a 

“rocinha”, que era uma oficina de horta conduzida por um técnico de enfermagem. Nesta 

oficina, pacientes que internaram porque estavam colocando a própria vida em risco ou a vida 

de outrem manuseando enxadas, ancinhos, foices e tesouras para a produção da vida vegetal. 

Nascendo assim a possibilidade de uma vida nova, mais do que milho, feijão e hortaliças.

 Vimos pacientes que não produziam verbalmente no atendimento psicológico dentro 

do espaço do consultório e falavam muito sobre tudo na oficina de caminhada e passeio pela 

área externa do hospital com o mesmo psicólogo. Enquanto outros pacientes preferiam o 

atendimento no consultório, onde se sentiam mais à vontade para se expressarem. Isto fala da 

diversidade humana do profissional e do paciente, do caso a caso e do um a um. 

Construção coletiva é um contraponto importante ao manicômio. A potência do 

processo grupal reafirma a importância do que tem sido feito. A importância do grupo para a 

construção coletiva, para a manutenção do que fora construído, para a desconstrução daquilo 

que não deve ser mantido. A importância do grupo na gestão, a potência do processo grupal 

enquanto espaço-momento terapêutico. 

A força do grupo é incontestável, seja para avançar ou retroceder, haja vista o 

corporativismo das categorias profissionais para a manutenção de um lugar de poder 

institucional. Quando se fala em corporativismo, todos pensam primeiramente na categoria 

médica-psiquiátrica já que estamos falando de Reforma da Saúde Mental, no entanto, está 

sabido na rotina institucional que a categoria administrativa também se cerca de um discurso e 

métodos próprios na supervalorização de seus propósitos que muitas vezes atendem à 

assistência e em outras vezes imobilizam a assistência, deixando-a envolta a uma burocracia 

excessiva gastando mais tempo com papel do que com o paciente. 

Independentemente, da área de conhecimento e atuação, encontramos também aqueles 

com um discurso bem articulado e argumentações que todos concordam e não há como se 

contrapor, mas que entre a forma e o conteúdo do discurso existe um abismo intransponível. 

Encontramos aqueles de poucas palavras e uma ação precisa, delicada e sensível que faz 
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diferença na passagem do paciente pela instituição. Estou aqui defendendo os discursos de 

avanço articulado à uma prática responsável e empática.   

Precisamos ampliar as discussões e o conhecimento sobre a atuação na Saúde Mental. 

Abrir discussões éticas, políticas e científicas sobre a clínica desenvolvida e os serviços 

existentes ou a inventar. A necessidade de que toda a rede de atenção psicossocial paute sua 

discussão focada no usuário, promovendo o aprendizado e a troca de experiências entre 

usuários (sujeito e sua família) e profissionais dos serviços. 
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6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

Apresentada minha trajetória, bem como toda uma série de normativas, que avançam e 

retrocedem no campo da Saúde Mental o que temos a discutir? Para avaliar? Para 

comemorar? Lutar? Há ainda muitos desafios, ainda mais quando se pensa sobre e a partir de 

uma instituição total, para a qual continuamos defendendo a plena extinção, apesar de 

continuarmos enxergando que sua existência cotidiana é o que há, e entre lutas e tensões 

cotidianas, é onde estamos e podemos, de fato, articular alguma “reforma” da assistência à 

Saúde Mental, alguma luta antimanicomial. 

Neste sentido, discutiremos e insistimos sobre a questão dos avanços e retrocessos no 

campo da política de atenção à Saúde Mental, pensando e nos perguntando sobre o quanto 

avançamos? O que foi feito para desinstitucionalizar as pessoas que se encontravam ‘presas’ 

em hospitais psiquiátricos? O que ainda é preciso ser feito com as pessoas que permanecem? 

E a partir disto, nossa maior angústia e indagação neste trabalho: qual é o fim do hospital 

psiquiátrico? Fim, enquanto final, extinção, mas, antes deste dia acontecer, qual a finalidade, a 

que e a quem ele serve e como essas questões podem ser tensionadas cotidianamente? 

 

6.1 A Dinâmica da Desinstitucionalização: Avanços e Retrocessos na Política de 
Atenção à Saúde Mental. 

 

Lamentavelmente os erros do passado não podem ser corrigidos, no entanto, também 

não foram perpetuados. Entre avanços e retrocessos, desde as denúncias no final da década de 

70 do Século XX, encontramos mudanças e resultados concretos. Em meio a muitas 

contradições, encontramos ganhos concretos no desenvolvimento da assistência. 

Iniciei meu trabalho no hospital numa época bastante promissora quanto a reflexões e 

mudanças. O NESCON da UFMG dava supervisão institucional ao CHPB e entre os objetivos 

apareceu a demanda de discutir e avançar no processo de democratização interna. Entre 

muitas ações, destaco a organização do GAGP composto por representantes dos setores 

administrativos e unidades assistenciais e das categorias profissionais. 

O GAGP era um fórum de assessoria da direção do CHPB onde se discutia temas 

visando a democratização, o crescimento e o desenvolvimento do ser humano na instituição e 

a busca incessante pela qualidade na prestação de serviços aos usuários. Nas assembleias do 

GAGP discutia-se questões do cotidiano dos setores/unidades, atribuições profissionais das 
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diferentes categorias, relações profissionais, processos de trabalho, assistência prestada entre 

muitas outras questões. 

Logo quando cheguei ao CHPB, as demandas eram organizadas para que o hospital 

passasse a ser credenciado na Psiquiatria de Nível IV. Projetos assistenciais eram discutidos e 

reformulados, profissionais de diversas áreas estavam sendo contratados para atendimento aos 

parâmetros estabelecidos para a assistência. 

Com a publicação da Lei Carlão (lei mineira 11.802 de 1995) (Minas Gerais, 1995) foi 

criado um grupo que estudava e discutia a aplicabilidade da legislação no CHPB. As 

discussões tratavam de questões muito complexas como a possibilidade da alta hospitalar para 

pacientes sem vínculo social e familiar, o fim do eletrochoque dentro da instituição, assim 

como questões com intervenção mais imediata como a importância da roupa à paisana em 

lugar da massificação do uniforme ‘azulão’, pensando a roupa enquanto possibilidade de 

ressignificação identitária. 

