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Introdução 
 
 

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) é uma entidade sem fins 

lucrativos que representa os médicos da especialidade no país e reúne cerca de 

5.500 profissionais. A ABP é formada por 54 associações federadas e seis 

núcleos. Há entidades locais em todas as Unidades da Federação, além de 14 

departamentos científicos. 

 

Como entidade de referência da psiquiatria no país, a ABP tem uma vasta 

pauta de atividades que contemplam, dentre outras, a defesa do exercício 

profissional e o compromisso com a atualização dos psiquiatras e com o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

 

Por isso, uma das prioridades da entidade é o programa ABP 

Comunidade, um esforço da Associação em sua luta para esclarecer os vários 

aspectos que envolvem os transtornos mentais e o estigma que pesa sobre seus 

portadores. O programa é um movimento de aproximação entre os médicos 

psiquiatras e a população, que possibilita acesso à informação de qualidade, 

produzida por profissionais habilitados e credenciados. 

 

A ABP avança em suas ações sem esquecer da sua missão: defender os 

aspectos profissionais, públicos e sociais do exercício da psiquiatria, que dignifica 

a todos nós, cidadãos, empresas privadas, órgãos públicos, associações e outras 

entidades. 

 

Com este intuito a ABP sempre esteve ao lado do paciente doente 

mental, de sua adequada assistência e, principalmente, de sua dignidade. A 

doença mental segue a lógica das demais patologias médicas e quando se mostra 

grave ao ponto do paciente cometer um crime e necessitar de um atendimento 
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em um Hospital de Custódia e Tratamento, é nossa obrigação avaliar as 

condições de atendimento e propor medidas que assegurem ao paciente um 

atendimento moderno, digno, baseado em evidências científicas, distante de 

posturas ideológicas e, o mais possível, do sistema carcerário. Acreditamos ainda 

que seja papel da Associação Brasileira de Psiquiatria, que vem tomando esta 

iniciativa há 44 anos desestigmatizar a doença mental, em especial aquela que 

acomete o cidadão que se colocou em conflito com a Lei. Este é o nosso 

compromisso e dele não nos afastaremos um milímetro sequer.  

 

É fundamental que nessa jornada estejamos juntos com os operadores 

do Direito e possamos, com as ferramentas que a ABP já possui, publicações, 

ABP Comunidade, etc..  criar  outros mecanismos de transformação desta 

realidade assustadora que considera, em última análise, que o doente mental 

que cometeu um crime deva vivenciar lógicas regidas pela instituição prisional e 

não terapêutica. 

 

Proposta política do documento 

 

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) encontra-se atenta ao papel 

do Psiquiatra Forense em todas suas áreas de atuação, seja cível, criminal ou 

administrativa. Especial atenção é dada ao paciente portador de transtorno 

mental que cometeu ilícito penal e necessita de atendimento em Hospitais de 

Custódia e Tratamento. Diante disso, a ABP constituiu em dezembro de 2007, o 

Grupo de Trabalho para a Avaliação das Políticas Referentes à Psiquiatria 

Forense. 

 

Em que pese ser matéria do cotidiano de alguns dos destinatários do 

nosso documento, cabe lembrar que a medida de segurança é um procedimento 

jurídico aplicado às pessoas portadoras de transtornos mentais que adotaram 

comportamento criminoso. 

 

Dentre os objetivos do Grupo de Trabalho, se destaca a análise e 

proposições que visem a instrumentalizar o psiquiatra para seu melhor 

desempenho nesta área difícil e complexa, especialmente quanto a analisar, 

avaliar e propor medidas para melhorar a assistência que, por vezes,  chega às 

raias da total desassistência prestada a esses pacientes. E, também, no exame 

criminológico, para a correta distribuição, no cumprimento de pena, na avaliação 

da real periculosidade dos indivíduos, no estabelecimento de penas alternativas, 
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na progressão de regime e tantas outras situações onde o conhecimento 

profundo destes pacientes se fizer necessário.   

 

Ao todo, o grupo visitou oito Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, localizados nos estados de São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. O objetivo de tais visitas 

foi avaliar a estrutura e a qualidade do serviço prestado nessas instituições, além 

de conhecer os problemas enfrentados pelo corpo clínico, em especial o 

Psiquiatra e direção dos hospitais, a fim de propor alternativas e cobrar dos 

órgãos públicos responsáveis as melhorias e adaptações eventualmente 

necessárias. 

