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“Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?
Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa!
E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos!
Génio? Neste momento
Cem mil cérebros se concebem em sonho génios como eu,
E a história não marcará, quem sabe? Nem um,
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras.
Não, não creio em mim.
Em todos os manicómios há doidos malucos como tantas certezas!
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?
Não, não creio em mim...
Em quantas mansardas e não- mansardas do mundo
Não estão nesta hora génios-para- si- mesmos sonhando?
Quantas aspirações altas e nobres e lúcidasSim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas-,
E quem sabe se realizáveis,
Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente?
O mundo é para quem nasce para o conquistar
E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão.”

Fernando Pessoa. Tabacaria
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é a análise da trajetória de Adauto Junqueira Botelho (1895-1963), e
de suas propostas, suas ações, e sua produção científica sobre a assistência psiquiátrica no
Brasil, no contexto de institucionalização deste campo. Adauto Junqueira Botelho destacou-se
neste campo especialmente por meio de sua atuação em importantes espaços relacionados à
assistência psiquiátrica no Brasil, como diretor do Serviço de Assistência a Psicopatas do
Distrito Federal em 1938 e, a partir de 1941, na direção do Serviço Nacional de Doenças
Mentais. À frente da direção desses dois órgãos da assistência psiquiátrica, Adauto foi
protagonista na proposição de importantes ações que possibilitaram a ampliação e
reestruturação dos serviços de assistência psiquiátrica em todo território nacional. Traçaremos
uma análise de sua trajetória sócio profissional, mapeando suas principais proposições e ideias
sobre a assistência psiquiátrica que contribuíram para a política pública de saúde mental no
Brasil. Sua atuação frente à assistência psiquiátrica no Brasil se estabeleceu durante a
conjuntura dos dois governos de Getúlio Vargas (1938-1958), durante a qual traçou-se um
panorama de importantes transformações na assistência psiquiátrica nacional.

Palavras-chave: Adauto Junqueira Botelho, Assistência Psiquiátrica, Política Pública de Saúde
Mental, Governo Vargas.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the scientific production of Adauto Junqueira Botelho (18951963) about Brazilian psychiatric assistance field and its institutionalization. Botelho's
protagonism is remarkable for his performance in important spaces related to psychiatric care,
as director of t Assistance to Psychopaths Service in 1938 and director of the National Mental
Diseases Service in 1941. At the administration of these two psychiatric care institutions,
Adauto Botelho aimed for the systematization and the expansion of psychiatric asssistance
services throughout the country. We discuss his socio-professional trajectory and his
accomplishments on the lead of psychiatric care in Brazil, during the political conjucture of
Getúlio Vargas governments (1938-1958). Our purpose is to analyze Botelho's achievements
based on mapping his main propositions and ideas about the psychiatric care that has
contributed so far to the public policies of mental health in Brazil, as long as discuss some
important transformations in the national psychiatric care during this socio-political period.
Key-words: Adauto Junqueira Botelho, Psychiatric Care, Mental Health Public Policies, Vargas
Governments.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo traçar a trajetória do psiquiatra Adauto Junqueira
Botelho (1895-1963) entre os anos de 1938 a 1958, período em que ocupou importantes cargos
à frente da assistência psiquiátrica nacional, se tornando um dos grandes renomes na psiquiatria.
Apesar do seu protagonismo no campo da assistência psiquiátrica no Brasil, seu nome ainda é
pouco lembrado, sendo geralmente referido apenas por parte de sua trajetória, especialmente a
partir de 1938, quando assumiu o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAPDF), e em 1941, em que se tornou diretor do recém criado Serviço Nacional de Doenças
Mentais. Embora esse período de sua atuação contemple importantes marcos da história da
assistência psiquiátrica, a historiografia sobre a assistência psiquiátrica no Brasil não
apresentou, ainda, uma análise mais significativa da trajetória de Adauto Botelho. Logo, ao
propor uma análise da trajetória de Adauto Botelho trata-se, também, de uma questão de
reconhecimento de sua representatividade no cenário da psiquiatria.
A atuação profissional de Adauto Botelho se realiza especialmente na conjuntura
política que abrangeu os dois governos de Getúlio Vargas, durante os quais foram
desenvolvidas importantes ações visando à ampliação da assistência psiquiátrica a nível
nacional, com a criação de vários hospitais psiquiátricos, e consequente ampliação de leitos, e
a busca para a padronização dos serviços. Neste sentido, as ações no campo da assistência
psiquiátrica se integravam às políticas públicas de saúde no período, as quais foram pautadas
pela centralização política. Os dois períodos do governo Vargas se circunscreveram pela
construção de uma política centralizadora, nacionalista e progressista, responsável por criar
importantes instituições como o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MITIC) e o
Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Tanto o MITIC quanto o MESP se
destinavam à atenção da saúde, sendo o MTIC destinado a saúde do trabalhador e o MESP à
saúde das classes mais pobres e desvalidas.
Como podemos perceber, nossa escolha de objeto e delimitação temporal abarca um
período pouco explorado pela história da psiquiatria, sendo mais comumente explorada a
conjuntura da assistência psiquiátrica do final do século XIX até o início do século XX. Assim,
ao nos voltarmos para as décadas de 30 a 50, estaremos analisando um período histórico
conjugado ao contexto das primeiras políticas públicas, repleto de grandes contribuições para a
saúde pública.
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Tácito Augusto Medeiros, ao analisar o modelo de assistência psiquiátrica no Brasil,
nos apresenta um vasto panorama histórico desde o século XIX, incluindo os primeiros marcos
legislativos e a criação do Hospício de Pedro II, até a década de 70 do século XX. Sua análise
perpassa por uma ampla reflexão legislativa, e analisa toda a implantação da malha de
assistência psiquiátrica, sua distribuição geográfica, o perfil dos internos nas instituições,
públicas e privadas, e as políticas assistenciais. Para o autor, as primeiras medidas direcionadas
à assistência psiquiátrica, definidas nos decretos e leis, apresentavam um caráter preventista. A
criação do Hospício de Pedro II, teria marcado o momento a partir do qual o louco ganharia seu
próprio espaço, o Hospício. Logo, a doença mental não mais seria encarada por meio de um
encarceramento em prisões ou até mesmo sobre o cuidado dos hospitais gerais. Nas primeiras
décadas de funcionamento o Hospício de Pedro II, assim como ocorreria posteriormente com
outros estabelecimentos, era dependente da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.
Assim, o modelo do Hospício em suas primeiras décadas teria sido atrelado ao exercício de
uma religiosidade e da caridade. Contudo, lembra Tácito Medeiros, mesmo sob a direção da
Santa Casa, ainda teriam ocorrido muitos casos de maus tratos aos pacientes, o que reforçaria a
ideia de que o primeiro modelo asilar não teria sido pautado fundamentalmente pela
participação dos médicos nos cuidados dos loucos, mas tendo ficado a cargo das irmãs de
caridade (MEDEIROS, 1977:102-107). Afirma Tácito Medeiros, que só com a entrada da
República, com a separação entre o Estado e a Igreja, é que o quadro teria se alterado, passando
o hospício a ficar subordinado ao Estado. A partir de 1903, e sob a influência de Juliano
Moreira, é que o espaço da assistência teria adquirido um caráter científico, no qual a figura do
médico passava a ter um protagonismo maior dentro do espaço asilar (MEDEIROS, 1977: 111113).
Para Magali Angel, a criação do Hospício de Pedro II, em 1852, representou um
momento singular dentro da psiquiatria nacional, como resultado direto de um processo de
consolidação do poder médico psiquiátrico, o qual passou a ser figura essencial para o
tratamento da loucura. Neste processo de medicalização da loucura, esta teria deixado de ser
encarada apenas pela dimensão moral, incorporando-se uma série de novas práticas médico
terapêuticas. A autora, nos apresenta também uma análise de alguns casos de personagens
acometidos por desvios mentais, que teriam marcado o imaginário social, a memória do
cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Assim, a cidade do Rio de Janeiro desde seus primórdios
acabou sendo um espaço urbano que conviveu com uma gama de loucos e degenerados
(ENGEL,2001).
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De acordo com Maria Clementina Pereira Cunha, a passagem do século XIX para o
século XX, foi um momento singular para o campo da psiquiatria. Se até o século XVIII a
psiquiatria se voltava apenas para o corpo de um indivíduo doente, na virada do século XIX
para o XX a psiquiatria teria voltado seu olhar para o corpo social. De acordo com Cunha, esse
complexo de intervenção médica só teria sido possível por meio da teoria da degeneração de
Bénédict Augustin Morel (1809-1873), para a qual a constatação da loucura assumiu uma
multiplicidade de significados, sobretudo no que se referia ao espaço urbano e seus aglomerados
de degenerados. Logo, o saber médico passou a intervir diretamente nos elementos urbanos,
com seus inúmeros indivíduos degenerados e imersos em um ambiente de constante desordens
sociais. Assim, teria sido justamente a partir desse momento que o saber médico psiquiátrico
teria se voltado cada vez mais para as questões da vida cotidiana das cidades, influindo nas
questões de higiene. A partir deste contexto o campo psiquiátrico se voltou para uma dimensão
da medicina social, incidindo por meio de ações disciplinares na malha urbana (CUNHA,1986:
21-42).
Segundo Ana Teresa Venancio, o modelo da psiquiatria no Brasil foi marcado pela
influência do pensamento psiquiátrico francês e alemão, tendo a expressão do modelo francês
vigorado até o final do século XIX, e a do modelo alemão a partir do século XX. A partir da
representação desses dois modelos, é possível identificar uma relação entre o conceito de
ciência e o de assistência psiquiátrica.
Para esta autora, a relação entre ciência e assistência no Brasil, até o século XIX, se
apresentou como um amalgamento desses dois conceitos, concebidos por meio de uma
influência da psiquiatria francesa. Apenas, a partir do século XX, é que o conceito de ciência
acabou se desvencilhando do conceito de assistência, marcado fortemente pela vertente da
psiquiatria alemã. Ana Teresa Venancio destaca, ainda, que o alienismo francês, que era fruto
de um “projeto liberal burguês” na França e que buscava o estabelecimento de uma igualdade
social, requereu dos médicos uma participação mais expressiva na construção de uma
assistência psiquiátrica que pudesse promover uma inclusão social (VENANCIO, 2003: 884887).
Contudo, a consolidação da ciência psiquiátrica só se concretizaria com a criação do
Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), em 1938, quando a ciência, que
outrora era oriunda dos espaços asilares e dos espaços acadêmicos, assumiu uma direção
autônoma e buscou sua afirmação nos campos do ensino e da pesquisa. A criação do IPUB se
pautou no modelo do German Institute for Psychiatric Research que havia sido criado, em 1917,
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pelo psiquiatra alemão Emil Kraepelin (1855-1926). Assim a criação do Instituto de Psiquiatria
no Brasil representou o movimento de separação do campo da ciência do espaço asilar, em prol
da afirmação do saber psiquiátrico como um saber médico que buscava sua legitimidade entre
as demais cadeiras médicas da medicina (VENANCIO, 2003: 889-892).
André Luiz da Conceição Fabrício, em sua dissertação de mestrado, e tendo como
referencial interpretativo o estudo de Cristina Fonseca (2007), buscou compreender o processo
de inserção da assistência psiquiátrica no contexto das políticas públicas de saúde no primeiro
Governo Vargas. De acordo com sua análise, a questão da assistência psiquiátrica pôde ser
incorporada à política de saúde pública graças ao encontro da psiquiatria com a eugenia, por
meio do qual foi possível se agregar aos aspectos sanitaristas. Este autor acaba por afirmar que
os preceitos da eugenia sempre estiveram presentes no pensamento psiquiátrico ao longo da Era
Vargas, incorporados a ações sanitaristas por meio de medidas de profilaxia das doenças
mentais (FABRÍCIO, 2009: 16).
Segundo Michel Foucault, a consciência de uma corporeidade coletiva foi instaurada a
partir dos séculos XVII-XVIII, quando a noção de proteção ao corpo social estabeleceu uma
dimensão política de disciplinação, do controle dos corpos e mentes como um modelo de gestão
de poder. A expressão corporal do indivíduo passou a representar uma “anatomia política” que
passava a incorporar sua engenharia de máquina de poder. O controle dos corpos passou a ser
exercido por um modelo de comportamento social, pelos aspectos econômicos, pela linguagem
e por suas relações hierárquicas de poder. As formas de disciplinação dos espaços sociais e seus
corpos atuantes emergem de uma lógica reprimir, vigiar e controlar. As práticas pedagógicas
emergiram a partir de um controle do corpo através da relação com o tempo, logo o corpo
humano deveria ser disciplinado para a sujeição dos indivíduos aos ambientes de controle, seja
nas fábricas, espaços escolares, instituições prisionais, conventos e instituições militares. Desta
forma teria ocorrido uma reorientação do aperfeiçoamento da microfísica do poder por parte do
organismo Estatal (FOUCAULT, 2013:130-134).
No que se refere à questão da relação da psiquiatria com a eugenia, Jurandir Freire Costa
apresenta toda a articulação médica e política realizada ao longo dos anos 20 e 30 pela Liga
Brasileira de Higiene Mental (LBHM), uma das principais responsáveis pela propagação dos
preceitos eugênicos. Fundada em 1923, pelo psiquiatra Gustavo Riedel, a LBHM tinha como
objetivo principal a busca de melhorias para o quadro da assistência a psicopatas, a partir do
engajamento em novas terapêuticas e do bem-estar dos doentes. A partir de 1926, nas
orientações da Liga havia uma preocupação maior com a prevenção, se voltando mais
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intensamente para os aspectos da eugenia. Logo, a ênfase da intervenção médico psiquiátrica
deixava de ser direcionada apenas para o elemento anormal e passava a abranger aos indivíduos
normais. De acordo com Jurandir Freire a questão da eugenia, ainda que fosse algo intrínseco
na formulação LBHM, não se tornou o elemento principal dentro da construção do pilar
ideológico da Liga, e se fundamentou mais como um elemento da composição do conjunto
eclético do pensamento psiquiátrico. Contudo, ressalta que o elemento da eugenia acabou se
acentuando como sustentáculo fundamental do saber psiquiátrico, pois encontrou um certo
respaldo no contexto sócio político de um país recém liberto dos grilhões da escravidão e diante
de uma perspectiva política de constantes instabilidades. Dessa forma, os fundamentos da
eugenia acabaram se adequando aos anseios da construção de um novo povo brasileiro, com
trabalhadores disciplinados e distante do perfil de preguiçosos e dos demais vícios como
ocorrera nos tempos do Império (COSTA, 2007:45-53).
Nessa perspectiva, o arcabouço eugênico colocava o elemento racial como um dos
elementos estruturantes da ameaça de uma degeneração mental dos indivíduos, representando
um grande risco a sociedade por meio de laços hereditário. No que concerne ao caso brasileiro,
os mais de 300 anos de herança escravista ameaçaram toda uma visão futura de nação. De
acordo com Nancy Stepan, a eugenia na América Latina se construiu atrelada mais aos
princípios neolamarckistas do que às bases mendelianas. Ligava-se a bases científicas
francesas, onde os aspectos políticos e culturais serviriam como a construção fundamental de
discursos eugênicos próprios, e se voltava ao controle da sexualidade e por consequência da
reprodução (STEPAN,2005: 14-15). Como afirma a autora, a significância da eugenia foi
sobreposta aos aspectos econômicos que se chocariam com interesses de uma elite, que
reivindicava o desejo por uma realidade civilizatória de acordo com os modelos europeus, ao
projetar sua identidade numa relação de aproximação com as redes científicas, políticas e
econômicas internacionais. E orientado por um modelo nacionalista de ordem e progresso,
diante de um cenário de deflagração do cenário europeu afligidos pela guerra, o que representou
outro elemento para a fundamentação científica do preceito eugênico como um fator emergente
de uma “crise do subdesenvolvimento” (STEPAN, 2005: 45-46).
Em relação aos aspectos da intervenção da psiquiatria no século XX, Sandra Caponi
destaca que a partir da ampliação do conceito de degeneração, de Bénédict Augustin Morel
(1809-1873), a psiquiatria passou a ganhar espaço como categoria médica na medida em que
as bases do conceito de degeneração acabaram por sustentar todo o arcabouço teórico, nas
primeiras décadas do século XX. Segundo a autora, as principais bases teóricas que
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contribuíram para a construção da psiquiatria moderna se originaram das contribuições de Émil
Kraepelin (1856-1926) e da introdução de aspectos sociais e anatomopatológicos. Assim, é que
a partir de um revisionismo de Kraepelin, acerca do conceito da degeneração, estruturou-se uma
nova metodologia para se classificar todos os aspectos dos transtornos mentais, trazendo uma
comparação de dados estatísticos por diferentes regiões, e traçando a construção de uma
psiquiatria comparada (CAPONI, 2012: 123-125).
Segundo Cristiana Facchinetti e Pedro Felipe de Munõz, as ideias de Kraepelin puderam
circular no Brasil, de forma mais intensa, no período da Primeira Guerra Mundial, momento
em que os princípios teóricos da degenerescência e da ameaça hereditária da degeneração se
tornaram as principais preocupações da psiquiatria e do futuro da nação. Desta maneira, os
preceitos de Kraepelin se tornaram as bases das ações voltadas aos preceitos higienistas. A
apropriação dos preceitos de Kraepelin no país cresceu especialmente por meio de Juliano
Moreira, a partir de 1903, quando este assumiu a Assistência a Psicopatas do Distrito Federal.
Neste contexto, e influenciado pela psiquiatria alemã, Juliano Moreira propôs reformas no
campo das terapêuticas, como a retirada das grades, a introdução da clinoterapia e da
balneoterapia. A difusão da psiquiatria de Kraepelin ampliou-se, indo além das fronteiras
nacionais, por meio da presença ativa de profissionais, como Juliano Moreira, em congressos,
cursos e eventos internacionais. Desta forma, Juliano Moreira teria sido um importante
“protagonista no processo de internacionalização da psiquiatria nacional e da aproximação entre
a medicina brasileira e a alemã” (FACCHINETTI; MUNÕZ, 2013: 255). Logo, podemos
perceber a influência dos preceitos de Kraepelin na psiquiatria nacional, nas primeiras décadas
do século XX, com uma maior circulação científica, dos artigos e dos periódicos. Neste período,
podemos perceber a cristalização dos aspectos do pensamento psiquiátrico fundamentado nos
preceitos teóricos alemã de Kraepelin.
Contudo, foi apenas no decorrer dos dois governos de Getúlio Vargas, que as questões
da psiquiatria, da saúde mental, conseguiram alcançar um maior protagonismo, tendo sido
integradas ao conjunto de ações no campo da saúde pública. Neste contexto a psiquiatria se
tornou um elemento essencial para a manutenção do corpo social, um dos principais
sustentáculos das relações sociais. O campo psiquiátrico passou a ser incorporado às
preocupações no governo Varguista, no sentido da proposição de medidas preventistas em prol
de um melhoramento dos aspectos, mentais e sociais, ou seja, em prol de um projeto para um
novo povo brasileiro. Este protagonismo foi estabelecido a partir das ações de Adauto Junqueira
Botelho à frente do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal e do Serviço
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Nacional de Doenças Mentais. Desta maneira, compreender as ações de Adauto J. Botelho é
compreender o processo de inserção da psiquiatria, de sua incorporação às políticas públicas de
saúde a partir entre os anos 30 e 50 do século XX.
Em relação à assistência psiquiátrica ao longo da década de 40 a 50, outro importante
estudo, igualmente sob o referencial teórico de Cristina Fonseca, foi a dissertação de André
Luiz de Carvalho Braga, a qual buscou analisar a atuação do Serviço Nacional de Doenças
Mentais durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960). André Braga afirma que a
organização administrativa da saúde no governo de Kubitschek foi resultado da herança das
políticas varguistas no campo da saúde pública (BRAGA,2013:23).
Neste contexto, a atuação de Adauto Junqueira Botelho foi importante para as ações de
ampliação e uniformização de toda uma rede psiquiátrica nacional. Desta forma, buscamos
destacar, ao longo deste período, a trajetória de Adauto Junqueira Botelho como sujeito
histórico na construção e consolidação da assistência psiquiátrica no país. Assim, ao trazer à
tona a trajetória de um personagem central na definição e implementação de ações referentes à
assistência psiquiátrica, em um período pouco explorado, ressaltaremos além do seu
protagonismo, seus principais ideários à frente do Serviço de Assistência a Psicopatas do
Distrito Federal (SAP-DF) e principalmente do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Neste sentido, em nossa análise, procuraremos olhar para a história de instituições, como
o Serviço Nacional de Doenças Mentais, buscando contemplar o cenário de sua criação e
funcionamento, as questões, tensões e atores centrais. Como bem destacou Daniele Corrêa
Ribeiro, em sua Tese de Doutorado, é importante numa história institucional considerar todos
estes, pois muitos podem ter implicado “em transformações institucionais e burocráticas, que
readequavam à instituição às diversas demandas que eram ali expressas” (RIBEIRO, 2016:15)
Desta forma, ao centrarmos nosso foco para a trajetória e atuação de Adauto Junqueira
Botelho, desejamos reparar uma omissão histórica, que não considerou sua figura como um dos
grandes vultos da história da psiquiatria, da história da assistência psiquiátrica no país.
Para subsidiar este estudo, analisaremos os documentos e registros referentes do Serviço
de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, do Serviço Nacional de Doenças Mentais, bem
como os relatórios e documentos ministeriais, especialmente os do Ministério de Educação e
Saúde, a legislação sobre a assistência psiquiátrica, os periódicos especializados, especialmente
os Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais e a Revista Brasileira de Saúde Mental,
periódicos