Em 2000, na UAUC (Unidade de Atendimento ao Usuário em Crise), que hoje é 

identificada como UIA, os pacientes que eram internados eram estimulados a usar as próprias 

roupas. As famílias eram orientadas sobre a importância da roupa trazida de casa e 

pertencente àquela pessoa. Entre idas e vindas do uniforme institucional, este se sobrepôs ao 

uso da própria roupa, o que é um retrocesso. 

Atualmente, na UIA, retrocedemos em relação a este quesito. Não existe mais 

lavanderia dentro do hospital. O serviço é terceirizado e a lavanderia fica fora do hospital, 

numa cidade próxima a Belo Horizonte. Ela já foi localizada inclusive em Duque de Caxias, 

no estado do Rio de Janeiro. O paciente, hoje, quando é internado, primeiramente é conduzido 

ao banho e na sequência veste o uniforme do hospital. As peças do uniforme são 

diversificadas quanto ao modelo, tecidos e cores, entretanto, trazem impressas as iniciais 

CHPB. São roupas da instituição com nome da instituição. 

A Lei Federal 10.216 (Brasil, 2001) veio de encontro a solicitações e inquietações dos 

usuários, familiares e profissionais dos serviços de Saúde Mental. Principalmente no quesito 

das internações, e principalmente do motivo pelo qual se leva a internar uma pessoa em 

sofrimento psíquico. 

Antes se internava por qualquer motivo, hoje é necessário justificar está internação. Se 

antes pessoas foram levadas para o CHPB sem atender a nenhum critério para a internação, 

hoje, mesmo diagnosticadas como pessoas em situação de transtorno mental de longa data, 

isso não é critério suficiente para sua internação. 
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Atualmente, só é internado aquele que, estando em sofrimento psíquico, encontra-se 

numa crise importante, colocando a própria vida em risco ou a vida de outros. E, quando esta 

pessoa chega para a internação ela já esgotou recursos existentes no território para seu 

tratamento. 

A internação é a última possibilidade terapêutica considerada quando se encontram 

exauridas todas as outras. O que preconizam a Lei Estadual 11.802/1995 (Minas Gerais, 1995) 

e a Lei Federal 10.216/2001 (Brasil, 2001) é respeitado para que seja respeitado, 

principalmente, o direito do paciente enquanto cidadão e sujeito de sua vida e história. 

Colocar a própria vida em risco e a vida de terceiros é, à primeira vista, amplo e vago 

e depende da percepção/entendimento do sujeito (usuário do serviço), da interpretação, 

tolerância e acolhimento da família e da sociedade e da avaliação do profissional do serviço 

de Saúde Mental. 

Tentando ser objetiva, sem ficar em débito com a realidade, na avaliação da UIA, 

entende-se como colocando a própria vida em risco ou a vida de terceiros um certo volume de 

situações, como por exemplo: quando o paciente chega com ideações e/ou tentativa(s), 

recorrentes ou não, de autoextermínio; quando apresenta alucinações e/ou delírios que o 

despreguem de tal forma da realidade que não esteja sendo possível manter na rotina cuidados 

básicos para a preservação da vida; quando há ingestão abusiva de SPAs por período 

significativo não conseguindo interromper o uso sozinho e deixando de se alimentar, dormir e 

se higienizar, perdendo a funcionalidade que estabeleceu para si na sua existência; quando 

apresenta agitação psicomotora e/ou auto ou heteroagressividade tais como: automutilações 

(cortes ou queimaduras feitos por si mesmo nos braços, pernas e outras partes do corpo); 

destruição de bens dentro da própria casa sem considerar sua segurança física ou de outros 

com quem habita; ameaças e tentativas contra a vida de alguém. 

Como justificativa da internação, estas são as situações mais frequentes e os 

comportamentos mencionados precisam estar compreendidos como consequência de um 

sofrimento psíquico, dito isso, Dias e Paiva esclarecem que a sua assistência não pode se dar a 

partir do caminho da exclusão, mas a partir do esforço da integração e da reintegração (1997). 

Importante destacar que quando o paciente chega para a internação na UIA ele foi 

avaliado e encaminhado pelo serviço de Saúde Mental local mais próximo de sua residência, 

foi também avaliado pelo CAPS de Barbacena, desempenhando o papel de regulador da porta 

de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território, conforme define a Portaria Nº 336, 

de 19 de fevereiro de 2002. 
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Dos três hospitais psiquiátricos da FHEMIG, o CHPB é o único que não possui porta 

de entrada direta dentro da própria instituição. Conforme a legislação e o modelo de 

assistência mais voltado para a Reforma, este é um avanço importante. Ao chegar à UIA ele é 

reavaliado pela equipe que está no Plantão de Acolhimento (enfermagem, médico e 

profissional de referência) que tem autoridade para não concordar com a internação. 

Excepcionalmente ocorre da equipe que está no plantão de acolhimento não concordar com a 

internação, mas é importante salientar que esta possibilidade existe e acontece. 

Primeiramente, é atendido o paciente, na sequência sua família/acompanhante e, por fim, 

profissional de saúde que esteja junto quando é o caso. 

Há pacientes que chegam sem família ou responsável, acompanhado pelo serviço de 

saúde apenas. Há, ainda, embora raramente ocorra, paciente que chega acompanhado da 

polícia militar. 

Se anteriormente poderiam ficar esquecidos e desparecerem no hospital crianças, 

idosos, mulheres solteiras que engravidaram, militantes políticos ou qualquer outro indesejado 

social, atualmente isso é inconcebível. Conforme determinação da Portaria GM/MS nº 2391, 

de 26 de dezembro de 2002 (Brasil, 2002) que regulamenta o controle das internações 

psiquiátricas involuntárias, voluntárias e compulsórias é feita a notificação através do 

encaminhamento da comunicação de internação e comunicação de alta, de toda pessoa que é 

internada na UIA para o MPMG, COSAM e, quando a internação é compulsória, também 

Coordenação de Saúde Mental do Estado. Comunicação de Internação e Comunicação de Alta 

são formulários baseados na orientação desta portaria com o timbre do hospital e assinatura 

dos profissionais que conduzem a clínica. 

 Pacientes que solicitam, voluntariamente, sua internação são casos raros, mas existem. 