 

Assim, este documento apresenta-se como o relatório geral obtido a 

partir das avaliações realizadas em cada instituição. Trata-se de uma síntese do 

que foi vistoriado, que permitirá ao leitor uma ampla compreensão do tema. 

 

Panorama atual 

 

É confuso e multifacetado, não se conhecendo nem mesmo o número de 

equipamentos de saúde, denominados Hospitais de Custódia e Tratamento. 

Também não existe um eixo central que norteie o tratamento das pessoas 

atendidas. Esse fato é corroborado pela recente preocupação do Conselho 

Nacional de Justiça, que através de seu programa de mutirões carcerários 

pretende mapear os seus estabelecimentos. 

 

Relação dos hospitais visitados  

Hospital de Custódia de Manaus/ AM 

Hospital de Custódia e Tratamento Salvador/ BA 

Hospital de Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima, Franco da Rocha 

I, SP 

Instituto Psiquiátrico Forense Dr. Maurício Cardoso - Porto Alegre/ RS 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho - Rio de Janeiro/RJ 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo – Niterói/ RJ 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Franco da Rocha II, SP 

Hospital de Custódia e Tratamento de Brasília/ DF 

Hospital de Custódia e Tratamento de Belém/ PA  

 



 

 
4 

Foi elaborado um protocolo e enviado um questionário a cada instituição 

previamente à visita do Grupo. Como as respostas foram dadas de forma muito 

heterogênea, o Grupo optou por apresentar os resultados de seu trabalho com 

base não só em uma análise individual, bem como, procurando unificar os 

problemas mais prevalentes e, portanto julgando os mais importantes. 

 

Os dados institucionais e sócio-demográficos do objeto de nosso estudo 

são muito escassos em nosso país. Segundo o Departamento Penitenciário do 

Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), em 2002, a população que cumpriu medida de 

segurança em nosso país, que o próprio Ministério da Justiça denomina de 

presos, era de 3.959 pacientes para 3.420 vagas, evidenciando já naquela época 

uma situação caótica. 

 

Apesar desses dados preocupantes do DEPEN e considerando todo o 

trabalho realizado pelo Seminário Nacional para a Reorientação dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, realizado também em 2002, constatamos 

que nesses últimos oito anos nenhuma medida eficaz foi tomada para a melhora 

desse triste panorama nacional. A simples mudança do nome Manicômio 

Judiciário para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em nada 

transformou a realidade precária na qual se transitam os doentes mentais no 

limite da total desassistência. 

 

Avaliação sobre o modelo atual 

 

As visitas realizadas constataram uma estruturação e gerenciamento dos 

HCTPs de forma insatisfatória, despersonalizada e deficitária, que não atendem 

às necessidades básicas do paciente em cumprimento de medida de segurança 

detentiva. Todas as instituições visitadas apresentaram um funcionamento 

aquém do mínimo desejado, ensejando hipóteses de descaso e/ou falta de 

preparo técnico por parte dos gestores responsáveis pelo setor junto ao poder 

público. 

As avaliações gerais sobre os aspectos considerados importantes para o 

funcionamento de um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico estão 

dispostas a seguir: 
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Estrutura arquitetônica 

 

Na maioria dos casos, a organização e disposição dos espaços nos 

hospitais visitados assemelham-se mais a instituições prisionais do que a 

estabelecimentos terapêuticos que visem a uma reinserção social. Por vezes a 

própria localização da instituição, como a ATP (Ala de Tratamento Psiquiátrico– 

DF), encontrando-se dentro do território prisional, dificulta a discriminação entre 

o paciente e o réu, entre o tratamento e a punição.  

 

Recursos humanos 

 

Atendimento médico - Em todas as unidades visitadas, foi observado um 

número excessivo de pacientes para a equipe técnica disponível. Outro ponto 

problemático foi a condução simultânea, em algumas das instituições, do 

tratamento psiquiátrico e do Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade 

pelo mesmo psiquiatra  o que fere o Código de Ética Médica que, por sua vez, 

proíbe o médico de ser perito de paciente seu.  

 

Perícias- Os psiquiatras que realizam exame de verificação de Cessação 

de Periculosidade também se encontram sobrecarregados a tal ponto de se 

chegar ao absurdo de agendamento de exame psiquiátrico dessa natureza para o 

ano de 2015.  