que obtiveram uma grande circulação. Buscamos, por meio destes subsídios
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arquivísticos e bibliográficos, analisar a trajetória de Adauto Botelho, sua produção científica,
e suas concepções e propostas sobre a assistência psiquiátrica.
Abriremos nosso capítulo I com as discussões e reflexões sobre a institucionalização da
assistência psiquiátrica nas décadas de 30 a 50, em que nos debruçaremos primeiramente na
construção das políticas públicas, momento em que o governo Vargas pôde fomentar a
construção de conjunto consistente de medidas de saúde pública. Dentre nossos arcabouços
teóricos, destacamos o trabalho de Cristina Fonseca (FONSECA, 2007) como principal
referencial teórico, que analisa o processo de institucionalização da saúde pública no Brasil, a
partir do primeiro governo Vargas. Sua linha interpretativa nos conduz à compreensão do
processo de modernização do Estado brasileiro no primeiro governo Vargas, ao processo de
instrumentalização das medidas de bem-estar social, à promoção de uma centralização política
nas mãos do Estado, outrora dificultados pelas instabilidades políticas regionais.
Partindo desta vertente teórica, procuraremos analisar a construção da política pública
de saúde, no seio da qual foi incorporada a assistência psiquiátrica como um dos serviços
essenciais para a manutenção da saúde no Brasil. Buscamos, assim, analisar a atuação de
Adauto Junqueira Botelho no contexto da definição de políticas para assistência psiquiátrica no
âmbito da política pública de saúde no Brasil neste período de construção e burocratização do
Estado.
De igual modo, Gilberto Hochman (HOCHMAN, 2001), outra referência teórica que
fundamenta nossa análise, destaca as principais ações da gestão de Gustavo Capanema, à frente
do Ministério de Educação e Saúde Pública a partir de 1934, quando foram delineados os
percursos específicos da política de saúde pública, até então, ainda muito restrita ao Distrito
Federal. A partir de 1941, com a reorganização do Ministério de Educação e Saúde Pública,
foram criados os Serviços Nacionais de Saúde, com o Serviço Nacional de Doenças Mentais,
promovendo a federalização dos principais serviços de saúde pública.
Em um segundo momento, no que concerne ao campo da história da psiquiatria,
discutimos a proposição e promulgação de decretos legislativos, e a implantação de importantes
ações no campo da assistência psiquiátrica. Neste sentido, o principal referencial teórico para
nossa análise é o estudo de André Luiz de Carvalho Braga (2013), que em sua dissertação de
mestrado analisa a trajetória do Serviço Nacional de Doenças Mentais, especialmente no
contexto do governo JK, destacando justamente o legado do primeiro governo Vargas,
considerado como um dos principais agentes para a adoção de medidas técnicas e científicas
para a ampliação de um assistência psiquiátrica a nível nacional.
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Em nosso capítulo II, buscamos reconstituir a trajetória sócio profissional de Adauto
Junqueira Botelho, acompanhar suas principais ações no campo da psiquiatria nacional,
principalmente sua atuação como diretor do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal(SAP - DF), de 1938 a 1941, e do Serviço Nacional de Doenças Mentais, entre 19411954, assim como sua passagem no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, entre
1957-1958, como diretor interino. Procuraremos, também, realizar a análise de sua produção
intelectual, buscando conhecer suas ideias e propostas sobre os principais assuntos relacionados
à assistência psiquiátrica. Pretendemos, num segundo momento, focar em seus relatórios, de
1939, como diretor do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF), nos
quais nos apresenta a situação de superlotação e de precariedade do Hospital Psiquiátrico,
especialmente em decorrência do fechamento de alguns pavilhões na Colônia Juliano Moreira
(BOTELHO,1941). Analisaremos, igualmente, os relatórios dos anos de 1941, 1946, 1951,
1952 e 19531. Em síntese, entendemos que estes relatórios nos possibilitam conhecer as
principais ações para a ampliação da assistência psiquiátrica, suas diretrizes orçamentárias e as
definições de um Plano Mínimo Psiquiátrico.
No capítulo III, nos dedicaremos exclusivamente à análise da forma pela qual as
questões sobre a assistência psiquiátrica são consideradas nos periódicos do S.N.D.M, nos
Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais e na Revista Brasileira de Saúde Mental.
Ambas publicações se destinavam à divulgação de conteúdo, de matérias sobre as questões
centrais da assistência psiquiátrica no país. Contudo, a publicação dos Arquivos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, ao longo de sua existência de 1943 até 1955, se realizou por
meio de edições não sequenciais. Importa ressaltar que, em grande parte, as edições da
publicação apresentaram prioritariamente o relato das diversas ações administrativas, em
detrimento de artigos científicos.
A partir de 1955, este periódico, então transformado na Revista Brasileira de Saúde
Mental, mudou seu perfil e passou a conferir um maior espaço às matérias de cunho científico.
Dentre os principais temas tratados nas matérias publicadas, entre 1955 e 1958, constatamos a
relação entre gênero e loucura, a importância da implementação de higiene mental, bem como
a inserção de novos recursos terapêuticos no tratamento da neuro-sífilis, a psiquiatria no amparo

1

Gostaríamos de esclarecer que foram analisados somente os relatórios do Serviço Nacional de Doenças Mentais
referentes aos anos de 1941, 1946, 1951, 1952 e 1953, todos publicados nos Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, tendo em vista o fato de que só tivemos acesso a este conjunto documental. Contudo, ao longo
de nossa pesquisa, obtivemos a informação de que outros relatórios, referentes a outros anos, encontravam-se no
acervo na Colônia Juliano Moreira, porém, não conseguimos ter acesso a tal acervo.
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à infância dos descendentes dos doentes mentais, a psicanálise e as novas diretrizes teóricas da
psiquiatria moderna.
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CAPÍTULO I
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NAS DÉCADAS
DE 30 A 50

1.1- A política pública de saúde nos Governos Vargas:
De certo, a entrada dos anos 30 foi marcada por um panorama político muito singular
na história do Brasil, dando destaque ao protagonismo de Vargas e seu projeto político
progressista e centralista. Sua presença no cenário político se inseriu diante de um período de
intensas rivalidades políticas, oriundas de variados projetos de Estado nação, os quais em sua
maioria colocavam em xeque as autonomias estaduais e a constituição liberal de 1891. Desta
forma, a implantação do Estado novo de 1937-1945, marcaria uma política centralista e
autoritária, se utilizando de uma ideologia própria para conter as intensas rivalidades políticas.
Esses aspectos por si só requeriam uma maior articulação de um estadista a fim de conter
grandes instabilidades políticas e sociais.
Dessa forma, pretendemos entender as principais ideias e ideologias que circularam
entre o primeiro Governo Vargas e entendemos aqui, que os primeiros 15 anos de seu governo
puderam fomentar os principais aspectos políticos de seu segundo governo de 50 a 54. Já no
segundo momento estaremos traçando um panorama das políticas públicas instituídas ao longo
de 30 a 50, enfocando mais especificamente os anos de 1938 a 1958, momento em que converge
a atuação de Adauto Junqueira Botelho no Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal (SAP-DF), e no Serviço Nacional de Doenças Mentais.
É importante salientar que a atuação de Vargas nesse período possibilitou a
sistematização de toda uma legislação de políticas públicas de saúde na qual pôde integrar a
psiquiatria como categoria médica indispensável à saúde da nação. Neste sentido, nos fica
evidente através de alguns discursos tanto médicos como políticos, a importância da psiquiatria,
na qual em vários momentos acaba se aliando a um projeto de construção de identidade nacional
e consequentemente da construção do Estado nação.
A ascensão de Vargas no cenário político brasileiro deve ser compreendida pelas
conjunturas políticas, sociais e econômicas da Revolução de 30. Estabelecer as conexões com
a Revolução de 30 nos permite analisar as bases políticas e ideológicas que levam ao golpe
dado por Vargas em 1937, como a implantação do Estado Novo.
De acordo com Boris Fausto, a historiografia apresenta como causas da Revolução de
30 um conjunto de causas dualistas, no qual se identificam as tensões hegemônicas dos
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interesses capitalistas da classe urbano industrial e agroexportadora versus as camadas
oligárquicas “semi-feudais”. Para Boris Fausto tais explicações reducionistas se originam de
uma vertente interpretativa da esquerda, que apenas se atém à noção da escala
subdesenvolvimento versus as aspirações da burguesia agro-exportadora capitalista. Desta
forma, o autor acaba por desconstruir toda a interpretação “dualista” difundida mais largamente
sobre a historiografia. Segundo o autor, após a República Velha houve um acirramento
antagônico de vários interesses tanto da burguesia nacional, quanto da classe operária e do
movimento tenentista (FASTO,1970: 12-14).
Contudo, como Boris Fausto pontua sobre a Revolução de 30, deve haver a substituição
do termo “contradição” entre oligarquias e burguesia, pelo termo “crise”. A crise do preço do
café brasileiro, ainda em 1921, teria reforçado a defesa política estatal do setor cafeeiro, que
era responsável por inserir a economia brasileira na economia internacional. Neste contexto, foi
notória uma expressiva participação das elites cafeeiras na maior parte das decisões políticas.
Assim, a manutenção das alternâncias da política do café com leite, entre São Paulo e Minas
reforçava o papel dominante das elites locais. Todavia, a conflagração da crise de
superprodução de 1929, teria acirrado a crise ainda mais. Aliado a isso, o rompimento da
alternância política de São Paulo e Minas, teria colocado as classes oligárquicas convergindo
com os interesses armados do tenentismo. Assim, foi neste sentido que a Aliança Liberal se
estabeleceu entre as oligarquias de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, como dissidência às
políticas de Washington Luís, contra a política de baixa do preço do café. Diante disso, a figura
de Vargas teria se posicionado pela defesa do setor cafeeiro. Com a derrota da Aliança Liberal,
e o descumprimento da alternância política por São Paulo, convergiu para uma aproximação
mais direta entre as oligarquias tradicionais e do movimento tenentista (FAUSTO, 1970:9297).
Afirma, ainda, Boris Fausto, que as causas da Revolução de 30 não podem ser definidas
apenas a partir da pura e simples análise de substituição dos interesses da burguesia cafeeira,
dada a existência de interesses difusos entre os diversos grupos sociais, não tendo nenhum deles
tido propriamente uma legitimidade para representar alguma força de representação no campo
político vigente (FAUSTO,1970).
Na linha interpretativa de Francisco Weffort, nos anos posteriores a 1930, o dito “Estado
de Compromisso”2, reforçou a intervenção do Estado na economia com a ascensão de Vargas
Vale aqui destacarmos um pouco mais sobre a concepção interpretativa de Francisco Weffort referente ao “Estado
de compromisso”, que o mesmo nos apresenta como tendo sido uma das principais marcas do governo Vargas a
partir da década de 30. O conceito de “Estado de compromisso” se constitui como síntese essencial do populismo,
2
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ao poder. A marca expressiva de uma importante intervenção do Estado na economia do café
foi a política de compra e queima do café até o ano de 1944. A presença de Vargas acentuou as
disputas entre as oligarquias tradicionais e a burguesia nascente nacional, ao estabelecer uma
série de medidas para o exercício do poder central, por meio da criação de instituições públicas
como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, buscando reforçar uma relação direta de
apoio ao trabalhador, e implementar direitos e melhores condições de trabalho para garantir sua
forma manipulável de governar (WEFFORT, 1977:49-50).
Segundo as reflexões de José Murilo de Carvalho, o regime republicano trazia consigo
a difícil missão de enfrentar os constantes conflitos políticos, econômico e sociais causados por
um crescente aumento demográfico e pelo elevado aumento do número de desempregados, bem
como o aumento dos desordeiros. Diante de um cenário de grande turbulência, decorrente das
constantes tensões sociais, e principalmente da crise do mercado cafeeiro, coube ao governo
central estruturar um novo pacto de poder, justamente para conseguir impor uma certa
neutralidade do papel político local do Rio de Janeiro. Aos poucos até mesmo o governo
municipal da cidade ficou restrito às ações políticas e administrativas do governo central
(CARVALHO, 2012:31-35).
Como podemos perceber, o advento da República no Brasil não foi gestado para
promover a representatividade da soberania nacional, mas para congregar os anseios das
oligarquias, como das classes dirigentes, em busca de maior autonomia no campo político e
econômico. Como ressalta José Murilo de Carvalho, boa parte do período republicano será
marcado pela ênfase da instrumentalização do Estado num processo autoritário para a
construção de uma identidade nacional.
Logo, este novo pacto de poder será mais claramente estabelecido com a entrada do
Estado Novo, onde ocorre uma reconfiguração da máquina do Estado, bem como uma nova
relação do Estado com os segmentos sociais.
Para Maria Helena Capelato, o Estado Novo foi um período marcado pelo emprego da
“política de massas”, a qual foi reforçada pela figura de Vargas e por sua tomada ao poder já
no processo revolucionário de 1930. Assim, as políticas voltadas para as massas se constituíram
como maneira de conter as instabilidades políticas, geradas após um período entre guerras,
momento em que as críticas referentes ao liberalismo acabaram por tomar maiores proporções,
não apenas no Brasil, mas no mundo. O golpe dado em 10 de novembro de 1937, marcou o
articulado a figura do estadista com veículo central da política brasileira por meio dos anseios das massas
populares. WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. In FURTADO, Celso (Org.). Brasil:
Tempos Modernos. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1977. pp 49-50.
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início de uma redefinição da máquina do estado e das concepções de cidadania e da identidade
nacional. Sendo assim, a implementação da política de massa serviria não apenas como meio
de controle social, mas antes de tudo, como forma de legitimação do regime, por meio de
propagandas nos diversos veículos de comunicação para atingir a população em geral. A
proposta empregada em 1937, se detinha num Estado forte, capaz de corrigir todos os erros
advindos do liberalismo. O aparelho estatal se transformaria num organismo técnico e
coorporativo, voltando-se sobretudo para as questões da economia interna e das relações
estaduais com o poder central, por meio de taxações de impostos aos estados, de uma legislação
trabalhista, bem como de medidas para assegurar os direitos do trabalhador (CAPELATO,
2011: 109-111).
Nísia Trindade, Cristina Fonseca e Gilberto Hochman, ressaltam que o período que vai
da proclamação da República, em 1889, até o ano de 1930, representou um “hiato na formação
do Estado brasileiro”, marcado pelo domínio político das oligarquias tradicionais, na figura dos
coronéis, detentoras dos poderes políticos locais, e da figura dos bacharéis, principais
influências intelectuais no campo político. A disputa dessas duas forças políticas vai permear
todo cenário político ao longo da Primeira República. No contexto destas tensões, foi possível
despertar tanto nas oligarquias, como nas classes dos bacharéis, um engajamento com a
construção dos interesses da política nacional e dos projetos de Estado Nação (LIMA;
FONSECA; HOCHMAN, 2011:30).
A partir das mudanças ocorridas ao longo da década de 30, uma série de medidas foram
arregimentadas pela ação do Estado no campo político e social, em prol do fortalecimento de
suas bases institucionais. As disputas políticas entre as elites locais e o poder central é o que
demarcou o período provisório (1930-1934) até o período Constitucional (1934-1937). Apesar
da tamanha instabilidade, os primeiros 15 anos do governo Vargas foram essenciais para a
construção política ideológica dos projetos de Nação. A partir de 1933 os debates acerca dos
rumos políticos do país se intensificaram na Assembleia Constituinte, manifestando-se de
forma intensa uma crítica, por parte dos tenentes, aos princípios liberais propagados ao longo
período da Primeira República, e sendo defendido um modelo de Estado intervencionista e
centralizador (LIMA; FONSECA; HOCHMAN, 2011).
Assim, os principais problemas no campo social passaram a ser encarados como
elementos de solução direta por parte do Estado. Em meio às grandes instabilidades dos anos
30, as mudanças no campo da saúde só puderam ser sentidas a partir de 1934, com a entrada de
Capanema na direção do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), realizando um
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conjunto de reformas no campo da saúde por todo território nacional. Do ponto de vista
institucional, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) e do MESP,
possibilitou a afirmação de políticas de saúde pública, para a classe trabalhadora, e de
assistência social para os ditos “pré-cidadãos: os pobres, os desempregados, os que exerciam
atividades informais, ou seja, todos aqueles que não se encontravam habilitados a usufruir os
serviços oferecidos