 Às vezes, o serviço que encaminha o paciente, preenche papéis de internação 

involuntária acreditando preservar o paciente de si mesmo para que este não solicite alta antes 

do término do tratamento na internação, ou seja, estabilização do quadro. Esta é uma situação 

bastante delicada que precisa ser tratada considerando-se muitas particularidades, entre elas o 

posicionamento das equipes de profissionais. Há situações em que a internação é 

transformada em voluntária pela equipe do acolhimento e há situações em que o discurso do 

paciente não é considerado, entendendo que esta alternativa possibilitará melhor tratamento 

naquela crise. 

Quando a internação é voluntária o paciente pode pedir alta quando julgar que é o 

momento. Quando a internação é involuntária a família ou responsável pode, a qualquer 

tempo, levar o paciente de alta a pedido. Isto é dar aos usuários do serviço, paciente e família, 
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o protagonismo do seu tratamento e da sua história. É colocar o paciente, como sujeito, no 

centro do seu tratamento, em oposição ao modelo hospitalocêntrico construído ao longo da 

história da loucura. 

A família/responsável, assim como o município de origem, na falta desta, é convocada 

à responsabilidade no processo do tratamento, sendo obrigatória a presença da família no 

momento da internação e da alta, assim como convidada a estar presente, semanalmente, na 

reunião de familiares. 

Neste mesmo sentido, são deveres da família/responsável durante a internação: manter 

o(s) números de telefone(s) disponíveis para serem contatados pela equipe da UIA, participar 

da reunião de familiares, buscar o paciente na situação de sua alta, assim como participar do 

tratamento. O período em que o paciente passa internado é curto dentro do processo do seu 

tratamento. 

A hospitalização termina e ele retorna para a sua família e contexto social. O 

tratamento não deve começar e nem terminar na internação. Após a hospitalização o paciente 

é encaminhado para um serviço de Saúde Mental de referência próximo à sua residência. As 

visitas ao paciente podem ocorrer diariamente, assim como contatos telefônicos feitos pela 

família ou paciente. Claro que, como isto se dá, depende dos atores envolvidos, aqui no caso, 

família e profissional que conduz a clínica. Importante destacar que estes atores têm por 

cenário a instituição (que padroniza e estabelece práticas) e recursos próprios (econômicos no 

caso da família, de formação e perspectiva de mundo no caso dos dois). 

Há famílias sem recurso econômico para ir a Barbacena e o município de origem 

contribui com o transporte. Mas há famílias, ainda hoje, que entendem a internação 

psiquiátrica como possibilidade de institucionalizar seu idoso ou jovem ‘problemático’ e não 

produtivo no sentido capitalista, ou seja, não ter alguma ‘utilidade social’. 

Os serviços do território, na RAPS, a partir da demanda e discurso do paciente e do 

caso em questão, são convidados a participar da construção do PTS uma vez que é no espaço 

urbano que a vida acontece. O sujeito procede de seu contexto social e é pra ele que deve 

retornar com o máximo de agilidade. 

O PTS é construído, considerando a participação do paciente e a especificidade do 

caso, em três tempos: acolhimento do paciente na UIA, evolução do caso com planejamento 

do tratamento durante a internação e preparação para a alta. Na preparação para a alta é 

planejado o contrareferenciamento para os serviços do espaço urbano, já fazendo contato com 

os mesmos. 
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6.2 Entre o Fim (Extinção) e a Finalidade (a que Serve) do Hospital Psiquiátrico: 
Lutas e Tensões. 

 

A luta por Saúde Mental deve ser um ato constante e cotidiano. Como vimos até aqui, 

tanto a história do CHPB, desde a sua fundação como Hospital Colônia, até os últimos 

retrocessos na política de assistência à Saúde Mental marcam a urgência e vigilância de 

estarmos atentos e fortes na luta pela construção de uma Saúde Mental que seja libertadora, e 

que jamais aprisione, novamente. 

Neste sentido, compreendemos que é fundamental e importante que se defenda e 

fortaleça a luta antimanicomial, a RAPS, os equipamentos e as equipes, bem como a formação 

continuada, mais ainda, insistimos veementemente que é preciso chegar ao fim, extinção, de 

toda e qualquer instituição psiquiátrica do modelo manicomial, para internação, mais 

enfaticamente, nunca mais se permitir que estas se tornem moradia de alguém.    

Mas, enquanto este dia não chega, enquanto a luta não se concretiza, é preciso avaliar 

os avanços e lutar contra os retrocessos. Neste caminho, muito avançamos, e a minha história 

no CHPB, bem como a própria história do CHPB mostram que finalidades diferentes foram se 

estabelecendo ao longo do caminho (desde a fundação, quando o Hospital Colônia tinha um 

projeto diferente, passando pelos horrores do holocausto brasileiro, chegando às casas-lar, as 

mudanças institucionais), e são estas finalidades que ditam o sentido, a prática cotidiana, que 

produz (ou não) Saúde Mental. Eis que fica a pergunta e o desafio da Saúde Mental frente ao 

CHPB: quais são as saídas para o seu fim? E neste interim, qual a sua finalidade, a quem 

serve? 

De 1903 a 2019, em mais de um século de loucura nem tudo é insanidade e denúncia. 

Neste processo muita coisa foi construída e desconstruída. Sobre o fim do CHPB muito foi 

feito e muito há por fazer. Que ninguém chegue mais buscando tratamento e permaneça 

morador. E que, nunca mais, este espaço, que sustenta ser de assistência seja um espaço de 

depósito e cárcere dos indesejados sociais e segregação do louco e do diverso. 

Que a história seja sempre lembrada para que ninguém mais permaneça esquecido 

neste ou em qualquer outro hospital psiquiátrico do país. Hospital Psiquiátrico, ou qualquer 

outra instituição de assistência à Saúde Mental, não é lugar para morar. As pessoas não podem 

ser cronificados nas hospitalizações. Quem fica muito tempo numa internação, mesmo que 

num hospital geral, ainda que sua permanência por longo período seja justificada, acaba 

impactado por efeitos reversos. A desinstitucionalização precisa ser a palavra de ordem para 

os “pacientes-moradores”. 
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O que aconteceu em Barbacena aconteceu também em outros lugares. Só que em 

Barbacena era tudo muito grande. O número de pacientes e o número de mortes dentro do 

hospital, a desassistência que pode, em muitos momentos ser comparada à tortura e, por fim, a 

omissão da sociedade que assistia a tudo sem se manifestar. Apesar da história pregressa 

comprometedora ser de domínio público, os horrores ocorridos sempre nos suscitarão 

estarrecimento e nunca deixarão de nos surpreender provocando indignação e reflexão. Ao 

longo da história os pacientes foram vítimas do preconceito e da discriminação da sociedade; 

da intolerância e do desprezo de suas famílias, da insuficiência da tecnologia médica e dos 

equívocos dos profissionais, mas, sobretudo, das políticas públicas do país. 