 

Isso significa que mesmo que um paciente já esteja em condições de ter 

sua periculosidade cessada e poder retornar ao convívio social, terá que esperar 

por cinco anos a realização do exame. Isso gera uma superlotação da instituição 

continuando-se o tratamento, a nível “carcerário” dos pacientes que já teriam 

condições de continuar o atendimento em regime ambulatorial.  

 

 Reinserção social e acompanhamento terapêutico 

 

O Grupo de Trabalho verificou, nos poucos hospitais que realizam a 

chamada “alta progressiva”, baixa efetividade dos programas, sendo constatado 

que a falta de acompanhamento com profissionais qualificados aumenta as 

chances de reincidência. Seria desejável que as saídas progressivas fossem 

acompanhadas por algum profissional de saúde mental ou que se lançassem mão 

de outros recursos de monitoramento eficazes  do paciente para que casos 

graves de reincidência criminal, como o que ficou conhecido com “Maníaco da 

Cantareira” não viessem a se repetir.  
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Além disso, a volta do interno à sociedade é dificultada pela falta de 

integração entre os estabelecimentos de saúde e os Hospitais de Custódia, sendo 

imperioso lembrar que essa população está excluída de um direito  garantido 

pela Constituição: o acesso ao Sistema Único de Saúde. Não há 

acompanhamento, nem continuidade do tratamento iniciado nas instituições, o 

que aumenta as chances de recaída e faz com que os mesmos pacientes 

retornem aos HCTPs.  

 

Conclusões e sugestões 

 

Diante do exposto, torna-se evidente a conclusão da total falta de 

assistência básica e a substituição de uma lógica terapêutica por um 

funcionamento segregador e carcerário.  

 

Destacamos abaixo sugestões que podem ser implantadas em uma 

reforma ampla do sistema, com o objetivo de qualificar as instituições e permitir 

que realizem, de fato, ações médicas.  

 

Estrutura arquitetônica 

 

As reformas estruturais necessárias a boa parte dos hospitais visitados 

devem privilegiar não só a segurança, como também uma diversidade de 

atividades terapêuticas. Assim, os hospitais devem dispor de espaços para 

realização de atividades esportivas, culturais e profissionalizantes, além de 

alojamentos com número de leitos por quarto adequado para monitoramento da 

equipe técnica, separados por gênero, idade e sintomatologia.  

 

Recursos humanos 

 

A contratação de profissionais deve permitir um atendimento de boa 

qualidade, com acesso a todos os recursos terapêuticos disponíveis para os 

usuários do Sistema Único de Saúde. A equipe mínima para atendimento, 

funcionando em regime de plantão, deve ser composta por: diretor clínico, 

psiquiatra, clínico geral, equipe de enfermagem, terapeuta ocupacional e 

psicólogo. Deve ser observada também a proporção entre o número de pacientes 

e profissionais para a viabilidade de um tratamento eficaz.  
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Reinserção social e acompanhamento terapêutico 

 

A criação de ambulatórios ligados aos HCTPs para continuidade do 

tratamento dos ex-internos é uma medida essencial para a prevenção de 

recaídas. Assim, o indivíduo que sair do HCTP continuaria seu tratamento em 

regime ambulatorial durante a medida de segurança restritiva. Além da 

abordagem psiquiátrica, seria igualmente acompanhado e avaliado por equipe de 

técnicos capacitados para tal.  

 

Ademais, é fundamental uma integração entre os sistemas de saúde e o 

judiciário, uma vez que essa população encontra-se em um terreno de interseção 

dessas duas esferas.  

 

Considerações finais 

 

O trabalho realizado mostrou uma realidade triste e deplorável no que 

diz respeito ao tratamento, representando uma violação aos direitos humanos 

dos pacientes. A medida de segurança (MS) deve ser orientada e conduzida por 

tratamento psiquiátrico que inclui internação e acesso a todos os recursos 

psiquiátricos disponíveis. Urge que as autoridades responsáveis tomem medidas 

imediatas para a correção dos problemas apontados nesse relatório. 

 

Percebeu-se, como um dos problemas comuns aos HCTPs, a existência 

de um significativo número de pacientes a quem falta o mínimo suporte sócio-

familiar, o que contribui para a recaída do comportamento violento.   