pelas caixas e pelo institutos previdenciários” (LIMA; FONSECA;

HOCHMAN, 2005: 38).
A saúde, portanto, seria utilizada como um instrumento político e social para a garantia
de uma centralização política durante o governo Vargas. Logo, a inserção da saúde nas políticas
públicas se valeu de uma estratégia política como uma forma de “outorga” pelo Estado para a
inserção de direitos sociais como forma de conter toda e qualquer forma de oposição.
Cristina M. Fonseca ao analisar a institucionalização dessas políticas de saúde pública,
destaca que os dois modelos criados pelo MTIC e pelo MESP para atender dois diferentes
segmentos sociais, sendo o primeiro com a finalidade de atender a parcela corporativista e o
segundo com uma ênfase mais universalista. Contudo, como nos expõe a autora, a inserção de
políticas sociais às políticas de Estado se deu não por um processo de inclusão social
propriamente dito, mas em meio a disputas de poder político (FONSECA, 2007).
A partir das principais análises sobre os processos de formação nos Estados das políticas
de bem-estar social em alguns países, Cristina Fonseca acaba se debruçando sobre a
investigação das políticas públicas de saúde ao longo das décadas de 30 e 40. Retomando o
conceito de “cidadania regulada” proposto por Luiz Antonio de Castro Santos, a autora acaba
por defender a premissa de que tais medidas serviram na verdade para estabelecer a concessão
de uma cidadania, por meio de um modelo corporativista, adquirido ou universalista, através da
tutela do Estado. Logo, “... a política social implementada no Brasil a partir de 1930 não resultou
somente na implantação de mecanismo direcionados para a redução da desigualdade, mas
instituiu um sistema estratificado de prestação de serviços de saúde, que vinculado a relações
sociais específicas, conduziu a normas de inclusão diferentes no interior das instituições de
saúde” (FONSECA, 2007:25-27).
A partir dessas premissas, a autora irá justamente traçar o perfil institucional dos dois
modelos institucionais empregados pelo MTIC e pelo MESP, destacando os fatores importantes
para se compreender as principais características do sistema de proteção social no Brasil, como
as mudanças de caráter econômico ocorridas nos anos anteriores a 1930, principalmente em
decorrência do processo de crise instaurado pela crise de 1929 e principalmente pelas
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rivalidades dos poderes locais. Neste sentido a política social que se estabeleceu imediatamente
nos pós 30, como afirma Cristina, foi instaurada como uma resposta ao contexto político e
social, bem como aos interesses políticos e econômicos. Neste contexto, o papel desempenhado
pelo Estado teria sido o de promover um rearranjo político, afim de conter todas essas
instabilidades políticas internas (FONSECA, 2007:33-34). Desta forma, a partir do governo
Vargas buscou-se uma forma de reforçar o papel do Estado, por meio de políticas sociais, como
forma de instaurar novas bases para adquirir uma centralização política e uma nova
configuração do modelo de Estado.
Cristina Fonseca afirma, ainda, que “o processo de estatização da saúde pública que se
intensificou com a burocratização do Estado, principalmente a partir da decretação do Estado
Novo, imprimiu às ações da saúde uma ênfase nacionalista que se sustentava sobretudo nos
princípios de centralização, coordenação e normatização” (FONSECA,2007:176). Esta ênfase
nacionalista conferida aos serviços de saúde pública, que pôde nortear uma maior centralização
por parte do Estado, acompanhou uma série de investimentos no campo da saúde, como as
ações nas questões de formação técnica na área da saúde. Na incorporação dessas ações, notavase as influências dos fóruns internacionais, sobretudo as influências norte-americanas, que
justamente preconizavam as ações na esfera da saúde pública, através da Oficina Sanitária Pan
Americana (FONSECA, 2007: 33-34).
Adotando a vertente teórica, expressa no trabalho de Cristina Fonseca, procuraremos
analisar a construção da política pública de saúde, no seio da qual foi incorporada a assistência
psiquiátrica como um dos serviços essenciais para a manutenção da saúde no Brasil. Desta
maneira, pretendemos explorar a atuação de Adauto Junqueira Botelho na definição de ações
no campo da assistência psiquiátrica no âmbito da política pública de saúde, estabelecida no
período de construção e burocratização do Estado.
Para Carlos Henrique Paiva, o processo de burocratização do estado brasileiro não deve
ser compreendido pura e simplesmente como um processo de centralização política como
costuma ser interpretado, antes deve ser percebido como um processo histórico imerso a
diferentes temporalidades. Como acaba nos demonstrando o autor, o processo de burocratização
do Estado já se fazia presente deste meado do século XIX, sendo delineado principalmente
através do desenvolvimento dos espaços políticos urbanos. Nesse sentido, a crise instaurada na
década 20, reforçaria uma visão da classe intelectual política acerca da necessidade de uma
maior eficiência da máquina estatal, bem como a criação de medidas administrativas.
Justamente teria sido a partir da ascensão de Vargas que uma série de medidas administrativas
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foram sendo gestadas na política brasileira, trazendo importantes mudanças administrativas e
ações de caráter mais centralista, como a questão da indicação de interventores por estados,
bem como o processo de dissolução das esferas federais, municipais e estaduais (PAIVA, 2009:
785-786).
Para Gilberto Hochman, o projeto de saúde pública no Brasil pôde se institucionalizar a
partir das experiências adquiridas ao longo da Primeira República, mais especialmente nos anos
30, período crucial para a formação das políticas de centralização nacional, tendo importantes
impactos no campo da saúde. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência, após a Revolução
de 30, congregou no seu bojo administrativo os anseios de um projeto ideológico de nação.
Afirma ainda, que na realidade as políticas de saúde nos primeiros quinze anos do governo
Vargas possibilitaram a reorganização de dois períodos anteriores que não chegaram a efetuar
mudanças significantes, como os períodos de 1900-1909 e de 1910-1920. De 1900-1909, se
expressou pela atuação de Oswaldo Cruz implementando as políticas de saneamento,
combatendo as epidemias de febre amarela e varíola. Nos anos de 1910 a 1920 foram
sistematizados o projeto de endemias rurais e a necessidade de saneamento dos sertões. Em
1919 foi criado o Departamento Nacional de Saúde (DNS) (HOCHMAN, 2001: 127-151).
Entretanto, foi somente com a gestão de Gustavo Capanema à frente do Ministério de
Educação e Saúde Pública (MESP), a partir de 1934, é que foram sendo definidos os caminhos
para a construção de um departamento de saúde pública de fato, cuja atuação não fosse restrita
apenas à cidade do Rio de Janeiro. Capanema, durante sua gestão procurou tornar o organismo
federal mais presente no campo da saúde de cada estado, criando uma forma mais centralizada
do serviço de saúde no âmbito nacional. Logo, o projeto de consolidação administrativa da
saúde foi se realizando por subdivisões federais. A criação de um serviço nacional de saúde
em 1941 foi idealizada principalmente para as ações contra as doenças infecto contagiosas a
fim de possibilitar uma extensão para todo território nacional de seus serviços, tendo como
função supervisionar os demais serviços de saúde (HOCHMAN, 2001:130-136).
Nesse sentido, o principal objetivo atribuído àquele serviço nacional era sua subdivisão
em pastas específicas das doenças infecto contagiosas, sendo subordinado ao DNS. A atuação
do serviço nacional tinha como objetivo impedir surtos epidêmicos, bem como construir
medidas eficazes no combate as epidemias e de prevenção, se articulando com as delegacias
federais de saúde. Dentre as principais pastas de combate epidêmico, foram instituídos os
seguintes serviços nacionais: Serviço Nacional de Lepra, Serviço Nacional de Tuberculose,
Serviço Nacional de Febre Amarela, Serviço Nacional de Malária, Serviço Nacional de Peste,
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e o Serviço Nacional de Doenças Mentais. O Departamento Nacional de Saúde ainda tinha sob
sua subordinação, entre outras instituições, o Serviço Nacional de Educação Sanitária, o Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina, o Serviço Federal de Bioestatística e o Serviço Federal
de Águas e Esgoto (HOCHMAN, 2001:135-140).
Segundo Hochman, as ações efetivas da política de saúde durante o Estado Novo foram
expressões de heranças sanitárias da República Velha, e também incorporavam algumas
mudanças inovadoras, como a introdução de todo um aparato técnico e qualificado para o então
denominado Ministério da Educação e Saúde (MES). A criação de um serviço nacional se
tornou essencial na medida em que proporcionou a capacitação técnica dos serviços nacionais
e de sua rede estadual, ocorrendo uma certa divisão entre uma classe política que outrora em
sua maioria ocupava os ministérios e uma classe médica especializada que passava a se tornar
primordial para a manutenção do MES (HOCHMAN,2001:p.143-147).
As propostas apresentadas nos fóruns internacionais aos poucos contribuíram para o
estabelecimento de um conjunto de ações técnicas, assim como para a definição de acordos e
de medidas para o combate de doenças contagiosas. Este intercâmbio, orientado especialmente
pelas experiências dos países latino-americanos, propiciou uma reestruturação do campo da
saúde pública, e possibilitou uma nova orientação para as medidas sanitárias a serem adotadas
pelos países envolvidos.
De acordo com Cristina Fonseca, a participação do Brasil, a partir de 1936, nesses fóruns
e conferências internacionais, foi um momento singular marcado pelas grandes mudanças na
estrutura dos serviços de saúde, bem como na sistematização dessas influências no contexto da
saúde no país. O reflexo dessas influências apresentou-se mais fortemente a partir da III
Conferência Nacional de Saúde, que acabou por fomentar a Reforma Capanema, mediante
alguns pequenos ajustes. Essas mudanças puderam ser geridas durante a gestão de João de
Barros Barreto, que propiciou a construção da saúde a nível nacional (FONSECA, 2007: 176180).
Anna Beatriz de Sá Almeida em seu artigo, destaca que o projeto de reforma do então
Ministério da Educação e da Saúde Pública (MESP), a partir de 1937, teria suscitado grandes
debates na Câmara dos Deputados. O cenário de instabilidades políticas e financeiras acabou
por gerar obstáculos importantes para a aprovação do projeto. Diante das constantes
instabilidades políticas do governo provisório varguista, as relações estaduais e federais
acabaram sendo vistas como entraves para se alcançar a centralização necessária para o ato de
governar. A autora ainda aponta que entre os aspectos centrais do projeto de Capanema se
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destacavam as propostas de uma assistência pública de caráter nacional, e de um sistema de
cooperação entre os estados e a união, reforçando a necessidade de uma uniformização da rede
de assistência hospitalar. O auxílio dos institutos de pesquisas3 na implementação das ações do
MESP, se voltavam mais enfaticamente para as questões da “higiene mental” e para a saúde da
mulher e da criança. Os discursos mais incisivos na Câmara de Deputados destacaram as
propostas de criação de institutos de pesquisa, como no discurso proferido pelo deputado
Alcylino Leão. Este deputado destacou o grande número de analfabetos no país e a necessidade
de uma classe culta no país, que fosse capaz de discutir com propriedade a direção e as diretrizes
dos institutos (ALMEIDA, 2001).
O projeto de Capanema, segundo Anna Beatriz de Sá Almeida, congregou em si, as
formas mais eficazes de direção de políticas e práticas de saúde, o vínculo dos institutos de
pesquisa e a promoção de pesquisas científicas como elementos indispensáveis vinculados ao
MESP (ALMEIDA, 2001).

1.2- Panorama da assistência psiquiátrica no Brasil, 1930-1950.
Antes de entrarmos na apresentação do panorama da assistência psiquiátrica no país,
entre os anos de 1930 e 1950, cabe comentar aqui um pouco sobre o uso de diferentes
expressões, na época, para a identificação das pessoas acometidas por doenças mentais. Ao
longo de nossa pesquisa podemos identificar tanto através da legislação estudada, como através
de outras fontes, a presença recorrente de dois termos ao tratarem da assistência a estas pessoas
enfermas: “assistência a psicopatas” e “assistência psiquiátrica”.
Registramos igualmente o uso, ao longo deste período, de diversos termos para designar
especificamente as pessoas portadoras de doenças mentais como: “alienados”, “anormais”,
“doente mental”, “degenerados”, “psicopatas” e outras variantes empregadas ao longo do
período analisado.