A internação em hospital psiquiátrico não pode ser vista como o centro da atenção em 

Saúde Mental como já foi em tempo anterior, entretanto, na prática ela ainda é retaguarda e 

reforço na RAPS. Seria uma âncora mantendo os serviços substitutivos travados? Ou a 

internação na Saúde Mental é necessária em certo momento do tratamento como em qualquer 

outra clínica, como a pediátrica ou cardiológica, por exemplos? 

Por que Barbacena ainda interna se estamos frente a uma RAPS potente e experiente, 

com volume de equipamentos e equipes competentes? 

Além de favorecer a desassistência vamos marginalizar ainda mais essas pessoas que 

usam o serviço do hospital. Tem que haver um fortalecimento da RAPS antes de haver um 

fechamento dos serviços oferecidos pelo CHPB. Mudança de cultura, maneira de ver o 

mundo. Transformação social e cultural que ainda está em processo. Ou talvez, como os fatos 

nos informam, a RAPS necessite da retaguarda dos leitos hospitalares. Até quando a RAPS 

dependerá desta internação hospitalar? Os serviços substitutivos avançarão e qualificarão a 

assistência a ponto de dispensar a internação quando a crise se agrava? Ou a coexistência 

entre hospital psiquiátrico e serviço substitutivo será indefinidamente necessária? 

Diferentemente de nossas expectativas, o que na realidade tem-se apresentado é que os leitos 

do CHPB para a crise (UIA) ainda não podem ser dispensados pela RAPS. 
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7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS 

 

Neste capítulo final buscamos retomar os objetivos pretendidos para fins de apresentar 

algumas reflexões possibilitadas por este estudo. Vimos que as Políticas Públicas de 

Assistência à Saúde Mental são causa e consequência da transformação social que pudemos 

acompanhar nos últimos anos na história da loucura e na história da construção da Atenção 

Psicossocial dedicada às pessoas com sofrimento psíquico. Essas políticas que sustentam e 

governam tal transformação social nos ajudaram a compreender o fim do hospital psiquiátrico 

na atual conjuntura. Feitas as análises, considero ter atingido o meu objetivo de compreender, 

à luz de uma perspectiva crítica, as Políticas Públicas de Assistência à Saúde Mental e o fim 

necessário dos hospitais psiquiátricos, partindo da análise da minha trajetória profissional 

desenvolvida no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 

Este estudo conseguiu demonstrar que a Reforma da Assistência à Saúde Mental está 

em andamento como um processo complexo, contínuo e gradual, construído a muitas mãos. A 

participação do sujeito com sofrimento psíquico, assim como do contexto sociofamiliar de 

inserção deste sujeito é tão importante quanto a dos profissionais que estão na construção 

cotidiana da clínica. Esta participação integrada transforma não só a assistência em uma 

Política Pública mais qualificada e humanizada como transforma também a sociedade em 

mais acolhedora e respeitosa frente às diferenças e limitações humanas. Pensando a partir do 

CHPB, percebemos que muita coisa acontece conforme o que vem sendo proposto pela Luta 

Antimanicomial, apesar de estarmos localizados em um espaço institucional entre muros. Em 

contrapartida, vemos também que, infelizmente, ainda há muito de manicomial nos serviços 

do território construídos para serem inclusivos e substitutivos aos hospitais psiquiátricos. 

A Reforma instalada no CHPB, assim como em todo o país, está em curso e é cheia de 

idas e vindas. O hospital que outrora fora uma instituição total comparado a um campo de 

concentração nazista também foi capaz de repensar suas práticas, lutar pela 

desinstitucionalização de centenas de pessoas que hoje vivem no espaço urbano e de 

possibilitar moradia com mais dignidade àqueles que o contexto social ainda não conseguiu 

acolher. Não podemos admitir que um hospital psiquiátrico seja endereço residencial de 

alguém e que as pessoas continuem sendo institucionalizadas, abandonadas pela família ou 

sociedade, inclusive compulsoriamente, mesmo depois da Lei Federal 10.216 de 2001 que 

determina a extinção dos hospitais psiquiátricos, considerando-os como espaço de segregação 

e exclusão social. Precisamos continuar a evoluir de um modelo hospitalocêntrico para um 

modelo de atenção diversificada, comunitária e sediada no espaço urbano, ampliando a 



98 

 

adoção de novas práticas com ênfase na inclusão social. É indiscutível o fim do hospital 

psiquiátrico enquanto espaço de moradia. É inconcebível a internação como porta de entrada 

para a institucionalização permanente e marginalização do sujeito. 

A Lei Estadual nº 11.802, de 18 de Janeiro de 1995 (Minas Gerais, 1995) 

responsabilizou o poder público pela desinstitucionalização de todos os pacientes-moradores 

de hospitais psiquiátricos, por meio de políticas sociais intersetoriais, de maneira a buscar a 

sua reintegração social. Estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, após a sua publicação, para que 

as providências necessárias fossem tomadas para a alta e a reabilitação psicossocial de todas 

as pessoas internadas por longo período nesses hospitais criando lares abrigados ou similares, 

fora dos limites físicos do hospital para aqueles que perderam o vínculo com o grupo familiar 

e ficaram em situação de desamparo social; reinserção na família de origem pelo 

restabelecimento dos vínculos familiares ou adoção por famílias que demonstrem interesse, 

tendo condições econômicas e afetivas para se tornar uma família substitutiva. 

Em 2001 a Lei Federal nº 10.216 (Brasil, 2001), também deu destaque à 

desinstitucionalização em seu artigo 5º, determinando que o paciente há longo tempo 

hospitalizado ou em situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro 

clínico ou de ausência de suporte social, fosse objeto de política específica de alta planejada e 

reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e 

supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurando a continuidade do 

tratamento, quando necessário. 