 

Os pacientes que cumprem a MS nos HCTPs, por total falta de opção 

social, acabam permanecendo abrigados, mesmo após serem liberados pelo 

exame de verificação de Cessação de Periculosidade, superlotando a instituição. 

Essa é uma situação de ilegalidade podendo caracterizar cárcere privado. Por 

outro lado, se liberados de forma irresponsável, sem que o paciente tenha o 

devido suporte social, a direção pode ser acusada de abandono de incapaz.  

 

A ABP está, como sempre esteve, à disposição para, com sua expertise, 

ajudar no que se refere às condições de trabalho do psiquiatra e o respeito aos 

direitos do paciente.  
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Sugerimos dessa forma a criação de ambulatórios ligados aos HCTPs 

para continuidade do tratamento dos ex-internos. Ao ser encaminhado para tais 

ambulatórios é necessário que o HCTP envie um relatório sobre o tratamento 

que fora efetuado no paciente e o grau de melhora.  A continuidade do 

tratamento deve ser realizada por psiquiatras forense, uma vez que esses estão 

acostumados a lidar com pacientes que cometeram delitos, contribuindo dessa 

maneira para a melhor orientação terapêutica. Assim como, os HCTPs 

mantenham tais pacientes abrigados em residências terapêuticas ou pensões 

protegidas, reservado este recurso para os casos em que os pacientes não 

tiverem suporte familiar ou social, inviabilizando que seu tratamento possa se 

dar em ambulatório especializado.  

 

 Verifica-se também a necessidade de regulamentação sobre o prazo 

mínimo inicial para cumprimento de uma MS por parte dos magistrados.  Uma 

vez que a MS se destina ao tratamento de um sujeito considerado como 

inimputável ou mesmo semi-imputável, como pode o prazo de tratamento ser 

determinado por autoridade não médica?  Em verdade, tal proposição se baseia 

em antigos pressupostos de periculosidade do doente mental, o que não se 

verifica empiricamente. Da mesma forma a MS só pode ser cessada mediante 

indicação médica e não a cargo de magistrados, como se vê ocorrer em 

porcentagem significativa de casos.  

 

 As decisões quanto ao tempo necessário para tratamento devem ser 

da responsabilidade da equipe técnica dos HCTPs.  Oportuno afirmar que 

atualmente o conceito de periculosidade do doente mental foi substituído pela 

avaliação de risco de reincidência criminal. E, para tal já há no Brasil, 

instrumentos de avaliação padronizados e de uso internacional para se ter uma 

medida mais confiável desta condição.  

 

Considerando-se que a maioria dos sujeitos que foram condenados a 

MS já haviam recebido tratamento psiquiátrico anterior, segundo dados de 

pesquisas nacionais, o sistema de atendimento psiquiátrico deve contar com 

avaliações de especialistas de forma a impedir que um delito venha a ocorrer.  

 

Este documento, obviamente, não pretende esgotar todas as 

possibilidades de melhoria do sistema dos hospitais de custódia, nem tampouco 

tem a aspiração de levantar todas as incontáveis mazelas que necessitam 

urgentemente de correção.  
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O trabalho não foi de fiscalização nem obedeceu metodologia rígida de 

pesquisa, portanto o que esperamos é que, de alguma forma, este relatório seja 

uma ferramenta a mais para a transformação da triste realidade de nossos 

pacientes e que estes possam, finalmente, ter uma assistência digna e que 

abranja todas as possibilidades terapêuticas que a moderna ciência coloca a 

nosso alcance. 

 
Dr. João Carlos Dias 

1º Tesoureiro da ABP e 
Coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo das Políticas 

Referentes à Psiquiatria Forense 

 
. 

 O Grupo de Trabalho para o Estudo das Políticas Referentes à Psiquiatria 

Forense da ABP é formado além de seu Coordenador por: 
 

Elias Abdalla Filho 
Psiquiatra forense; 

Vice-coordenador do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da ABP;  

Pós-doutorado em Psiquiatria Forense pela Universidade de Londres; 
Coordenador do setor de Psiquiatria Forense do IML de Brasília. 

 
Hilda Clotilde Penteado Morana 
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Diretor Geral do Hosp. Psiquiátrico São Pedro / RS. 
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