3

Ao que tudo indica, esses institutos de pesquisas mencionados pela autora são alguns institutos já existentes no
período, como por exemplo o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantã. Contudo, Hochman e Fonseca
demonstram que a criação de tais institutos teria sido proposta na I Conferência Nacional de Saúde: “A formação
de técnicos para o setor chegou ao plenário da I CNS por meio de propostas que indicavam a necessidade de
criação, pelos estados, de instituições de formação que deveriam ter como modelo o Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
e a Escola de Enfermeiras D. Ana Nery. O Governo Federal ficaria encarregado de promover, justamente com as
faculdades de medicina, cursos de especialização para médicos e técnicos de laboratórios, considerados essenciais
para os departamentos estaduais, e, com estes, realizaria cursos de formação e aperfeiçoamento para guardas
sanitários, auxiliares de laboratório e atendentes. Uma carreira específica de médico sanitarista, antiga demanda
dos profissionais do setor, foi apresentada como necessária à “moderna organização sanitária”. HOCHMAN,
Gilberto; FONSECA, Cristina. “A I Conferência Nacional de Saúde: reformas, e saúde pública em debate no
Estado Novo”. In GOMES, Angela de Castro (Org). Capanema: o ministro e seu ministério. Rio de Janeiro:
Editora FGV/USF, 2000. pp.173-193. p.186.
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Respeitaremos o uso da expressão “assistência a psicopatas” quando estivermos nos
referindo ao contexto dos discursos e documentos produzidos nas décadas de 30 a 40,
especialmente dentro dos marcos da legislação sobre assistência vigente no período e dos
documentos institucionais, como os relatórios do Serviço Nacional de Doenças Mentais e as
Atas da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal. Já a partir da década
de 50, observamos que o uso da expressão “assistência psiquiátrica” torna-se mais frequente
nos documentos oficiais, institucionais e nos artigos científicos publicados em periódicos, como
nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais e na Revista Brasileira de Saúde
Mental. E neste sentido, procuraremos ao longo desta dissertação respeitar a adoção das
expressões conforme o contexto, inclusive autoral, em que as mesmas apareceram.
Ignácio Cunha Lopes, em seu artigo “Notícia Histórica da Assistência a Psicopatas no
Distrito Federal” publicado em 1939, apresenta os marcos temporais da assistência a psicopatas
no Brasil desde seus primórdios, realizando uma sinopse evolutiva da assistência e
subdividindo-a em três fases. A primeira fase denominada como “fase empírica”, foi demarcada
pelo período da colonização, em 1500, até o momento das denúncias feitas pelo médico José
Marins da Cruz Jobim, em 1830, sobre as condições de assistência aos alienados. O segundo
momento seria denominado como histórico, a partir das denúncias de Jobim até a reforma
promovida por Juliano Moreira, em 1903. O terceiro e último período da assistência seria “a
fase científica”, iniciando na reforma de Juliano Moreira e finalizando com o período de atuação
de Adauto Botelho, em 1939. Interessante o destaque que Cunha Lopes confere a Juliano
Moreira e Adauto Botelho. Para o autor, Juliano Moreira era o patrono da psiquiatria, tendo em
vista seu papel na definição das bases de reorganização da assistência e da incorporação as
bases científicas a psiquiatria, até então, inexistentes. Em relação à figura de Adauto Botelho,
Cunha Lopes o identifica como uma expressão continuada de Juliano Moreira, ou seja, como
um “discípulo de Juliano Moreira”. Além de enaltecer os feitos de Juliano Moreira e de Adauto
Botelho, Cunha Lopes destacou “o benemérito governo do presidente Getúlio Vargas e a
humanitária iniciativa de seu ministro da Educação e Saúde dr. Gustavo Capanema”, na
implantação de reformas na assistência a psicopatas (LOPES, 1939: 104-105).
Começaremos nossa análise cotejando a legislação produzida sobre a assistência
psiquiátrica, especialmente nas décadas de 30 a 50, para compreender o processo de
institucionalização da assistência psiquiátrica no Distrito Federal e no Brasil.
Buscando apresentar o panorama da assistência a psicopatas no país, entendo que
devemos iniciar pelo momento em que pela primeira vez no Brasil se estabeleceu na legislação
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a “assistência aos alienados”. Refiro-me à publicação do decreto nº 82, de 18 julho de 1841,
que estabeleceu a criação do Hospício de Pedro II. Como nos relatam Verônica Pimenta Velloso
e Maria Rachel Fróes da Fonseca, desde os anos de 1830 e tendo em vista a inexistência de um
espaço específico para os alienados, haviam denúncias em relação às condições do atendimento
a estes conferido na cidade, especialmente na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro,
como fora relatado por José Martins da Cruz Jobim, membro da Comissão de Salubridade da
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. José Clemente Pereira, provedor da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro, encaminhou em 15 de julho de 1841, um ofício a Cândido José
de Araújo Vianna, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, propondo a
criação de um hospício em terras da Santa Casa, na Praia Vermelha, onde estavam instaladas
as lavanderias do Hospital Geral e uma enfermaria de mulheres alienadas. O Hospício de Pedro
II foi fundado em 18 de julho de 1841 vinculado à Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro,
tendo seus primeiros estatutos sido aprovados em 4 de dezembro de 1852 (decreto nº 1.077), e
começado a funcionar em 8 de dezembro de 1852. Pelo decreto nº 142-A, de 11 de janeiro de
1890, o Hospício de Pedro II foi desanexado da Santa Casa da Misericórdia, e passou a
denominar-se Hospital Nacional de Alienados (HOSPÍCIO, 2018).
Em 15 de fevereiro de 1890, por meio do decreto-lei nº 206-A, foi criada a Assistência
Médica e Legal de Alienados. A referida Assistência seria constituída pelo Hospício Nacional
e pelas colônias Conde de Mesquita e de São Bento. Determinou, ainda, este decreto, que o
ingresso nas instituições asilares a todos os indivíduos acometidos por “alienação mental” que
ocasionassem qualquer ato que perturbasse a ordem pública ou ofendesse a moral e os bons
costumes, fossem eles brasileiros ou estrangeiros. O ingresso seria solicitado pelas autoridades
públicas, mais especificamente pelo chefe de polícia, acompanhado de uma guia de
justificativa. A entrada de pensionistas seria admitida apenas no Hospital Nacional, e o
pensionista deveria deixar uma carta de fiança visando a garantia do pagamento das despesas
ao longo do tratamento. Aos indigentes seriam destinados preferencialmente as Colônias de
Mesquita e de São Bento, ambas localizadas na Ilha do Governador, onde os mesmo a seriam
“capazes de serem entregues à exploração agrícola e às industrias”.
O decreto nº 1.559, de 7 de outubro de 1893, reorganizou o serviço da Assistência
Médico-legal de Alienados, dependente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
estabelecendo as principais diretrizes para o funcionamento do serviço aos alienados, e
instituindo a obrigatoriedade de tratamento gratuito aos que necessitassem, ou particular para
aqueles que pudessem pagar, brasileiros ou estrangeiros.
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Em 1º de fevereiro de 1904, por meio do decreto nº 5.125, foram regulamentados os
estabelecimentos públicos de alienados no Distrito Federal, cabendo à União a manutenção do
Pavilhão de Observação, do Hospício Nacional, e das Colônias de Alienados na Ilha do
Governador. Em 1911, com o decreto nº 8.834, de 11 de julho, ficou determinado que a União
manteria no Distrito Federal o Instituto de Neuropathologia, destinado a enfermos suspeitos de
alienação mental, e ao qual estava integrado o Pavilhão de Observação, o Hospital Nacional de
Alienados e as Colônias de Alienados.
Com o decreto nº 3.987, de 2 de janeiro de 1920, foi criado o Departamento Nacional
de Saúde Pública (DNSP), subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Anos
depois, em 1930, o DNSP passou a ser subordinado ao então criado Ministério de Educação e
Saúde Pública.
A Assistência a Psychopathas no Distrito Federal foi reorganizada por meio do decreto
nº 5.148-A, de 10 de janeiro de 1927, que definiu que caberia à União a manutenção da
assistência aos psicopatas no Distrito Federal, e à Prefeitura do Distrito Federal a diária dos
doentes desvalidos ou indigentes. O decreto estabeleceu, ainda, que as pessoas que, em
decorrência de doença mental atentassem contra a própria vida ou de outros, perturbassem a
ordem ou ofendesse a moral pública, seriam recolhidas aos estabelecimentos apropriados para
tratamento. Estabeleceu a incorporação de um número maior de especialidades medicas no
cuidado aos alienados e uma maior fiscalização das instituições para o trato dos pacientes tanto
nas instituições públicas quanto particulares.
Em 1927, o decreto nº17.805, de 23 de maio, aprovou o regulamento para os serviços
da Assistência a Psychopathas no Distrito Federal, estabelecendo que a União manteria o
Instituto de Psychopathologia, destinado à admissão de enfermos suspeitos de perturbação
mental, o Hospital Nacional, o Manicômio Judiciário, as Colônias para homens e para mulheres,
e os asilos-colônias para ébrios, epiléticos e atrasados mentais, que fossem criados. Em relação
ao pessoal responsável pelos serviços da Assistência a Psychopathas no Distrito Federal, propôs
a seguinte estrutura: um psiquiatra-diretor geral superintendente de todo os serviços clínicos,
técnicos, e administrativos da Assistência no Distrito Federal, especialmente os do Hospital
Nacional de Psicopatas; um vice-diretor do hospital, que será o psiquiatra com maior tempo de
serviço médico, na Assistência; um diretor do Instituto de Psychopathologia, que será o
professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; um psiquiatra diretor do
Instituto de Neurobiologia; onze psiquiatras; um médico chefe dos serviços da assistência
social; seis médicos assistentes efetivos;

dois cirurgiões;

um oftalmologista;

um
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otorrinolaringologista; um dermato-sifilígrafo; um médico fisioterapeuta, diretor do Instituto
de Physiotherapia; dois médicos fisioterapeutas encarregados do serviço de hidroterapia,
eletroterapia, kinesiterapia, fototerapia, compreendendo a helioterapia, termo terapia,
radiologia e radiumterapia; um dentista.
O decreto de 1927 estabeleceu, ainda, que no Hospital Nacional de Psychopathas
haveria um administrador geral, um chefe de secretaria, um primeiro oficial, um segundo
oficial, um terceiro oficial, um quarto oficial, cinco amanuenses, duas datilógrafas, um guardalivros, um farmacêutico-chefe; um sub administrador; um ajudante de farmácia; um
despenseiro; um continuo e um porteiro. Para os serviços nas colônias haveria em cada uma:
um psiquiatra diretor; tantos fisiatras quantos o diretor geral designasse; um chefe de laboratório
de pesquisas clinicas; um cirurgião e um dentista, na de homens; uma cirurgiã ginecologista,
um dentista na de mulheres; um farmacêutico e ajudante; um administrador; um primeiro e um
segundo oficiais; dois amanuenses.
Em 1927, também foi criado o Serviço Social da Assistência a Psicopatas, responsável
por promover um acompanhamento maior do tratamento dos internados no Hospital de
Alienados. Foi criada, em 1932, a Seção de Genealogia e Estatística da Assistência a Psicopatas,
dirigida por Cunha Lopes, a fim de promover uma investigação genealógica das doenças
mentais dos seus portadores e familiares. A partir de então começaram a serem publicados os
Anais da Assistência a Psicopatas, em cujas edições eram divulgadas suas principais atividades
(VENANCIO, 2012:31-33).
O Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) foi criado em de 14 de novembro
de 1930 (decreto nº 19.402), cujos serviços a seu cargo foram estabelecidos em 1º de dezembro
de 1930, com o decreto nº19.444. Na constituição deste Ministério estavam um Gabinete do
Ministro, uma Diretoria de Contabilidade, o Departamento Nacional de Ensino, o
Departamento Nacional de Saúde Pública, Departamento Nacional de Medicinal experimental
e o Departamento Nacional de Assistência Pública. Constituiria o Departamento Nacional de
Assistência Pública aqueles serviços que até então estavam incluídos na Assistência Hospitalar
e, também os da Assistência a Psicopatas.
De acordo, com a análise de André Luiz Braga, a herança do primeiro governo Vargas
foi fundamental para a promoção de importantes ações no campo da psiquiatria no Brasil, e que
mesmo após o término do mandato de Vargas ocorreu uma certa continuidade dessas medidas
no Governo JK. Logo, se torna inegável que o processo de institucionalização da psiquiatria no
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quadro das políticas públicas de saúde se congrega ao contexto varguista em que foram criados
os principais órgãos de fomento a saúde mental.
Ao longo das décadas de 30 e 40, ocorreram algumas mudanças que impactaram na
organização e nas atribuições dos órgãos federais em relação à assistência psiquiátrica. Após a
Reforma Washington Pires, em 1934, o departamento federal que era responsável pela
assistência psiquiátrica era a Diretoria de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, que
adotava medidas voltadas para prestar auxílio em termos de assistência psiquiátrica aos Estados
com uma situação assistencial precária, e principalmente no fomento de ações profiláticas. Na
década de 30, o Departamento Nacional de Assistência Pública, órgão vinculado ao MESP,
compreendia o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF), criado em
1938, cujas ações eram restritas ao Distrito Federal (BRAGA, 2013:67).
Alguns anos após a criação do MESP, foi estabelecido o plano geral de organização dos
serviços de saúde pública e assistência médico social, pelo decreto nº 24.814, de 14 de julho de
1934. Este decreto definiu que à Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social,
criada em junho daquele ano, caberia, entre outras atribuições, coordenar todas as providencias
da União, dos Estados e municípios relativas à saúde pública, assistência a psicopatas, e
assistência hospitalar. Seriam encarregados por estes serviços de saúde, coordenados por essa
Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social, várias diretorias, como a de
Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, “indicando que esta era uma área considerada
sensível e de importância significativa” (SOUSA, 2011: 42). Registra-se que à Diretoria de
Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, como indica sua própria denominação, motivava
não só a assistência e tratamento do paciente, mas o cuidado com aqueles que poderiam vir a
se tornarem doentes.
Por meio de outro decreto, o de nº 24.559, de 3 de julho de 1934, foram estabelecidas
as finalidades da Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental: proporcionar aos psicopatas
tratamento e proteção legal; dar amparo médico e social, não só aos predispostos a doenças
mentais como também aos egressos dos estabelecimentos psiquiátricos; e concorrer para a
realização da higiene psíquica em geral e da profilaxia das psicopatias em especial.
Em meio a uma série de mudanças implementadas no campo da saúde, principalmente a partir
de 1937, com a Reforma Capanema, cabe frisarmos aqui a delimitação de dois importantes órgãos no
campo da assistência psiquiátrica, a Divisão de Assistência a Psicopatas (DAP) e o Serviço de
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF). Esses dois órgãos até a criação do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, em 1941, aturaram respectivamente em esfera estadual e federal.
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A criação da Divisão de Assistência a Psicopatas (DAP), se estabeleceu em 1937, direcionando
suas ações para nível nacional, e tendo como função prestar auxílio em termos técnicos e
administrativos dos serviços psiquiátricos em todos os Estados da federação. O Serviço de
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF), criado em 1938, compreendia apenas
as ações assistenciais estabelecidas no Distrito Federal, realizadas no Hospital Psiquiátrico, no
Instituto Neuro-Sífilis, na Colônia Gustavo Riedel, no Manicômio Judiciário e na Colônia
Juliano Moreira. Contudo, tendo em vista o fato do Distrito Federal ter sido capital da
República, até ano de 1961, acreditamos que a atuação do SAP acabou, de certa forma, sofrendo
alguma influência das ações do DAP. Somente a partir de 1941, ocorre o fim dos dois órgãos,
que se fundem e dão origem ao Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Com a reforma de Gustavo Capanema, o MESP passou a ser denominado Ministério da
Educação e Saúde (MES), e neste contexto também surgiu a Divisão de Assistência a Psicopatas
(DAP), com atuação a nível nacional, provendo auxílio aos demais estados para a realização de
seus projetos assistenciais, plantas prediais e auxílio financeiro. Justamente, foi a partir da
reforma Capanema4, que uma série de medidas voltadas para a assistência psiquiátrica pôde
promover uma consolidação maior deste campo. Por meio do Departamento Nacional de Saúde,
do MES, foram criadas várias divisões e serviços federais, como a Divisão de Saúde Pública, a
Divisão de Assistência a Psicopatas, a Divisão de Assistência Hospitalar, e a Divisão de
Amparo à Maternidade e à Infância (BRAGA,2013:67).
Ainda em 1937, e tendo o objetivo de promover o processo de expansão dos serviços de
saúde por todo território nacional, foram também criados outros órgãos a nível federal, como
os Serviços Relativos à Educação, os Serviços Intermediários e os Serviços Relativos à Saúde.
Por meio da ação dos Serviços Intermediários foi realizada a divisão do país em sete regiões a
fim de coordenar a realização das ações entre a União e os estados (BRAGA,2013:67-68).
Contudo, o processo de expansão dos serviços de saúde para todos os Estados só conseguiu se
estabelecer completamente por meio da criação dos Serviços Nacionais, em 1941.
Braga, ao analisar o processo de institucionalização da psiquiatria no campo da saúde,
destaca a criação do Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M.), criado em 1941 e
destinado a supervisionar as atividades dos órgãos oficiais de assistência a psicopatas,
existentes no Distrito Federal, e a planejar a organização desses serviços no país. O S.N.D.M.
foi fundamental para o processo de expansão dos leitos psiquiátricos. A criação do Serviço
4