Consideramos necessário lembrar a Portaria Ministerial nº 2814 de 2014 que criou o 

Programa de Desinstitucionalização como integrante do componente Estratégias de 

Desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), instituindo o respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Apesar de 

toda a política de Estado citada e dos avanços projetados para a assistência em Saúde Mental, 

estamos em 2021 e mais de 100 pessoas ainda moram no CHPB. 

Vale salientar que o caminhar é lento, mas acreditamos que existam perspectivas do 

fim do CHPB enquanto espaço de moradia. Ao longo de sua história percebemos um esforço, 

significativo, embora moroso, em retirar os pacientes-moradores dos grandes pavilhões e 

encaminhá-los para espaços mais acolhedores como os 5 Módulos Residenciais na década de 

1980. Os Módulos Residenciais representaram e ainda representam um espaço mais 

aproximado de uma residência. Depois, a Casa Amarela, na década de 2000, que foi uma casa 

de passagem entre o hospital e os SRTs - Serviços Residenciais Terapêuticos. E, atualmente, 

as Casas-Lar, que são uma proposta muito semelhante a um SRT. É a Residência Terapêutica, 
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ainda que dentro dos muros do hospital, possibilidade real e concreta enquanto a RAPS não 

consegue acolher estas pessoas na sociedade, ou ainda não conseguimos derrubar os muros 

que separam as instalações do CHPB das instalações da vida cotidiana da cidade. 

Considerando as políticas de desinstitucionalização, com todas as contradições ideológicas e 

com toda a morosidade do poder público, esta foi a proposta exequível. 

Em relação ao fim enquanto finalidade encontramos uma realidade antagônica às 

políticas públicas e ao que acreditávamos ser o modelo de assistência mais adequado. A lei 

estadual e a lei federal citadas previam uma curta coexistência entre hospitais psiquiátricos e 

serviços substitutivos. No entanto, no cotidiano do CHPB, até os dias atuais recebemos 

internações. Importante lembrar que no CHPB não existe porta de entrada para internação e é 

o CAPS de Barbacena que emite a Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Vale lembrar 

que essa não é uma situação única ou isolada, mas uma situação que ainda é presente em 

outras instituições de atenção à Saúde Mental no país, conforme denúncias do Movimento da 

Luta  Antimanicomial, de entidades de profissionais de saúde e de movimentos de familiares 

de pessoas em situação de sofrimento psíquico. 

Em levantamento feito nos anos de 2015 e 2016, encontramos os seguintes dados 

acerca da procedência dos pacientes internados na UIA: 

• Em 2015, Barbacena respondeu por 29,74%; São João del-Rei por 14,36%; 

Congonhas 9,23% e Conselheiro Lafaiete por 6,67%; seguidos por 40% dos 47 municípios 

restantes. 

• Em 2016, Barbacena subiu para 35,44%; seguida por Congonhas com 

11,39%.As cidades de São João del-Rei e Conselheiro Lafaiete cada uma com 6,33% e o 

restante dos municípios com 40,51%. 

Uma pesquisa interessante seria acompanhar as internações/reinternações de 

Barbacena, compreendendo a justificativa para a internação, assim como acompanhar o 

tratamento no território pré e pós-internação. Os serviços no território precisam se antecipar e 

se sobrepor à internação. Como isso vem acontecendo? Como tem sido realizado o tratamento 

nos serviços substitutivos? 

A maioria das internações acontece porque o paciente não adere ao processo 

terapêutico, buscando tratamento ou sendo levado pra ele apenas nos momentos de crise, 

quando está colocando a própria vida em risco ou a vida de terceiros. O que os serviços do 

território podem fazer para mudar esta situação? O que podem fazer o próprio paciente e sua 

família para evitar a internação hospitalar? Será que na Saúde Mental, assim como em outras 

clínicas, sempre precisaremos do hospital conforme a “evolução” do quadro da pessoa 
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adoecida? Assim como ocorre, ou deveria ocorrer, em outras clínicas, precisamos pensar na 

internação como último recurso e por curto período de tempo. É indiscutível que o 

investimento maior deve ser na Promoção de Saúde e na Atenção Primária. 

Podemos, então, afirmar que enquanto a RAPS demandar a internação hospitalar o 

hospital psiquiátrico ainda é um equipamento integrante da RAPS? Podemos afirmar que, até 

este momento, a RAPS necessita da internação hospitalar para os casos que não evoluem 

satisfatoriamente mesmo em leito retaguarda ou hospitalidade noturna dos CAPS III? 

Entre as afirmações possíveis podemos declarar que uma sociedade sem manicômios 

é uma sociedade que busca humanizar o tratamento de seus pacientes com sofrimento 

psíquico, resgatando a dignidade destes que sentem-se abandonados por amigos, sociedade e, 

muitas vezes, até mesmo pela família. Dito isso, foi de suma importância refletir sobre os 

movimentos com seus avanços e retrocessos nas Políticas Públicas de Saúde Mental tendo 

como referência um dos maiores e mais marcantes hospitais psiquiátricos do Brasil antes da 

Reforma Psiquiátrica, o emblemático CHPB. 

É claro que existem forças contrárias às Reformas, e que essas forças são compostas 

por conservadores que usam de suas influências sociais e político-econômicas para manter 

uma sociedade excludente e segregadora, com o intuito de calar profissionais que acreditam 

num tratamento voltado para a valorização do sujeito enquanto cidadão autônomo e livre. 

Obviamente que o interesse de irem contra tais Reformas ressalta também a ambição 

de certos profissionais e/ou instituições que, não obstante ao humanismo e aos direitos 

humanos, preferem manter seus lucros com as internações hospitalares já que elas 

representam uma fonte de renda relevante. Isto faz com que estes capitalistas prefiram, com 

esta conduta, marginalizar aqueles que não são, ou são pouco produtivos, já que estes 

interesses em momento algum ressaltam o bem estar do paciente, e apenas fomentam a 

ganância e a obtenção de lucros, colocando o bem estar do paciente e de seus familiares como 

segundo, terceiro ou último plano, já que os interesses não visam a busca de bem estar e saúde 

da população, mas sim a ganância e a certeza do retorno financeiro com a manutenção dos 

processos de adoecimento da sociedade. 

Esta pesquisa buscou elucidar de forma clara e efetiva que a Reforma Psiquiátrica e a 

Reforma da Assistência à Saúde Mental representam dois marcos fundamentais para a 

produção de processos de efetiva humanização do paciente e para a valorização dos 

profissionais envolvidos neste processo. 

Assim sendo, acreditamos que fica justificado o trabalho intitulado “As Políticas 

Públicas de Assistência à Saúde Mental e o Fim Necessário dos Hospitais Psiquiátricos: Um 
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Olhar Sobre o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena a Partir de Uma Trajetória 

Profissional”. 

Cabe lembrar que esta dissertação além de se fundamentar em alguns dos mais 

referenciados autores da área, contou também com a experiência de campo da pesquisadora 

que procurou se manter imparcial, embora totalmente implicada, com as pesquisas, mantendo-

se a ética, o profissionalismo e sendo norteada pelas elucidações realizadas por várias fontes e 

com a sua experiência oriunda de uma longa militância nos movimentos da Luta 

Antimanicomial, aparando-se, também, em legislações oficiais e marcos regulatórios. 

Assim sendo, foram analisadas e discutidas, com base na trajetória profissional, as 

possibilidades de produção de uma clínica psicológica ampliada no contexto da Atenção à 

Saúde Mental, humanizando cada vez mais seus pacientes e oferecendo o conforto do lar e a 

companhia dos familiares como diferencial no tratamento do paciente. 

Aproveitou-se o ensejo para compreender criticamente o movimento de avanços e 

retrocessos presentes na Política Pública de Atenção à Saúde Mental em Minas Gerais, 

especialmente em Barbacena, palco histórico de violências e produção de práticas 

manicomiais cerceadoras, onde a instituição era considerada como um depósito de pessoas de 

todas as regiões do Brasil e de todas as enfermidades (físicas e/ou psicológicas) bem como 

muitos excluídos da sociedade por questões políticas e/ou comodidade de seus familiares. 

Como visto nesta pesquisa, a história das políticas públicas de assistência à Saúde 

Mental e dos hospitais psiquiátricos é representada por lentas caminhadas, com alguns 

avanços e muitos retrocessos, entretanto, sempre contando com protagonistas que fizeram a 

diferença na história que, ao ser desnudada, permite perceber que muitas situações não 

ultrapassam a falta de uma vontade política e a presença de interesses econômicos para sanar 

um problema da Saúde Mental e também o problema social, focando a importância da 

humanização nos tratamentos e acompanhamentos, e que os "loucos" são todos aqueles que 

agem com indiferença para com os que lá se encontram, buscando um consolo e até mesmo 

tratamento adequado para suas necessidades, melhorando de certo modo, a sua qualidade de 

vida e produzindo uma melhor aceitação e/ou inserção na sociedade. 

Dito isso, é importante ressaltar a importância do Museu da Loucura, criado para 

resgatar a memória da assistência à Saúde Mental no Brasil, em 16 de agosto de 1996, e 

demarcar que ele pode ser visto como um estandarte da Luta Antimanicomial, buscando assim 

um resgate da história e também de suas perspectivas, já que ele representa tanto a evolução 

quanto a revolução na trajetória da assistência, focando de forma crítica a primeira Instituição 
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Psiquiátrica de Minas Gerais, conhecida nacionalmente como Hospital Colônia de Barbacena, 

que serviu como estudo de caso desta pesquisa. 

Vale ressaltar que esta instituição tem mais de um século de existência, pois são mais 

de 118 anos de caminhos, descaminhos, frustrações e, porque não, de realizações, vencendo, 

aos poucos, imposições políticas, sucateamento da instituição que implicou em liberações de 

parcos recursos materiais, pessoais e financeiros, comprometendo assim, o nome da 

instituição e elevando altas taxas de mortalidade. Como agravante, esta instituição passou a 

ser um depósito de pessoas excluídas pela sociedade de todas as partes do Brasil o que como 

consequência, estigmatizou a cidade de Barbacena conhecida como Cidade dos Loucos, que 

recebia seus pacientes através das internações compulsórias e de seu modelo asilar 

cronificante. A filosofia da Reforma Psiquiátrica e da Reforma da Assistência à Saúde Mental, 

pode mudar a forma de pensar, agir e também, rever comportamentos atitudinais tendo como 

cerne princípios e valores mais humanizados, ressignificando assim, esta imagem negativa de 

outrora. 

Desta forma, dissertou-se sobre a Reforma da Assistência à Saúde Mental, com um 

recorte e estilo muito próprios, já que buscou-se uma reflexão crítica, de maneira a ampliar o 

conhecimento para provocar intervenções vindouras, além de fomentar a produção acadêmica 

e intelectual na área da Saúde Mental. 

Pode-se perceber, com as informações acima, que esta dissertação fornece subsídios 

para responder a questão norteadora que foi buscar responder, criticamente: qual é o fim 

possível e necessário para o CHPB, em tempos de avanços e retrocessos nas Políticas 

Públicas de Saúde Mental, 

Diante desse questionamento, duas perspectivas foram apresentadas, sendo a 

primeira com o fechamento dos leitos psiquiátricos, encerramento desta instituição enquanto 

espaço de moradia das pessoas. Obviamente, esta perspectiva levantou o questionamento: 

qual é o fim para o CHPB, no que se refere à desinstitucionalização de pessoas moradoras 

desse complexo? 

A segunda perspectiva, o fim entendido enquanto finalidade: a que ele ainda se 

destina? O que ele atende enquanto uma instituição de Assistência à Saúde Mental no 

contexto social de referência? O que ele atende enquanto internação hospitalar? O que ele 

atende enquanto outros serviços oferecidos à Rede de Atenção Psicossocial? 

Em momento algum a Luta Antimanicomial busca negligenciar o atendimento de 

seus pacientes, já que ela ressalta, desde seu início, que o humanismo e a afetividade são 

variáveis essenciais para qualquer tratamento de pessoas em situação de sofrimento psíquico. 
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Assim sendo, este trabalho, em momento algum, exauriu todo o conhecimento 

relacionado à reforma antimanicomial, mas, com toda a certeza, serviu para elucidar práticas 

profissionais que buscam o bem estar de seus pacientes, tendo a família como parceira nesta 

profilaxia, e não vendo as instituições como um depósito de indigentes, como outrora. 
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9. Apêndices 
 

9.1 Apêndice I – A Dinâmica da Desinstitucionalização: Avanços e Retrocessos na 

Política de Atenção à Saúde Mental. 

 

Discurso na abertura do primeiro Calendário Clínico organizado pelo Colegiado de Saúde 

Mental da FHEMIG no Hospital Galba Veloso em 11 de março de 2016. 