A partir da reforma Capanema são criados outros órgãos que visavam também as política de expansão a nível
federal no campo da psiquiatria por meio do Serviços Relativos à Educação, Serviços relativos à Saúde e os
Serviços Intermediários.
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Nacional de Doenças Mentais se insere em uma conjuntura em que se buscava a adoção de uma
série de medidas preventistas, com a finalidade de promover o saneamento do país. A falta de
saneamento era considerada pelo Governo Federal, e por muitos intelectuais da época, como o
principal entrave para promover o progresso político, econômico e social da nação
(BRAGA,2013).
De acordo com André Luiz da Conceição Fabrício, o primeiro Governo Vargas teria
sido um período de grande contribuição para o campo da saúde pública, ao inserir várias
diretrizes organizacionais e administrativas de abrangência federal. Uma série de ações no
campo da saúde passaram a ser implementados pela União, visando principalmente a promoção
de medidas voltadas para o ideal preventista (FABRÍCIO,2009).
A partir do encontro da psiquiatria com a eugenia foi possível a inserção da psiquiatria
como categoria médica de mesma importância entre as demais especialidades médicas
essenciais à saúde da população. Segundo nos afirma o autor, os ideais eugênicos foram
disseminados nos anos 10 e 20 do século XX, tendo sido propagados mais intensamente pela
Liga Brasileira de Higiene Mental, a qual se tornou um agente influente politicamente para
orientar o conjunto das ações da eugenia, profilaxia e de higiene mental. Desta forma, o
amalgamento da eugenia com a psiquiatria se tornou o elemento que pôde inseria as bases da
psiquiatria social (FABRÍCIO,2009).
Em abril de 1935, os congressistas e psiquiatras Antonio Xavier de Oliveira e Ernani
Lopes, apresentaram um projeto de lei com o objetivo de definir o regimento interno do Serviço
de Assistência a Psicopatas, e de propor as bases para um serviço nacional, que seria
denominado Assistência Médico-Social e Médico Legal aos Psicopatas Alienados ou não, e
Profilaxia Mental (FABRÌCIO, 2009: 68). Tal proposta se baseava em argumentos dos
principais psiquiatras da época, muito ligados à Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM).
Segundo André Luiz da Conceição Fabrício, ainda que tal projeto talvez não tenha sido
aprovado, e que os temas relevantes à psiquiatria tenham sido deixados um pouco de lado, as
proposições do projeto Capanema de reorganização das estruturas do MESP, em 1935,
possibilitaram que os discursos psiquiátricos estivessem presentes no cenário da saúde pública
(FABRÌCIO, 2009: 67-70).
O Ministério da Educação e Saúde Pública recebeu nova organização, em 1937, com a
Lei nº 378, de 13 de janeiro desse ano. Entre as principais alterações estava a alteração de sua
denominação, que passou a ser Ministério da Educação e Saúde (MES). Suas atribuições eram
a administração de atividades referentes à educação escolar, educação extra escolar, saúde
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pública e assistência médico-social. Com a ideia de se alcançar uma maior racionalização na
administração dos serviços deste Ministério, dividiu-se o território em oito regiões
administrativas, nas quais haveria, em cada, uma delegacia federal de saúde e uma de educação:
1ª Região (Distrito Federal, Estado do Rio de Janeiro), 2ª Região (Território do Acre, Estados
do Amazonas e Pará), 3ª Região (Estados do Maranhão, Piauí, Ceará), 4ª Região (Estados do
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas), 5ª Região (Estados de Sergipe, Bahia,
Espírito Santo), 6ª Região (Estados de São Paulo, Mato Grosso), 7ª Região (Estados do Paraná,
Santa Catharina, Rio Grande do Sul), 8ª Região (Estados de Minas Gerais, Goiás).
Na nova organização do MES, o Departamento Nacional de Assistência Médico-Social
foi substituído pelo Departamento Nacional de Saúde (DNS), constituído por quatro divisões.
e entre estas a Divisão de Assistência a Psicopatas, responsável pelos serviços relativos à
assistência a psicopatas e à profilaxia mental, tanto de caráter nacional como local. No Distrito
Federal as atividades relativas à assistência a psicopatas seriam realizadas pelo “Serviço de
Assistencia a Psychopathas do Districto Federal, composto pelo Hospital Psychiatrico; Instituto
de Neuro-Syphilis; Colonia Juliano Moreira; Colonia Gustavo Riedel; Manicomio Judiciario”
(BRASIL, Lei, 1937:9). A Divisão de Assistência a Psicopatas (DAP) foi instalada em abril de
1937, sob a direção de Waldemiro Pires.
Sobre a configuração da assistência psiquiátrica, a partir da reorganização do então
Ministério de Educação e Saúde, em 1937, destaca André Luiz C. Fabrício que foram criados
muitos serviços no Distrito Federal, como o Serviço de Saúde Pública e o Serviço de Assistência
a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF). No que concerne ao Serviço de Assistência a
Psicopatas (SAP-DF), este era constituído pelo Hospital Psiquiátrico, que anteriormente fora o
antigo Hospital Nacional de Alienados, pelo Instituto Neuro-Sífilis, pela Colônia Gustavo
Ridel, pelo Manicômio Judiciário e pela Colônia Juliano Moreira. Outra importante questão
que o MES tentou solucionar foi a necessidade de ampliação dos leitos psiquiátricos, que passou
a ser um grande problema a ser tratado pela Divisão de Assistência a Psicopatas (DAP). Neste
contexto, é que foi criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais, em 1941, como um órgão
fundamental para a sistematização técnica e científica e para a consolidação dos alicerces de
uma assistência de caráter nacional (FABRÍCIO,2009: 76-80).
Percebe-se, neste decreto, a preocupação em se promover uma maior centralização e
normatização dos serviços de saúde.
O Instituto de Psicopatologia do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAPDF) foi transferido para a Universidade do Brasil, em 3 de agosto de 1938, com o decreto-lei nº 591,
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tornando-se o Instituto de Psiquiatria, destinado ao ensino sob a direção de um professor
catedrático de clínica psiquiátrica.
O panorama das instituições de assistência psiquiátrica em 1938, estabelecidas nos
diversos Estados brasileiros, está disposto no quadro sobre a situação da Assistência a
Psicopatas nos estados (Ver: ANEXO 1).
O decreto-lei nº 3.171, de 2 de abril de 1941, que reorganizou o Departamento Nacional
de Saúde, extinguiu o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal e a Divisão de
Assistência a Psicopatas, e passou suas atribuições para o então criado Serviço Nacional de
Doenças Mentais, como um dos órgãos que integravam o Departamento Nacional de saúde. Seu
primeiro diretor foi Adauto Junqueira Botelho.
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CAPÍTULO II
ADAUTO JUNQUEIRA BOTELHO E A INSTUCIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
PSIQUIÁTRICA

Neste segundo capítulo, temos como objetivo traçar a trajetória sócio profissional de
Adauto Junqueira Botelho (1895-1963), por meio de sua atuação à frente da institucionalização
da assistência psiquiátrica no Brasil ao longo dos anos de 1938 a 1958. A partir desta
temporalidade poderemos analisar sua passagem de 1938 a 1941 como diretor do Serviço de
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, de 1941 a 1954, estaremos permeando sua atuação
como diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais e de 1956 a 1958 como diretor do
Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB). Assim, ao delimitarmos esta
temporalidade, queremos demostrar que a figura de Adauto Junqueira Botelho, ocupou ao longo
deste período importantes cargos na assistência psiquiatria nacional, principalmente de 1941 a
1954, atuando na direção do Serviço Nacional de Doenças Mentais, passando a atuar
diretamente sob a instância federal.
Apesar de todo seu protagonismo ao longo deste período, sua trajetória sócio
profissional acaba sendo referida pela historiografia apenas pelos anos de 1938 e de 1941.
Diante deste cenário, nos propomos ao desafio de permear mais profundamente sua trajetória
sócio profissional para trazer à tona suas principais ideias e propostas sobre a assistência
psiquiátrica no Brasil e suas ações para a institucionalização da assistência psiquiátrica.
Percorrer sua trajetória, a princípio nos pareceu algo como um jogo de quebra cabeças, na
medida em que encontrávamos escassas informações sobre sua trajetória sócio profissional. Ao
nos depararmos com essa situação, começamos a nos debruçamos por meio de breves
informações de alguns verbetes, noticiário de jornais da época disponíveis na Hemeroteca
Digital/ Biblioteca Nacional e pelos principais periódicos da época como: o Jornal Brasileiro
de Psiquiatria, Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria, a Revista Brasileira de
Higiene Mental, o Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, do Arquivos Brasileiros
de Higiene Mental e do Boletim da Academia Nacional de Medicina. A partir desse conjunto
documental foi o que nos possibilitou dar um suporte de informações relevantes para remontar
parte da trajetória sócio profissional de Adauto Junqueira Botelho.
Dessa forma, neste primeiro momento trataremos dos principais aspectos da trajetória
de vida de Adauto J. Botelho, e no segundo momento estaremos analisando sua atuação, suas
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principais ideias e ações no campo da assistência psiquiátrica. Assim, procuraremos explorar
mais a fundo sua trajetória e produção científica no campo da assistência psiquiátrica nacional.

2.1 - A trajetória sócio profissional de Adauto Junqueira Botelho.
Adauto Junqueira Botelho nasceu em 12 de maio de 1895 na cidade de Leopoldina,
Minas Gerais, filho de Francisco de Andrade Botelho e de Maria Nazaré Junqueira Botelho.
Adauto Botelho era oriundo de um distinto ciclo familiar mineiro, a qual era detentora
de terras na região de Leopoldina, Minas Gerais. Além disso, vários membros da família
Junqueira Botelho ocuparam importantes cargos políticos, como seu próprio pai que foi
Senador, e seu avó, José Monteiro Ribeiro Junqueira, que foi presidente distrital de Leopoldina
(1894), deputado estadual pelo distrito do Sul de Minas (1895), presidente da Câmara
Municipal de Leopoldina (1897), e deputado federal do Partido Republicano Mineiro (19031930). No ano de 1929, José Monteiro Ribeiro Junqueira participou da comissão executiva da
Aliança Liberal, quando começou a estabelecer estreitas relações com Getúlio Vargas. Outros
parentes de Adauto Junqueira Botelho também tiveram projeção no cenário político como seus
primos Antero Andrade Botelho, deputado federal de Minas Gerais (1897-1899, 19031923,1935-1937), e Antônio Augusto Ribeiro Junqueira, que foi deputado da Assembleia
Legislativa de Minas (1927-1930)5.
Integrava o patrimônio da Família Junqueira Botelho a Companhia Força e Luz
Cataguases-Leopoldina6, criada, juntamente com a Companhia Fiação e Tecelagem
Cataguases, em 26 de fevereiro de 1905, por iniciativa de José Monteiro Ribeiro Junqueira,
Norberto Custódio Ferreira e João Duarte Ferreira. Seus idealizadores objetivavam por meio da
criação da companhia de energia, investir na produção de energia elétrica com o intuito de
desenvolver a indústria na zona da Mata Mineira, que sofria com a baixa do preço do café desde
o final do século XIX. Assim, ao investir no setor energético, também estariam investindo no
impulso da indústria e da agricultura na região mineira. Segundo os estatutos da Companhia
Força e Luz Cataguases-Leopoldina, criada a partir de uma associação anônima, a produção de

5

FARIA, Helena. José Monteiro Ribeiro Junqueira. Disponível em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-monteiro-ribeiro-junqueira Acesso em 13 de
dezembro de 2018.
6
A Companhia Força e Luz de Cataguazes, hoje atual Energisa pertence até hoje a família de Adauto Junqueira
Botelho. Entre os anos de 1935-1962 e de 1967 a 1977, a Companhia foi presidida pelo o Irmão de Adauto, Ormeo
Junqueira Botelho, engenheiro, que foi presidente (1935-1962; 1967-1977) da Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina, e seu filho, Ivan Mulër Botelho, presidiu a empresa (1965-1967, 1977- 1987, 1988-1990),
e integrou o conselho administrativo (1990-1995).
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energia se destinaria para fins industriais e comerciais. Contudo, embora a Companhia Força e
Luz Cataguases-Leopoldina tenha sido criada no ano de 1905, só começou a funcionar
efetivamente em 14 de julho de 1908, com a inauguração da usina de Maurício.
Outro notável empreendimento dos Junqueira Botelho foi a criação da Casa Bancária
Ribeiro Junqueira, Irmãos & Botelho, criada por José Monteiro Ribeiro Junqueira e Custodio
Monteiro Ribeira Junqueira, em Leopoldina em 1902, com um capital social de
CR$500:000$0007. Ao longo de 1917 a 1929, esta instituição bancária fundou 14 filiais, sendo
três delas em Minas Gerais, as agências de Porto Novo, Sylvestre Ferraz Ltda e Recreio. No
Estado do Rio de Janeiro foram instaladas agências na cidade do Rio de Janeiro (na Rua da
Quitanda), e nas cidades de Miracema, Porciúncula, Itaperuna, Barra Mansa, São Fidélis,
Petrópolis e Rezende. No Espirito Santo foi instalada uma agência na cidade de Muquy8.
Adauto Junqueira Botelho passou sua infância no município em que havia nascido,
Leopoldina, e realizou o ensino primário e secundário no Ginásio Mineiro de Barbacena.
Doutorou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (VELHO
SOBRINHO,1937:55), em 1917, com a tese intitulada “Contribuições para a ethio-pathogenia
da Demência Precose. Dysendocrinias pela reação de Abderhalden”. Nesta Faculdade trabalhou
no serviço de clínica pediátrica e no laboratório de análises da cadeira de psiquiatria, em 1916,
e tornou-se livre docente em 1925 (ACADEMIA, 2018).
Destacamos aqui as relações profissionais de Adauto Botelho com Henrique Roxo9,
expressas, inclusive, por meio dos agradecimentos que colocou em sua tese de doutorado, “Ao
querido mestre Dr. Henrique Rôxo, o culto da minha admiração” (BOTELHO,1917:7). A
admiração de Adauto Botelho por Henrique Roxo também pôde ser constatada na aula
inaugural que proferiu do curso de psiquiatria aos alunos do sexto ano da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, em 1933, intitulada “Ensino e evolução da Psychiatria”. O curso
seria ministrado em conjunto com Pernambuco Filho e Bueno de Andrade, ambos assistentes
da clínica psiquiátrica e livres docentes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
7

No contrato social da Casa Bancária Irmãos Ribeiro consta os nomes de Francisco Andrade Botelho, Adauto J.
Botelho e seus irmãos Orméo Junqueira Botelho, Antônio Junqueira Botelho, e Emereciana Junqueira Botelho.
8
Constituição da Casa Bancária Ribeiro Junqueira, Irmãos & Botelho. Arquivo Ribeiro Junqueira. RJ 35.02t/ pr.
Pasta II. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CPDOC. pp.1-3.
9
Essa relação pôde se externar ainda mais em 4 de janeiro de 1920, quando Adauto Junqueira Botelho casa-se
com Gabriela Botelho Villela, filha do engenheiro e empresário Gabriel Villela e de Emília Botelho Villela, na
cidade de São Paulo. Nesta ocasião figuravam entre as testemunhas de casamento de Adauto, Custódio Junqueira
e sua esposa, além de Henrique Roxo e a avó da noiva Maria do Carmo Villela. As testemunhas por parte da noiva
se fizeram por parte de Alexandre Villela e o Senador, pai de Adauto, Francisco de Andrade Botelho. Ver em ,
Vida Social/ casamentos In:O Paiz.Anno XXXVI, no 12.870. Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 1920.p.4 Disponível
em : http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=178691_05&PagFis=56&Pesq=Adauto%20Botelho
Acesso em 17 de fevereiro de 2019.
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(BOTELHO,1933:157-161). Adauto Botelho, referiu-se aos principais nomes da cátedra de
psiquiatria, e dentre eles destacou Henrique Roxo:

Finalmente em 1921, foi o prof. Henrique Roxe nomeado cathedratico de
Clínica psychiatrica, que ainda hoje rege com notável saber. Profundamente
dedicado ao estudo da psychiatria o Prof. Henrique Roxo procurou desde logo
disseminar com grande efficiencia o ensino dessa disciplina, procurando
interessar directamente os alumnos com estudos praticos e observação do
alienado. A tenacidade e a vontade do Prof. Henrique Roxo conseguiram
vencer os obices que separavam o ensino da psychiatria do ensino do resto da
medicina. Levando os doentes de encontro dos estudantes para mostrar
detidamente os symptomas do psychismo transviado, o Prof. Roxo, conseguiu
vencer a etapa mais difícil que se antepunha ao ensino da psychiatria. Erudito,
claro e conciso em seus ensinamentos, o Prof. Roxo, como um dos melhores
professores da nossa faculdade, vem prestando ao estudo das doenças mentaes
os mais vigorosos esforços; espirito eminentemente pratico jamais se descuida
da therapeutica iniciada em cada caso e, com os conhecimentos adquiridos
pela sua longa pratica, Henrique Roxo transmite sem vaidades e sabe
transmitir o que é útil, o que é necessário (BOTELHO, 1933: 160).