 

Meu nome é Hildaléa, Sou concursada na FHEMIG como psicóloga clínica e 

atualmente estou na gerência Assistencial do CHPB, antigo Hospital Colônia.   

Estamos diante de uma nova gestão no Estado e na Rede FHEMIG. Junto com estes novos 

gestores e seu modelo de administração, deparamo-nos com uma agradável surpresa: o 

Colegiado de Saúde Mental. Buscamos planejar e decidir em grupo, compartilharmos 

aproveitando conhecimento e experiências diferenciadas. 

São nossas tarefas: a construção de novo projeto assistencial para as unidades, 

seguindo orientações do Ministério da Saúde, Coordenação Estadual de Saúde Mental e 

Presidência da FHEMIG, assim como uma gestão norteada pela política do SUS e que garanta 

e respeite os direitos humanos. 

Partindo do diagnóstico do momento atual, isto é, avaliação da atual conjuntura 

estamos levantando os problemas gerais das cinco unidades, além é claro, das especificidades 

de cada unidade hospitalar. 

No CHPB nossa principal diretriz é a desinstitucionalização. Nós, profissionais da 

Saúde Mental, herdamos uma dívida histórica com as pessoas que ainda moram nos hospitais 

psiquiátricos. No CHPB, hoje, ainda existem 157 pessoas que moram lá e que moram lá há 

décadas, a maioria sem vínculo social e familiar.   

Qualquer projeto assistencial precisa objetivar retorno destas pessoas ao território, 

liberdade para o mundo. Precisamos oportunizar a estas pessoas dignidade, qualidade de vida 

e mais que isso: liberdade. E entendemos que esta é a hora de construirmos possibilidades. 

No CHPB temos ainda 30 leitos para internação por curto espaço de tempo, destinados 

às pessoas com sofrimento mental que, quando em crise, colocam a própria vida ou a vida de 

terceiros em risco. Atendemos a macrorregião Centro Sul com 51 municípios. Do total de 

leitos, mais de 50% são ocupados por usuários dependentes de álcool e outras drogas com ou 

sem comorbidade e, em fevereiro 12 estavam ocupados por internação compulsória. A porta 



112 

 

de entrada para internação se encontra no CAPS municipal e CAPS AD, ambos CAPS III com 

funcionamento 24 horas. Acredito que, num futuro próximo, com maior qualificação da 

RAPS poderemos fazer um desmonte dos hospícios oferecendo outras formas de assistência 

mais humanizadas e eficazes a todos os usuários do sistema. Importante ressaltar que este 

Colegiado de Saúde Mental em muito vem contribuindo para os avanços junto às internações 

judiciais. 

O CHPB oferece ainda oficinas terapêuticas e ambulatório que integram à RAPS. 

Considerando a extensão territorial, as edificações, as demandas da população e, 

principalmente a equipe de profissionais qualificados do CHPB, estamos desenvolvendo 

projetos que possam derrubar os muros e abrir as portas da instituição favorecendo, a partir de 

negociações com o município, serviços substitutivos e ações culturais que possibilitem o 

convívio com as diferenças, a integração social e a promoção de Saúde Mental. 

Entendo o conhecimento como a maior intervenção institucional. Abrir espaço 

conjunto para estudo dos casos que nos imobilizam na condução da clínica ou nos mobilizam 

de forma a nos desassossegar. É abrir espaço e momento para a rediscussão de saberes e 

práticas. O Calendário transversal de discussão clínica nos possibilitará reflexão e atuação 

diferenciadas frente ao cotidiano profissional. 

Obrigada! 
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9.2 Apêndice II - Diagnóstico Institucional. 
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10 Anexos 

 

10.1 Anexo I - Histórico: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 
 

 

MUSEU DA LOUCURA 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Rede FHEMIG 

 

 

 

 

O primeiro hospital psiquiátrico de Minas foi criado em 1903, como Assistência aos 

Alienados do Estado de Minas Gerais, onde antes funcionava um Sanatório particular para 

tratamento de tuberculose, o qual havia falido e estava desativado. Instalado então, nas 

dependências do antigo Sanatório de Barbacena, o “hospício”, segundo registros históricos, 

está situado nas terras da antiga “Fazenda da Caveira” cujo proprietário era Joaquim Silvério 

dos Reis, conhecido na história mineira como o delator do movimento dos Inconfidentes. 

Segundo historiadores, um outro motivo teria levado o hospital para a cidade. Quando 

da escolha da nova capital mineira, Barbacena foi levantada como uma das opções, entretanto, 

foi preterida por não possuir recursos hídricos satisfatórios e optou-se por Belo Horizonte; 

como prêmio de consolação, Barbacena ganhou o Hospital dos Alienados. 

Assim, entrava em funcionamento o Hospício de Barbacena, depois, Hospital Colônia 

de Barbacena que teve como primeiro diretor o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Sua capacidade 

inicial era de 200 (duzentos) leitos. 

Nesta época, o Hospital era constituído de um Centro Hortigranjeiro além das oficinas, 

olaria e carpintaria. 

Durante os primeiros 30 anos de funcionamento, o Hospital Colônia foi uma 

Instituição respeitável oferecendo atendimento humanitário a seus pacientes mesmo dispondo 

de métodos pouco eficientes em termos de tratamento. 

Tendo em vista os bons resultados obtidos, o Hospital Colônia, passou a ser um ponto 

de convergência para todos os pacientes que as comunidades pretendiam curar ou isolar, ou 

seja, havia uma grande demanda de doentes mentais, sifilíticos, tuberculosos e 

marginalizados. 

 

MUSEU DA LOUCURA   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Rede FHEMIG 
Rua 14 de Agosto, S/Nº - Bairro Floresta -Barbacena – MG   Cep: 36202-850   

e-mail: chpb.nep@fhemig.mg.gov.br   Telefone: 32 3339-1611 Fax: 32 3339-2648 
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Com este aumento de pacientes, o Hospital passou por uma mudança radical: os leitos 

eram insuficientes e a escassez de recursos financeiros, materiais e principalmente humanos, 

tornaram-se graves problemas. O tratamento dispensado aos pacientes passou a ser desumano 

e degradante, atingindo elevadas taxas de mortalidade. O Hospital tornou-se mero depósito de 

doentes, entreposto de comércio de cadáveres. Barbacena ganhou o estigma de “Cidade dos 

Loucos”, e o problema foi se arrastando sem soluções a curto prazo. 

O hospital passa a ser chamado de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, uma 

Unidade da antiga Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica –FEAP, a qual começa a 

pertencer a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, fundada pela Lei 

Estadual 7.088 de 03/10/77, resultado da união de 03 (três) Fundações Estaduais de 

Assistência à Saúde, entre elas a FEAP. 

Em 1979, um grupo de psiquiatras e profissionais ligados à Saúde Mental, iniciando a 

luta para reverter o modelo, organizaram o III Congresso Mineiro de Psiquiatria e trouxeram 

Franco Basaglia, psiquiatra italiano, com uma postura marcadamente antimanicomial. O 

médico italiano fez uma visita ao Hospital e ficou escandalizado com o que encontrou, 

considerando o Hospício de Barbacena “Um Campo de Concentração”. Na época Basaglia 

buscou incentivar os profissionais a trabalhar em prol da mudança do modelo assistencial, 

priorizando a humanização e respeito ao doente mental. 

Ainda em 1979, o jornalista Hiram Firmino começou a publicar no jornal Estado de 

Minas uma série de reportagens intitulada “Os Porões da Loucura”; e o cineasta Helvécio 

Ratton lançou “Em Nome da Razão”, um curta-metragem demonstrando a vida dentro do 

hospício. 

A partir destas denúncias que chocaram a opinião pública, as autoridades da área da 

saúde resolveram mudar este quadro contratando profissionais para a área assistencial e 

mandando um grupo de psiquiatras para Barbacena, que estiveram envolvidos no III 

Congresso Mineiro, a fim de elaborar um plano de reestruturação do hospital. 

O projeto foi elaborado e o hospital passou por um profundo processo de 

transformação e humanização, visando o resgate da cidadania dos usuários para a reintegração 

social. 

 

MUSEU DA LOUCURA   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Rede FHEMIG 
Rua 14 de Agosto, S/Nº - Bairro Floresta -Barbacena – MG   Cep: 36202-850   

e-mail: chpb.nep@fhemig.mg.gov.br   Telefone: 32 3339-1611 Fax: 32 3339-2648 
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Representando ainda mais um avanço no processo de reestruturação do CHPB, foi 

inaugurado em 16 de agosto de 1996, o Museu da Loucura. O Museu é uma atração não 

apenas para o meio acadêmico, mas para toda a comunidade. Isto porque, além de mostrar a 

história do antigo “manicômio”, através da exibição de equipamentos, fotografias, 

documentação de dados coletados e pesquisados em todo o Estado, enfoca a atual abordagem 

do tratamento psiquiátrico que vem sendo desenvolvida junto aos pacientes. Com isso 

proporciona abertura para as pessoas aceitarem melhor o portador de sofrimento psíquico e 

colaborarem no Projeto de reintegração do paciente na comunidade. 

Atualmente a instituição promove especial atenção à saúde e cidadania, como: 

Assistência integral a pacientes que são herança de um tempo que não havia grandes 

preocupações com a reabilitação e reinserção na sociedade, moradores do hospital, chamados 

crônicos; 

Assistência especializada a pacientes em fase aguda; 

Ambulatório com atendimento ao público externo e assistência a egressos da Unidade 

de Internação de Agudos, pacientes das Casas-Lar e pacientes das Unidades de Longa 

permanência; 

Oficinas Terapêuticas para moradores, pacientes da Unidade de Agudos e usuários 

externos do CHPB; 

Casa Lar – residência terapêutica transitória, trabalhando a reabilitação psicossocial 

dentro do projeto de desinstitucionalização. 

Portanto, a instituição apresenta a missão de: 

“Prestar assistência à saúde, com qualidade, que garanta o cuidado, a inclusão social e 

a emancipação”. 

A Unidade Hospitalar ainda tem a missão de colaborar na formação de profissionais, 

com isto desenvolve o Programa de Residência em Psiquiatria, credenciada pela Comissão 

Nacional de Residência do Ministério da Educação CNRM/MEC. Ainda na área acadêmica a 

instituição serve de campo de estágio para alunos de graduação. E através do Museu da 

Loucura recebe regularmente alunos de diversas Escolas e Universidades para visitas técnicas 

orientadas. 

Barbacena, 06 de maio de 2019 

Lucimar Pereira 

          Coordenadora do Museu da Loucura  

MUSEU DA LOUCURA   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Rede FHEMIG 
Rua 14 de Agosto, S/Nº - Bairro Floresta -Barbacena – MG   Cep: 36202-850   

e-mail: chpb.nep@fhemig.mg.gov.br   Telefone: 32 3339-1611 Fax: 32 3339-2648 
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10.2 Anexo II - Manifesto de Bauru 

 

Manifesto de Bauru 

 

Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o Movimento dos Trabalhadores 

em Saúde Mental. Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na primeira manifestação pública 

organizada no Brasil pela extinção dos manicômios, os 350 trabalhadores de Saúde Mental 

presentes ao II Congresso Nacional dão um passo adiante na história do Movimento, 

marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação. 

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da 

violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, 

inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os 

serviços nos quais trabalhamos. 

O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos 

de exploração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabelecido 

pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora 

organizada. 

O manicômio é expressão de uma estrutura, presente nos diversos mecanismos de 

opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, 

nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos 

direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os 

trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. 

Organizado em vários estados, o Movimento caminha agora para uma articulação 

nacional. Tal articulação buscará dar conta da Organização dos Trabalhadores em Saúde 

Mental, aliados efetiva e sistematicamente ao movimento popular e sindical. 

Contra a mercantilização da doença! 

Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma sanitária privatizante e 

autoritária; por uma reforma sanitária democrática e popular; pela reforma agrária e urbana; 

pela organização livre e independente dos trabalhadores; pelo direito à sindicalização dos 

serviços públicos; pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 1988! 

Por uma sociedade sem manicômios! 

 

Bauru, dezembro de 1987 - II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental. 
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10.3 Anexo III – Documento exposto no Museu da Loucura 
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10.4 Anexo IV – Divulgação do I fórum de saúde mental da FHEMIG 
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10.5 – Anexo V – Documento sobre o Dr. Joaquim Antônio Dutra, pertencente ao Museu 

da Loucura. 
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