Este pequeno fragmento revela toda a admiração de Adauto Junqueira Botelho a
Henrique Roxo. Para o mesmo, o ensino da psiquiatria recebeu contribuições de importantes
nomes da psiquiatria brasileira ao longo de seu percurso. Destacou que as contribuições das
ações de Henrique Roxo para o ensino da psiquiatria no Brasil, merecia todo o valoroso
reconhecimento nacional. Outro nome importante para o ensino, destacado por Adauto Botelho,
foi Juliano Moreira, o qual teria trazido para a psiquiatria novas concepções teóricas que
estruturaram as bases de conhecimento psiquiátrico no Brasil. Segundo Adauto, Henrique Roxo
e Juliano Moreira, constituíram os pilares fundamentais para a evolução do ensino da psiquiatria
no Brasil. Ressaltou, ainda, as contribuições de todo corpo docente da Faculdade Nacional de
Medicina do Rio de Janeiro, que ao longo do processo de estruturação do conhecimento médico
e psiquiátrico, contribuiu enormemente para o desenvolvimento e o ensino da psiquiatria no
Brasil (BOTELHO, 1933).
No ano de 1918, Adauto Junqueira Botelho atuava como assistente da clínica pediátrica,
cirúrgica e ortopédica da Policlínica de Botafogo, na Rua Bambina nº 45, no bairro de Botafogo,
na cidade do Rio de Janeiro. A Policlínica de Botafogo era uma associação filantrópica e
científica, que tinha como objetivo atender gratuitamente aos pobres nos consultórios ou
domicílios, e estimular o desenvolvimento científico por meio de encontros científicos e debates
sobre a assistência médica.
Em 1922, Adauto Junqueira Botelho tornou-se assistente do Instituto de
Neuropathologia, instalado na Praia da Saudade, nº 230, e então dirigido por Henrique de Brito
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Belfort Roxo. Permaneceu como assistente da instituição por muitos anos, inclusive quando esta
tornou-se, em 1927, o Instituto de Psychopathologia (Av. Pasteur, 250), do Serviço de Assistência a
Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF), ainda sob a direção de Henrique de Brito Belfort Roxo.
Ao longo de sua trajetória, Adauto Junqueira Botelho tornou-se membro de associações
científicas, como a Academia Nacional de Medicina, na qual tomou posse como membro
emérito em 1929, ocupando a cadeira de no 57, que tinha como patrono o médico Juliano
Moreira. Foi membro da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, criada em
1905 com sede no Rio de Janeiro. Esta sociedade teve importante papel na definição das
diretrizes fundamentais da psiquiatria no país. Podemos perceber, também, sua influência a
partir de seus associados, que eram nomes relevantes da psiquiatria brasileira de então. A função
da sociedade era além de promover a circularam de troca de conhecimento cientifico nacionais
e até mesmo com outros países. Nesse sentido, acreditamos que a atuação da Sociedade
Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal se constituiu como um instrumento de
articulação científica visando sempre atuar constantemente sob nova bases do conhecimento
médico científico10.
Na cerimônia de posse de Adauto Junqueira Botelho, como membro da Academia
Nacional de Medicina (ANM), em 27 de novembro de 193011, podemos perceber aspectos de
sua trajetória, de sua personalidade, e de suas relações pessoais e profissionais. No discurso na
cerimônia de posse, Miguel de Oliveira Couto, então presidente da ANM 12, apresentou um
pouco da personalidade de Adauto, ao afirmar que “não ha ninguem que conhecendo não saiba
da suprema bondade, das suas virtudes e da fidalguia. Mas, não ha tambem quem o conheça,
que não saiba de sua intelligencia e valor” (POSSE, 1930: 548). Logo, em seguida, o discurso

10

Na análise de algumas Atas da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, percebemos
que a dinâmica das reuniões focava primeiro nos principais informes administrativos, e em seguida eram
apresentados os casos clínicos com diagnósticos. Debatia-se as principais vertentes nosográficas, as formas de
tratamentos eficazes, bem como as inovações de tratamento e os impasses da assistência psiquiátrica nacional.
11
Posse de Adauto Botelho na Academia Nacional de Medicina. Sessão 27 de Novembro de 1930. Boletim da
Academia Nacional de Medicina, Rio de Janeiro, anno 102º, n. 25, 1930, pp.547-556.
12
Miguel de Oliveira Couto nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1865, filho de Francisco Oliveira Couto e
Maria Rosa do Espírito Santo. Em 1985, forma-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
defendendo a tese intitulada “Da etiologia parasitária em relação as doenças infecciosas”. Em 1892, a convite de
Azevedo Sodré, ingressa como médico da Santa Casa de Misericórdia e também passa a fazer parte do Hospital
São Sebastião, onde passa a realizar importantes pesquisas referentes a Febre Amarela. Em 1897 é eleito membro
da Academia Nacional de Medicina apresentando como trabalho original “O pneumogástrico na Influência”.
Dentro da academia pôde ocupar vários cargos na parte administrativo. Em 927 torna-se membro emérito e em
1929 é eleito presidente perpétuo. Ao longo de sua trajetória pôde fazer parte de importantes associações médica
dentro e fora do país, o que lhe possibilitou um maior destaque, tendo ganhado o título de Honoris Causa pela
Universidade de Buenos e da Universidade do Perú. Pôde receber ainda a Medalha da Instrução Pública da
Venezuela e da Coroa da Bélgica. In ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Miguel Oliveira Couto.
Disponível em: http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=586 Acesso em 23 de junho de 2019.
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do psiquiatra Henrique Roxo perpassou por boa parte da trajetória profissional de Adauto
Botelho, destacando dentre outras coisas sua produção acadêmica, como sua tese de
doutoramento, considerada um trabalho de notável reconhecimento e de caráter totalmente
experimental, a publicação de “Vicios Sociaes Elegantes”, com Pernambuco Filho, em 1924,
e “Pressão do Liguor nas doenças Mentais”, tese apresentada para obtenção da livre docência
na Faculdade Nacional de Medicina, que alcançou notoriedade acadêmica(POSSE,1930:548).
Henrique Roxo salientou, ainda, as notáveis contribuições de Adauto para a Sociedade
Brasileira de Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal, com a exposição de considerações
clínicas, e artigos científicos publicados nos boletins da sociedade (POSSE,1930:548). Roxo
resgatou a atuação de Adauto enquanto professor, elogiando todo seu empenho e didática
especialmente no período em que este o substituíra na cadeira de clínica psiquiátrica, na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Reforçou, ainda, suas contribuições como
fisioterapeuta, pois como tinha se especializado na Europa, Adauto Botelho teria trazido muitas
contribuições importantes em termos de técnicas elétricas para o tratamento das doenças
mentais (POSSE, 1930:552).
Adauto Botelho foi patrono da Cadeira de nº 43 da Academia Mineira de Medicina, e
ajudou a formular os estatutos da Sociedade Brasileira de Radiologia e de Eletrologia, fundada
em 12 de dezembro de 1929, na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,
na rua Mem de Sá nº 197, no centro do Rio de Janeiro.
Em 1954, Adauto Botelho ausentou-se do S.N.D.M. por um período de oito meses para
realizar uma viagem ao Canadá e aos Estados Unidos, onde visitou instituições psiquiátricas,
buscando subsídios para os convênios com os Estados, para a questão das vagas para internação
e de bolsas e auxílios para os psicanalistas (MELLONI, 2009).
Adauto Junqueira Botelho integrou, em 1948, juntamente com Fábio Sodré, Anibal
Silveira, Leme Lopes, Darcy Uchôa e Jurandyr Manfredini, a comissão responsável pela
elaboração de uma nova Classificação Brasileira de Doenças Mentais. Esta Classificação
apresentou importantes indicações do crescimento da presença da psicanálise no campo
psiquiátrico, ao incluir “os quadros de neurose: XII – Neuroses: 12-A – Estados histéricos de
conversão; 12-B – Estados ansiosos; 12-C – Estados fóbicos; 12-D – Estados neurastênicos;
12-E – Organoneuroses; 12-F – Neurose traumática” (MELLONI, 2009:96). A proposta foi
aprovada no V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, realizado no
Rio de Janeiro e em São Paulo, em 16 de novembro de 1948.
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Em 1956 o professor Adauto Botelho proferiu a palestra "Psicanálise e profilaxia
mental" no auditório do Ministério da Educação e Cultura, em evento organizado pela
Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Integrou, em 1961, Comissão de Saúde Mental da
Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, fundada 7 de agosto de 1961, tendo como primeiro
presidente Pedro Pernambuco Filho.

Foto 1 - Adauto Junqueira Botelho, Getúlio Vargas e Gustavo Capanema na
cerimônia de inauguração do Hospital de Neuro Psiquiatria Infantil. Fonte:
Arquivos do Serviço Nacional, 2ª parte, edição 1943.

Foto 2 - Visita de Adauto J. Botelho a obras de futuras Instalações de hospital psiquiátrico
em Vitória em 1949. Fonte: Acervo do Instituto Municipal Nise da Silveira /Centro de
Documentação e Memória / Arquivo Permanente / Acervo Iconográfico /Pasta 32(19471949), foto no 4.
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Foto 3 - Adauto Botelho visitando as obras de futuras Instalações de hospital psiquiátrico em Vitória em 1949.
Fonte: Acervo do Instituto Municipal Nise da Silveira /Centro de Documentação e Memória / Arquivo Permanente
/ Acervo Iconográfico / Pasta 32(1947-1949), foto no 2.

2.2 - Sanatorio Botafogo e “o recolhimento de nervosos”:
Outro destaque na trajetória de Adauto Botelho foi o fato de ter sido fundador, em 1921,
juntamente com Pedro Pernambuco Filho, Ulysses Vianna e Antônio Austregésilo Rodrigues
Lima, do Sanatorio Botafogo, instalado na Rua Dona Marciana nº 125 (posteriormente
denominada Rua Álvaro Ramos), na cidade do Rio de Janeiro.
Sua inauguração obteve destaque na imprensa carioca, tendo sido publicado, no Jornal
do Brasil de 1º de Agosto de 1921, uma matéria sobre a solenidade de inauguração do
Sanatório, a qual teria contado com a presença de um público seleto da alta classe médica e da
sociedade civil, testemunhando o empreendimento de uma casa de saúde de caráter privado
dedicada ao tratamento das doenças mentais ou até mesmo para promover o restabelecimento
físico e mental:
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Com a presença de muitas familias e de representantes da classe médica e da
alta sociedade, realizou-se hontem, á tarde, a inauguração dos primeiros
pavilhões da S. A. Sanatório Botafogo, destinados ao recolhimento de
nervosos, neurasthenicos, cansados, necessitados de um repouso completo no
restabelecimento physico e mental. Esse estabelecimento, que é dotado de um
apparelhamento modernissimo, offerecendo todo o conforto, vem preencher
uma lacuna, encontrando-se á sua frente distinctos e balisados medicos. A sua
primeira directoria está assim constituída: Srs. Drs. Austregesilo, presidente,
Ulysses Vianna, Thesoureiro; P. Pernambuco Filho, gerente e Adauto
Botelho, secretario13.

Importa analisar a inauguração do Sanatório Botafogo inserida em um momento um
tanto singular, como Adauto Botelho e Pedro Pernambuco Filho destacaram em seu estudo
“Vicios Sociaes Elegantes (Cocaina, ether, diamba, opio e seus derivados, etc). Estudo clinico,
medico-legal e profiláctico”, publicado em 1924. Tratava-se de um período em que a cidade
estava sofrendo com o aumento desenfreado dos vícios provocados pelos tóxicos,
principalmente cocaína, ópio, morfina e seus derivados, bem como com o aumento das
desordens urbanas, criminalidade e o lastimável estado social. As autoridades entraram em cena
e determinaram a proibição do comércio de entorpecentes por meio do decreto-lei nº 4.294, de
6 de julho de 1921, o qual visava não apenas a proibição do uso ilícito dos tóxicos, mas
enfatizava a emergência no trato dos toxicômanos, perante a existência de uma massa de
degenerados que poderiam ameaçar o futuro da nação.
Logo, haveria a necessidade de se criar instituições públicas e particulares para o trato
de pessoas viciadas. Não teria sido, então, por acaso, que o Sanatorio Botafogo, ao longo de
sua existência, tenha se dedicado principalmente ao tratamento dos toxicômanos, empregando
as técnicas mais modernas.

13

Uma Casa de Repouso em Botafogo. (inauguração). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, anno XXXI, n. 211, 1º de
agosto de 1921, p.7. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_04&pesq=Sanat%C3%B3rio%20Botafogo
Acesso em 19 de agosto de 2018.
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Por meio desses aspectos apontados, podemos entender que muito provavelmente a
criação do Sanatorio Botafogo14, no final de julho de 1921, tenha sido para atender as demandas
sinalizadas a partir do decreto-lei nº 4.294 publicado em de julho de 192115.

Foto 4 - Sanatório Botafogo em 1921, logo após sua inauguração. Fonte:
Fon Fon, Rio de Janeiro, anno XV, n. 35, 27 de Agosto de 1921. p.36.

A instituição dispunha de uma Pavilhão Central para atendimento a convalescentes,
doentes da nutrição, nervosos e toxicômanos, e recebia os pacientes alienados dos Pavilhões
“Juliano Moreira” e “Teixeira Brandão”, como era divulgado nos anúncios no Almanak
Laemmert:

14

Importante salientar aqui, é a total inexistência de documentação referente ao Sanatório Botafogo, que muito
provavelmente tenha ficado com algum dos sócios que a instituição chegou a ter ao longo de sua existência. Diante
desta limitação documental passamos a fazer todo o levantamento diretamente pelos jornais da época
acompanhando suas mudanças na configuração da formação das diretorias, anúncios de assembleias e anúncios
com propagandas. Desta maneira, acabamos descobrindo que a existência do sanatório durou até o ano de 1980,
com a publicação de 4 de março de 1980 no Jornal do Commercio, anunciando a ata da assembleia geral
extraordinária, ocorrida pela decisão de fechamento do Sanatório em 19 dezembro de 1979. Porém o anúncio
definitivo para o fechamento do sanatório se dá em 04 de março de 1980. Abaixo da publicação consta o certificado
de liquidação da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro/ JUCERJA, sob o número 67.931 realizado em 04
de março de 1980. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, ano 153, n. 132, 2º Caderno, 11 de março de 1980.
Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_17&pesq=Sanat%C3%B3rio%20Botafogo&past
a=ano%20198 Acesso em 8 de janeiro de 2019.
15
BOTELHO, Adauto; PERNAMBUCO FILHO, Pedro. Op. Cit., pp.131-142.
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Foto 5 – Sanatorio Botafogo. Fonte: Almanak Laemmert, 1922, p.1628.

Foto 6 – Sanatorio Botafogo. Fonte: Almanak Laemmert, Notabilidades
Commerciaes, 1927, p.62.

Interessante destacar que nos seus 59 anos de atividades, o Sanatorio Botafogo pôde
contar com a participação de outros acionistas e com importantes nomes da psiquiatria como
Juliano Moreira16, Ignácio Cunha Lopes, Cincinato Magalhães e Heitor Péres. Contou inclusive
com a participação do filho de Adauto Botelho, Sergio Junqueira Botelho, o qual após a morte

16

Integrou também o conselho fiscal da instituição em 1921. Ver em: Fon Fon, Rio de Janeiro, anno XV, n. 35,
27 de agosto de 1921. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=259063&pesq=Sanat%C3%B3rio%20Botafogo
Acesso em 16 de janeiro de 2019.
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do pai, assumiu a direção Sanatorio Botafogo, até o fechamento da instituição em 4 de março
de 198017.
Sérgio Junqueira Botelho havia percorrido os mesmos passos do pai, pois ingressou, em
1942, na Faculdade Nacional de Medicina, e escolheu em sua formação a psiquiatria como
especialidade médica18. Em 1953, Sérgio Botelho tomou posse como médico psiquiatra do
Ministério da Saúde19, e publicou, em 1955, um artigo baseado em uma palestra que havia
proferido no Centro de Estudos do Sanatório Botafogo, intitulada “Síndromes Catatônicas”, na
qual apresentara uma análise interpretativa dos processos etiológicos das síndromes catatônicas
(BOTELHO, Sérgio, 1955).
Ao longo de sua existência, o Sanatorio Botafogo, além de se dedicar ao tratamento de
pessoas acometidas por diversas doenças mentais e de toxicômanos, também pôde contribuir
consideravelmente com tratamentos mais modernos, e com a publicação de artigos científicos,
de autoria do corpo médico da instituição, sendo muitos destes baseados nas investigações e
nos casos clínicos do Sanatório Botafogo. Importa destacar, ainda, que muitos dos casos e da
experiência dos médicos do Sanatório Botafogo eram apresentados nas reuniões da Sociedade
Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal20.
2.3 – A Faculdade de Sciencias Medicas - “novos rumos se abrem ao ensino das sciencias
medicas”21
Na área do ensino médico, importa registrar a participação de Adauto Botelho, como
professor acionista, na fundação da Faculdade de Sciencias Medicas, uma escola médica
privada criada na cidade do Rio de Janeiro, em 1935. Nesta instituição Adauto Botelho também
foi, a partir de 1936, professor de psicologia normal e patológica.

17

Sanatorio Botafogo. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, ano 153, n. 132, 11 de março de 1980, Segundo
Caderno, p.9. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_17&pesq=Sanat%C3%B3rio%20Botafogo&past
a=ano%20198 Acesso em 8 de janeiro de 2019.
18
Pelas Escolas/ Exames. Faculdade Nacional de Medicina. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 de Janeiro
de 1942, p.9. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_13&pesq=S%C3%A9rgio%20Junqueira%20Bot
elho&pasta=ano%20194 Acesso em 18 de janeiro de 2019.
19
Nomeação de Médicos Psiquiatras. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, Ano 76, n. 94, 7 de fevereiro de 1953,
p.2. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_08&pesq=S%C3%A9rgio%20Junqueira%20Bot
elho&pasta=ano%20195 Acesso em 18 de janeiro de 2019.
20
Exemplo disso são algumas das exposições feita por Adauto Botelho e Pernambuco Filho em algumas sessões
na Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, entre 1937e 1939.
21
Fundada uma nova Faculdade de Sciencias Medicas. Diario de Notícias, Rio de janeiro, anno VII, n.5.794,
Primeira secção, 28 jan. 1936, p.6.
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Na realidade, como destaca Daise Mancebo a criação da Faculdade de Sciencias
Medicas teve como marco de fundação uma reunião realizada em 5 de dezembro de 193522, por
iniciativa do professor e médico Rolando Monteiro, e que contou com a participação de
importantes nomes de acadêmicos na área de medicina, como o próprio Adauto Botelho. O
principal objetivo da reunião era justamente a criação de uma faculdade de medicina que
pudesse propagar uma didática mais livre e que possibilitasse uma prática de ensino médico
mais moderna. Nesta reunião foi lavrada a Ata da Assembleia Preparatória de Constituição da
Sociedade Anônima de Sciencias Medicas. Importante esclarecer aqui que a abertura da
Faculdade de Sciencias Medicas só foi possível pois os participantes da reunião de dezembro
de 1935 criaram uma associação para financiar o empreendimento, na qual todos seus
idealizadores automaticamente se tornariam acionistas para garantir o empreendimento. Apesar
de seus idealizadores serem todos acionistas da faculdade, o principal objetivo de sua criação
não estava vinculado a questão de lucro, mesmo sendo uma instituição de caráter particular.
Buscava-se uma instituição com maior autonomia didática e modernização do ensino que
garantisse maior liberdade. Dessa forma, apenas uma instituição de caráter privado poderia
garantir uma prática de ensino com maior autonomia e liberdade (MANCEBO,2016:36).
Segundo o médico Thomaz da Rocha Lagoa, também presente na reunião dos
envolvidos no processo de fundação da Faculdade de Sciencias Medicas, outro motivo para a
aquele encontro era conseguir com que a instituição de ensino não sofresse forte interferência
do regime varguista, o qual então se voltava para a consolidação de todos os assuntos da
administração pública, inclusive o ensino.

Dessa forma, apenas a constituição de uma

instituição de ensino de caráter mais autônomo, de caráter privado, poderia assegurar um ensino
mais livre, fora das interferências do regime varguista (MANCEBO, 2016:36-38). Essa prática
docente e a ocupação dos docentes em vários setores de instituições foi o que acabou garantindo

Segundo afirma Álvaro Cumplido de Sant’ Anna, a assembleia que constituiu a Sociedade Anônima em 1935,
contou com as assinaturas de 36 professores acionistas, dentre eles estavam: Antônio Cardoso Fontes, Gilberto
Moura Costa, Rolando Monteiro, Jayme Poggi de Figueiredo, Gabriel de Andrade, Achilles Ribeiro de Araújo,
Luís Amadeu Capriglione, Oscar Clarck, Álvaro Cumplido de Sant’ Anna, Thomaz Rocha Lagoa, Clóvis Corrêa
da Costa, Raul David Sanson, Irineu Malagueta de Pontes, Júlio Novais, Waldomiro Pires Ferreira, Jacinto
Campos, César Guerreiro, Heráclides César de Souza Araújo, Jorge Moraes Grey, Mario Olinto, Hélion Povoa,
Hildegardo de Noronha, Waldemar Bernardinelli, Ângelo Pinheiro Machado Filho, Genival Londres, Raul Pitanga
Santos, Ântonio Emmannuel Guerreiro de Faria, José Ribe Portugal, Antônio Barbosa do Couto e Silva, Raul
Jobim Bittencourt, Adauto Botelho, Alberto Borgerth e Pedro Ernesto Baptista, representado pelo Dr. Júlio de
Novais. Deixaram de comparecer: Drs Raul almeida Magalhães, Jorge Bandeira de Mello, Sinval Lins, J. A.
Maurity Santos, Francisco Eduardo Rabello, Paulo Cézar de Andrade, Paulo de Carvalho, Guilherme Guinle, João
de Barros Barreto, J.P. Fontenelle, Leonídio Ribeiro, Henrique Dodsworth, Roberto Duque Estrada e Octávio
Ayres. Ver em: SANT’ ANNA. Álvaro Cumplido. A Faculdade de Ciências Médicas e a U. E. G. Edição da CEIP
- U.E. G, Rio de Janeiro, 1967. p.26.
22
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o credenciamento da instituição três anos após seu funcionamento, já que a instituição não
possuía um hospital clínico, e funcionava em várias instituições conveniadas.
A Faculdade de Sciencias Medicas teve como seu primeiro diretor Antonio Cardoso
Fontes, professor, médico e pesquisador assistente no Instituto Oswaldo Cruz, onde defendeu,
em 1903, a tese de doutorado "Vacinação e soroterapia antipestosas" sob a orientação de
Oswaldo Cruz. Nesta ocasião foi também indicado Gilberto Moura Costa, como vice-diretor,
Rolando Monteiro, Secretário, e Jayme Poggi de Figueiredo, como tesoureiro.
Na Faculdade de Sciencias Medicas o ensino das disciplinas do curso médico,
professado por professores catedráticos, auxiliares de ensino e docentes-livres, era realizado em
diversos espaços, como, por exemplo, em anfiteatros, salas de demonstração, laboratórios de
trabalhos práticos, enfermarias, dispensários e ambulatórios dos hospitais e em instituições
especiais.

Foto 7 – Faculdade de Ciencias Medicas.
Fonte: Correio da Manhã, 12 de janeiro de 1936, p.11.

A instituição funcionou até o ano de 1939 no prédio da Fundação Gaffré-Guinle,
localizado na rua Mariz e Barros, nº 369. Apesar da boa convivência pacifica nos primeiros
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anos, com o passar do tempo acabou gerando um desgaste, o que motivou a Faculdade de
Ciências Médicas a procurar edificar uma sede própria, na Rua Cadete Ulisses Veiga, n°25 em
São Cristóvão. Apenas com o decreto nº 5.166, de 23 de janeiro de 1940, a Faculdade recebeu
a chancela do presidente Getúlio Vargas para seu reconhecimento (MANCEBO, 2016).
A instituição tornou-se, em 1947, Faculdade de Sciencias Medicas Sociedade Anônima.
Em 1950 foi criada a segunda Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e em 1953,
seu estatuto aprovou a incorporação da Faculdade de Sciencias Medicas, que se tornou então
Faculdade de Sciencias Medicas da Universidade do Distrito Federal. A partir desse momento
acabou ocorrendo a proposição de que a Faculdade de Sciencias Medicas pudesse ser
incorporada a Universidade do Distrito Federal23, gerando divergências entre os acionistas, pois
parte deles eram favoráveis a inserção da universidade a uma universidade pública porque a
principal diretriz para o desenvolvimento da faculdade não deveria ser o lucro, mas a qualidade
do ensino médico24.

Foto 8- Adauto Junqueira Botelho como professor da Faculdade de Ciências Médicas,
respectivamente dos anos de 1948 e 1949.

23

A Incorporação da Faculdade de Sciencias Medicas pela UDF se concretizou por meio do decreto no 569, de
11 de setembro de 1960.
24
Na incorporação da Faculdade de Sciencias Medicas à UDF, muitos nomes do quadro docente foram
aproveitados: Adauto Junqueira Botelho, como catedrático da 2º cadeira da clínica psiquiátrica, Raul Bitencourt
na cátedra da 1º cadeira de clínica psiquiátrica, Waldomiro Pires na cátedra da 1º cadeira clínica neurológica,
Rolando Monteiro na cátedra de ginecológica, e Mário Olinto na cátedra de clínica pediátrica e higiene infantil.
Na composição do conselho universitário aparece Thomaz da Rocha Lagôa como diretor da Faculdade de Ciências
Médicas, e Álvaro Cumplido de Sant’ Anna como vice representante. Ver em: Anuário da Universidade do Distrito
Federal. Boletim da UERJ, referente as atividades do ano de 1956. Rio de Janeiro, ano 1957, pp.124-126.
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Posteriormente a instituição passou por transformações e assumiu outras denominações,
Faculdade de Sciencias Medicas da Universidade do Rio de Janeiro (1958), Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade do Estado da Guanabara (1961), Faculdade de Ciências
Médicas da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1975), e Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ (1977).
2.4 – Produção intelectual:
Ao longo de sua trajetória profissional, Adauto Botelho publicou obras e um número
considerável de artigos sobre questões relacionadas à assistência psiquiátrica e às doenças
mentais.
Procuraremos percorrer parte de sua produção intelectual para compreender e conhecer
um pouco mais suas ideias e práticas no campo do saber médico psiquiátrico.
Apresentamos suas publicações no quadro abaixo:

Quadro 1- Adauto Botelho -Produção Intelectual
1917
. Contribuições da ethio-pathogenia precoce. Dysendocrinias pela reacção de
Abderhalden. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro.
1919
. Paralisia geral juvenil e tabes amaurótica. Archivos Brasileiros de Neuriatria e
Psychiatria, Rio de Janeiro, n.15, 1919, p.447.
1924
. (com Pedro Pernambuco Filho). Vicios Sociaes Elegantes (Cocaina, ether, diamba,
opio e seus derivados, etc). Estudo clinico, medico-legal e profiláctico. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves, 1924.
1929
. Estados Mixtos da psychose maníaco-depressiva. Archivos Brasileiros de Neuriatria e
Psychiatria, Rio de Janeiro, anno XI, n.2, set-out, 1929, pp.105-112.
1932
. Estatística de paralisia geral. Archivos Brasileiros de Neuriatria e Psychiatria, Rio de
Janeiro, anno XXVIII, n.10, 1932, p. 299.
1933
. Ensino e Evolução da Psychiatria. Jornal Clínicos, Rio de janeiro, ano XIV, n.11, 1933,
pp. 157-161.
. Dados estatísticos sobre a paralisia geral. Arquivos Brasileiros de Neuriatria e
Psiquiatria, Rio de Janeiro, ano XVI, n.1, jan-fev, 1933, pp.7-13.
. Paralisia Geral Senil. Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria, Rio de Janeiro,
ano XVII, n.4, 1933, pp.219-240.
1934
. A epilepsia seus distúrbio e tratamento.pp.139-170 In: ROXO, Henrique. Novidades
em Doenças Mentais. Rio de Janeiro: Atlantida Editora, A. dos Reis, 1934.
1936
. Idéias e sugestões sobre assistência aos psicopatas no Brasil. In Questões MédicoSociais. Rio de Janeiro: [s.n.], 1936, pp.103-122.
1937

45

. Ideias e sugestões sobre Assistência a Psicopatas no Brasil. Arquivos Brasileiros de
Neuriatria e Psiquiatria, Rio de Janeiro, ano XX, ns.3-4, mai- ago.1937, pp. 286-296.
1938
. Cardiazoloterapia dos esquizofrênicos. Arquivos Brasileiros de Neuriatria e
Psiquiatria, Rio de Janeiro, ano XXI, ns. 3-4, mai-ago.1938, pp.69-75.
. Centros psíquicos extra-corticais e perturbações mentais. Revista da Universidade do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ano 2, n.2, 1938, pp.131-146.
. Tratamento da esquizofrenia pelo cardiazol. In Livro de Ouro Dedicado ao Prof.Dr.
Mariano R.Castex, Buenos Aires: [s.n.], 1938. pp.3-7.
1939
. (com Ignácio da Cunha Lopes, Jefferson de Lemos, Ida H. Costa. O centenário do
Hospício Pedro II. Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Rio de Janeiro,
1939, pp.183-198.
1940
. O álcool e a loucura. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, Rio de Janeiro, ano 12,
n.5, 1940, pp. 56-57.
1941
. Súmula das Atividades da Assistência a Psicopatas de 1939. Assistência a Psicopatas,
ano 1941. pp.5-151.
1942
. Alcoolismo, fator de loucura! Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, Rio de Janeiro,
ano 13, n.1, 1942, pp. 64-62.
1943
. O centenário do Hospício D. Pedro II. Arquivos do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, 1ª parte, Rio de Janeiro, 1943, pp.369-380.
. Atividades do Serviço Nacional de Doenças Mentais em 1943. Arquivos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, 1a Parte, Rio de Janeiro, 1943, pp.11-151.
1944
. Considerações sobre a higiene mental. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, Rio de
Janeiro, ano XV, n.1, nov. 1944, pp.16-24.
. Dados sôbre a assistência psiquiátrica no Brasil. Arquivos da Assistência a Psicopatas
do Estado de São Paulo, São Paulo, vol. IX, ns3-4, set-dez 1944, pp.161-176.
. Alcoolismo e Doenças Mentais. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, Rio de
Janeiro, ano 15, n.1, 1944, pp. 87-89.
. Aspectos da assistência a psicopatas no Brasil. Cultura Médica, 1944; 1-2.
1945
. Assistência aos doentes mentais. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945.
1946
. Súmula do relatório das atividades do Serviço Nacional de Doenças Mentais em 1946.
Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Rio de Janeiro, 1949, pp.215-253.
1947
. Os perigos do Álcool. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental, Rio de Janeiro, ano
XVIII, n.1, julho 1947, pp.83-85.
1948
. (com Ignácio da Cunha Lopes). Classificação Psiquiátrica. Arquivos da Assistência a
Psicopatas do Estado de São Paulo, São Paulo, 1948, pp.14-15; pp.57-67.
. Psychiatric assistance in Brasil (general features). Rio de Janeiro: Secção de
Cooperação do S.N.D.M,. 1948.
1951
. (com Roberto Lyra, Osvaldo Domingues de Moraes, Aluisio Câmara). Homenagens ao
Prof. Heitor Carrilho. Arquivos Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, Rio de Janeiro,
ano 20-23, ns.1-8, 1951, pp.11-27.
1955
. Dados sobre as atividades psiquiátricas e de higiene mental no Brasil. Revista Brasileira
de Saúde Mental, Rio de Janeiro, ano I, n.1, 1955, pp.43-56.
. A Necessidade da Psiquiatria para a Saúde Pública. Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, Rio de Janeiro, v. IV, n. 4, 1955, pp.17-18.
. Alcoolismo nos Hospitais Psiquiátricos do Brasil. Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, Rio de Janeiro, v. IV, n. 4,1955, pp.7-16.
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. Atividades do Serviço Nacional de Doenças Mentais/ Relatório do S. N. D.M em
1951,1952 e 1953. Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Rio de Janeiro,
v. IV, n.4, 1955. pp.192-246.
. Realizações do S.N.D.M. Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Rio de
Janeiro, n.4, 1955, pp. 287-290.
1956
. Influência da Psicanálise sôbre a Psiquiatria. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de
Janeiro, v. V, n. 2, abr-mai-jun de 1956, pp.93-101.

Gostaríamos de destacar, aqui, uma de suas obras que alcançou grande repercussão no
campo médico e ganhou destaque na imprensa carioca. Trata-se da obra “Vicios Sociaes
Elegantes (Cocaina, ether, diamba, opio e seus derivados, etc.). Estudo clinico, medico-legal e
profiláctico”, publicada em co-autoria com Pedro Pernambuco Filho, no Rio de Janeiro em
1924. Em seus aspectos mais gerais, a obra expunha os perigos dos vícios de tóxicos como a
cocaína, o éter, a diamba (maconha), ópio e a heroína. Em boa parte da obra, os autores
resgataram o processo histórico pelo qual se deu a entrada dos vícios, bem como o processo de
disseminação dos principais tóxicos e a constituição do processo de intoxicação e os processos
de degradação moral e mental nos indivíduos acometidos pelo vício (PERNAMBUCO FILHO;
BOTELHO, 1924).
Para os autores, a ocorrência dos vícios em toxicômanos se daria por forma
acidental ou constitucional, sendo que pela forma acidental seria devido ao uso por meio de
uma necessidade médica ou terapêutica, e na forma constitucional os indivíduos entrariam no
vício por uma entrega consciente ao prazer, buscando seus efeitos anestésicos como no caso da
morfina (PERNAMBUCO FILHO; BOTELHO, 1924).
A questão dos vícios foi um tema que pôde ser destacado em outros trabalhos produzidos
por Adauto, especialmente no que toca a questão do álcool e a relação com as psicopatias. Em
seu artigo intitulado “Alcoolismo nos hospitais psiquiátricos do Brasil”, publicado em 1955 nos
Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Adauto Botelho afirmou que o problema
do álcool, desde os primórdios da história do homem, sempre foi um problema que mobilizou
os médicos. Os efeitos decorrentes do uso indiscriminado do álcool em um indivíduo produziam
lesões e perturbações psíquicas por meio de seus efeitos tóxicos. Dessa forma, as intoxicações
produzidas pelo álcool, segundo os parâmetros estabelecidos por Kraepelin25, causariam uma
incapacidade de discernimento e a perda temporária da memória no indivíduo, o que
25

As proposições de Kraepelin traziam pela primeira vez a constituição de um conjunto de sistematização de
diagnósticos clínicos e suas etiologias publicados em seu tratado de psiquiatria em 1883. Assim, ao propor um
conjunto de sintomas clínicos, Kraepelin, consegue aliar os aspectos das causas psicológicas a um conjunto de
causas orgânicas. Dessa forma, seu quadro classificatório possibilitou a concepção de novos diagnósticos como a
demência precose e a psicose maníaco depressiva. Assim, Kraepelin foi considerdo fundador da psiquiatria
moderna, apresentando as bases de grande parte do conhecimento médico psiquiátrico.
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dificultaria, em muitos casos, a realização de atividades voltadas para o mundo do trabalho, na
medida em que ocorria um relaxamento muscular que incapacitava o sujeito ao exercício das
atividades mais braçais ou até mesmo daquelas que necessitassem de uma concentração maior.
Os efeitos da intoxicação alcóolica podiam se apresentar de uma forma mais aguda, também
chamada como “embriaguez fisiológica ou embriaguez dos normais”. Contudo, os estados mais
agudos do alcoolismo vinham surgindo cada vez mais no mundo, apresentando resultados
preocupantes na sociedade. Todavia, a ingestão alcóolica passava do aparelho digestivo para a
corrente sanguínea, atingindo consequentemente os demais órgãos, pois cerca de 20% do álcool
absorvido era ingerido pelo estômago, e 9% pelo intestino e pelo duodeno. Contudo, o processo
de intoxicação, ao atingir o fígado, o coração, e principalmente o sistema nervoso, tornava seus
efeitos ainda mais prolongados (BOTELHO, 1955: 7-8).
Para Adauto Botelho, o fator que definiria a distinção entre um indivíduo que bebia
socialmente e aquele que de fato fosse alcoólatra, seria justamente a necessidade do álcool como
um meio direto para o indivíduo se ajustar a uma realidade social. Desta maneira, um indivíduo
dependente dos efeitos etílicos, ficava muito susceptível, “se as

condições psíquicas o

predispõem, êle é dominado pela necessidade e passa à categoria do bebedor inveterado,
escancarando as portas de sua vida para a tuberculose, para a miséria e para o crime”
(BOTELHO, 1955:9). Logo, a embriaguez fisiológica acabava provocando também uma
embriaguez patológica, podendo potencializar ainda mais os efeitos e incidentes violentos, caso
existisse alguma pré-disposição psíquica. Assim, os efeitos do alcoolismo e da violência
estavam correlacionados. Segundo os dados estatísticos, no Brasil na década de 5026, o uso
recorrente de álcool representava 25% dos crimes contra a propriedade, e 38% dos casos de
embriaguez por crimes contra segurança pública e administração pública. Relatava, ainda, que
nas causas de internação em hospitais do SNDM, o diagnóstico do alcoolismo representava a
terceira maior causa de internamento, com 9,2% das internações, em seguida a oligofrenia com
7,9 %, epilepsia com 6,9%, psicose derivada à sífilis com 5,4%, e entre aquelas mais presentes
estavam os diagnósticos de esquizofrenia com 27,7 % e os de psicose maníaco depressiva com
9,5 % (BOTELHO, 1955:.9-10).
Afirma, ainda, que a falta de investimentos nos Estados da federação seriam um grande
obstáculo à implantação das ações destinadas ao tratamento dos alcoólicos. Ressalta, entretanto,
tal risco seria transitório, tendo em vista os futuros investimentos do Serviço Nacional de

26

Os dados apresentados por Adauto Botelho não indicavam exatamente o ano a que se referiam esses dados e as
fontes que subsidiaram essas informações.
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Doenças Mentais no combate ao grande mal do álcool como “fragelo social”, e a perspectiva
a inauguração de futuras instalações hospitalares. Alerta, ainda, para o grande consumo de
álcool no Brasil, principalmente em decorrência do uso da cachaça entre as classes mais pobres
desde cedo. Dentre os principais motivos para se começar a beber se encontravam as
“frustrações e decepções da vida,” principalmente na faixa etária de homens aos 25 a 35 anos;
o fato de deficientes mentais, por meio da bebida, tentarem serem iguais aos demais diante de
sua incapacidade e inferioridade psíquica; e os sujeitos de personalidade psicopática , cientes
de seu comportamento anormal e anti social, tentavam se enquadrar socialmente através do
álcool. Menciona, também os psico-neuróticos que, cientes dos efeitos do álcool e seu processo
de relaxamento acabam fazendo uso como meio para estabelecer um certo equilíbrio mental
diante de seus distúrbios. Refere-se aos esquizofrênicos que, por meio do álcool, tentavam uma
forma de não se sentirem indiferentes ao ambiente social, aos cicloides com seu caráter livre e
hiperativo, apoiando seu fator de anormalidade e excentricidade ao álcool, e aos homossexuais,
que por meio de sua extrema frustração biológica se entregavam ao vício da bebida
(BOTELHO,1955:11-13).
Em seu artigo intitulado “A Necessidade da Psiquiatria para a Saúde Pública”, publicado
nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, em 1955, Adauto Junqueira Botelho
tratou dos principais problemas e carências da assistência psiquiátrica no país. Botelho destaca
a necessidade de mais psiquiatras no Brasil, pois o contingente de médicos, em meados da
década dos anos 50, era insuficiente para atender os 40.000 doentes mentais internados entre a
assistência pública e privada. De acordo com suas estatísticas, 2,5 indivíduos em cada mil
necessitavam de um tratamento psiquiátrico. No caso do Brasil, que já tinha mais de 52 milhões
de habitantes na década de 50, o número de doentes cresceria progressivamente alcançando
futuramente 125 mil doentes, um número cinco vezes maior do que o número de doentes
internados nos hospitais psiquiátricos naquele momento. Para Adauto Botelho, o número
adequado de profissionais para o atendimento dos 40 mil internos na rede psiquiátrica era de
800 psiquiatras. Contudo, segundo suas estimativas, a necessidade real da rede psiquiátrica
brasileira deveria ser de 120.000 internações, um número três vezes maior do que a capacidade
para atender existente nos anos 50. Relatou, ainda, que os 21 ambulatórios do Serviço Nacional
de Doentes Mentais foram responsáveis por 65.109 consultas no ano de 1953, o que de acordo
com seus cálculos dava uma média de 12 consultas por dia, o que estava muito abaixo da
necessidade real. O ideal seria o número de 100 consultas por cada ambulatório do território
nacional. De acordo com Adauto Botelho, o número baixo de psiquiatras deveria ser
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solucionado por meio de uma nova estrutura curricular de ensino, que abarcasse mais as
questões da psiquiatria, e da promoção de cursos de especialização (BOTELHO,1955:17-18).
Adauto Botelho apresentou reflexões importantes sobre a relação entre psicanálise e
psiquiatria, em seu artigo intitulado “Influência da Psicanálise sôbre a Psiquiatria”27, publicado
em 1956 no Jornal Brasileiro de Psiquiatria 28. De acordo com Adauto Botelho, a psicanálise
de Freud acabou promovendo um grande progresso no desenvolvimento da psiquiatria. Para
Adauto, os elementos teóricos trazidos por Freud, criador da psicanálise, foram fundamentais
para a compreensão da doença mental por uma nova percepção do doente. Segundo o mesmo,
após um século e meio do aparecimento da psicanálise, suas ideias e práticas foram integradas
à psiquiatria. Entretanto, a psicanálise por se identificar por meio de uma ampla concepção de
métodos e práticas, acabou por não se identificar como uma ciência médica empírica. Afirmou,
ainda, que enquanto a medicina tradicional visava apenas os sintomas do corpo, a psicanalise
se voltava para as ações dos processos psicológicos, e assim, o método psicanalítico acabava
contribuindo com uma análise mais profunda da personalidade humana diante das perturbações
mentais. Para Adauto Botelho, a maioria das perturbações mentais não decorria de causas de
lesão orgânica, mas devido as influências de origem emocional, da vida cotidiana. Assim, as
contribuições da psicoterapia e as influências psicanalíticas de Freud foram importantes para a
compreensão das causas das perturbações psicológicas e emocionais (BOTELHO, 1956:93-94).
Embora o método psicanalítico tivesse uma ação mais direta sobre a psiquê, o mesmo
não podia ser substituído completamente pelos métodos fisiológicos ou farmacológicos. Dessa
forma, o elemento terapêutico, em muitos casos, deveria ser integrado, tanto de forma psíquica,
quanto fisiológica ou farmacológica, na medida em que a junção do corpo fisiológico era
indissociável do caráter psicológico. Pensando justamente na unidade psicobiológica, Adauto
Botelho propõe três aspectos para se analisar um paciente com doenças mentais: “1º a doença
do órgão afetado, se existir. 2º a maneira dêle reagir a doença que o acomete. 3º as
consequências sociais e ambientais que poderão sobrevir em consequência da doença”
(BOTELHO, 1956: 95). Logo, a partir de Freud teria ocorrido uma compreensão mais
aprofundada da psiquê humana, tanto na psiquiatria como na medicina moderna. Assim, o
sistema psicanalítico de Freud pôde trazer a psiquiatria a noção da compreensão dos estados
psíquicos por meio do consciente ou do inconsciente. O consciente seria interpretado pelo
27

BOTELHO, Adauto. Influência da Psicanálise sôbre a Psiquiatria. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de
Janeiro, vol. V, n. 2, abr-mai-jun de 1956, pp.93-101.
28
Neste periódico Adauto Junqueira Botelho está identificado como professor da clínica psiquiátrica da Faculdade
de Nacional Medicina da Universidade do Brasil e da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Distrito
Federal.
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elemento da racionalidade das ações dos indivíduos e já o inconsciente seria determinado
através dos aspectos mais gerais da personalidade humana (BOTELHO, 1956:95-97).
Referente à psicanálise, cabe aqui destacarmos seu papel por possibilitar uma análise
interpretativa do universo psíquico, considerando todas as esferas do universo social de um
indivíduo. Assim, os fenômenos psíquicos deixaram de ser encarados apenas como frutos de
um aspecto individual, ao abranger todas as estruturas da sociedade, e buscar a interpretação
mais profunda da subjetividade humana para se estabelecer um equilíbrio psíquico. Dessa
forma, a política de saúde mental deixou de se direcionar apenas aos ditos anormais, e passou
a integrar também os elementos ditos normais da sociedade.
Segundo Luciana Torquato, a introdução da psicanálise de Freud se deu no Brasil na
virada do século XIX para o século XX, a partir de um discurso médico higienista, o qual
apresentava a psicanálise como essencial para a solução dos principais males sociais no país,
como a falta de saneamento, e o perigo eminente de uma massa de degenerados em decorrência
da miscigenação racial. Dessa forma, o discurso psicanalítico foi pautado diretamente pelos
anseios de uma agenda sanitária nacional, bem como atrelado a um discurso de progresso versus
civilização29. Diante de uma dimensão interpretativa envolvendo a psiquê humana, a psicanálise
acabou se aliando a um discurso médico voltado para a construção de uma nova nação sadia,
sã e com novos valores morais e éticos. A partir de 1908, é que os primeiros trabalhos de Freud
foram traduzidos na América Latina, havendo uma verdadeira “latinização” dos preceitos do
freudismo. No Brasil, as traduções dos textos de Freud30 foram realizadas por Duval Marcondes
e José Barbosa Corrêa (1931), Elias Davidovitch (1933/1934), Julio Pires Porto-Carrero (1934),
Moysés Gikovate (1934), e Odilon Gallotti (1935) (TORQUATO,2015, p.50-54).
Interessante registrar, também, a contribuição de Adauto Botelho ao desenvolvimento
da psicanálise no país, especialmente no período em que dirigiu o S.N.D.M. Mª Teresa Melloni
(2009), em sua dissertação de mestrado, ressaltou a contribuição de Adauto Botelho na
formação de psicanalistas, especialmente ao destinar verbas importantes para o treinamento,
especialmente nos anos de 1949, 1950 e 1951. Melloni apresenta um quadro com o desembolso
desses recursos neste período:

29

Além dos aspectos higienistas se alinharem a uma agenda sanitária ao longo do século XIX, ao adentrar o século
XX, principalmente a partir dos anos 20, os aspectos passa a se tornar também uma das principais preocupações
dos ideias nacionais, visando principalmente o aperfeiçoamento racial.
30
Apesar do maior divulgador dos preceitos da psicanálise ter sido Juliano Moreira, na virada do século XIX para
o século XX, não encontramos nenhuma obra de Freud traduzida pelo mesmo. Embora Adauto Botelho tenha sido
considerado como um daqueles que divulgaram as concepções psicanalíticas a partir da década de 30, não
localizamos referências de uma obra de Freud por ele traduzida.
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Quadro 2 - Recursos repassados pelo S.N.D.M.
Ano

Treinamento psicanalistas

Treinamento psiquiatras/neurologistas

1949

Cr$ 140.000,00

Cr$ 85.000,00

1950

Cr$ 200.000,00

Cr$ 155.000,00

1951

Cr$ 300.000,00

Cr$ 200.000,00

Fonte: Relatórios de Atividades do SNDM (acervo IMAS-JM, nº. 16 - anexo 1). Apud. MELLONI, 2009, p.97.

Sobre a importância da higiene mental, Adauto defende, no artigo “Considerações
Sôbre a Higiene Mental”, a necessidade da realização de medidas de higiene mental e profilaxia,
em um contexto social urbano de constantes agitações e degastes sociais, o que propiciava a
incidência de desajustes psíquicos. Afirmou, ainda, que após o período do pós-guerra, as ações
de higiene mental passaram a ser mais difundidas visando justamente o equilíbrio psíquico
social em um momento de grande caos social. Ressaltou que em decorrência do pioneirismo de
Cliford Beers, nos Estados Unidos, responsável por sistematizar os preceitos da higiene mental,
as medidas de profilaxia puderam ser difundidas a outros países por meio do Comité Nacional
de Higiene Mental, de Nova Iorque (BOTELHO,1944:16-19).
No que diz respeito à higiene mental no Brasil, Adauto Botelho destacou a campanha
promovida por Gustavo Riedel e Henrique Roxo, ambos representantes da Liga Brasileira de
Higiene Mental. Contudo, destacou que o preconceito social sofrido pelos doentes mentais era
um impasse para a implantação dessas medidas. A higiene mental seria, portanto, um meio para
se alcançar o equilíbrio psíquico da sociedade, a fim de prevenir qualquer anormalidade
psíquica, e a profilaxia se referia à gênese das causas psíquicas (BOTELHO,1944:16-19).
Uma matéria, sobre Adauto Botelho, publicada na abertura da edição de janeiro/março
de 1963 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, apresentou um bom relato sobre sua jornada e sua
atuação no cenário psiquiátrico:
Adauto Botelho, no únânime consenso dos seus colegas, discípulos e
contemporâneos em geral, foi uma das mais eminentes e expressivas figuras
da psiquiatria nacional nos últimos trinta anos. Atuou nela, destacadamente,
em três setores principais: na vida universitária, na administração psiquiátrica
e na clínica privada. Homem universitário, foi êle durante toda a sua vida
médica, um notável professor da especialidade, _ por muitos anos na Docêncialivre da Faculdade Nacional de Medicina e, na última fase da existência, na
cátedra efetiva da Faculdade de Ciências Médicas. Como administrador, o
nome de Adauto Botelho ficou ligado, gloriosamente e para sempre, à história
da criação do Serviço Nacional de Doenças Mentais, que êle dirigiu durante
cêrca de quinze anos, dando o melhor do seu esforço, da sua inteligência e do
seu patriotismo á obra de melhoria das condições assistenciais e hospitalares
aos psicopatas em todo território nacional. Finalmente, como psiquiatra
clínico, além de seu gabinete próprio, foi um dos fundadores e dirigentes do
Sanatório Botafogo desta cidade. Adauto Botelho, desde o início de sua
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carreira, estêve em constante ligação com esta casa, onde, agora, deploramos
seu falecimento. Foi aqui, por muitos anos, assistente, chefe de laboratório e
chefe de clínica da cátedra, ao tempo da gestão do Prof. Henrique Roxo, a
quem coube substituir algumas vêzes. Embora afastado pela lei de
desincompatibilização funcional de 1938, continuou de alguma forma prêso à
cátedra, na condição de assistente em disponibilidade. A ela voltou em 1956
como catedrático interino, por escolha da Congregação da Faculdade Nacional
de Medicina, para, em seguida à aposentadoria do Prof. Maurício de Medeiros,
ocupá-la até o seu preenchimento efetivo, com a seleção do nôvo titular, no
concurso de títulos e provas, a realizar-se31.

Esta matéria, que representa um dos poucos registros completos sobre sua trajetória32,
apresentou-o como uma figura de grande importância no quadro da assistência psiquiátrica da
época. Entretanto, conferiu uma maior importância a sua atuação no Serviço Nacional de
Doenças Mentais (S.N.D.M.), criado em 1941, e por ele dirigido até o ano de 1954. Por meio
da referida homenagem, percebemos que seu legado foi expressivo, especialmente em relação
à ampliação da assistência psiquiátrica a nível nacional.

Foto 9 - Adauto Junqueira Botelho como Diretor do Serviço Nacional
de Doenças Mentais. Fontes: Arquivos do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, 1949.
31

Editorial. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v.12, n. 1, jan-mar. 1963, pp.3-4.
Em alguns dos trabalhos sobre a história da psiquiatria no Brasil, nas décadas de 30 e 40, reconstroem a trajetória
de Adauto Botelho principalmente focando na sua passagem como diretor do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, omitindo o fato de que no mesmo período ele também havia sido diretor da Assistência a Psicopatas do
Distrito Federal, até 1941. Além disso, Adauto Botelho clinicou, dirigiu o Sanatório Botafogo, participou de
sociedades como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina-Legal, a Academia Nacional de
Medicina, atuou na Liga Brasileira de Higiene Mental, e foi catedrático da Faculdade de Ciências Médicas, da
Universidade do Distrito Federal, e da Faculdade Nacional de Medicina. Desta forma, entendemos que sua atuação
e trajetória profissional foi bastante dinâmica e diversificada, embora ainda pouco estudada por boa parte da
historiografia.
32
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Justamente por sua destacada atuação por 15 anos na direção no S.N.D.M., foi que
Heitor Péres, então diretor do S.N.D.M na época de sua morte, solicitou ao Ministro da Saúde,
Paulo Pinheiro Chagas, que o Instituto de Psiquiatria, pertencente ao Centro Psiquiátrico
Nacional, passasse a receber o nome de Adauto Junqueira Botelho, como uma maneira de
imortalizar seu nome diante da psiquiatria brasileira33.

Foto 10 - Fachada do Instituto Prof. Adauto Botelho. Fonte: Acervo do Instituto Municipal Nise da Silveira
/Centro de Documentação e Memória / Arquivo Permanente / Acervo Iconográfico / Pasta 39(1944-1952), item
323, foto no 3).

2.5 - Adauto Junqueira Botelho e o Serviço Nacional de Doenças Mentais.
O decreto-lei nº 3. 171, de 2 de abril de 1941, que reorganizou o Departamento Nacional
de Saúde, do Ministério Educação e Saúde, estabeleceu as principais diretrizes para este
departamento, o qual seria constituído pelos seguintes órgãos: Serviço de Administração,
Divisão de Organização Sanitária, Divisão de Organização Hospitalar, Instituto Osvaldo Cruz,
Serviço Nacional de Lepra, Serviço Nacional de Tuberculose, Serviço Nacional de Febre

33

Homenagem Postuma. O Fluminense, Niterói, ano LXXXIV, n. 21.565, 15 de fevereiro de 1963, p.6 . Disponível
em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&PagFis=8815&Pesq=Adauto%20Botelho
Acesso em 8 de janeiro de 2017.
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Amarela, Serviço Nacional de Malária, Serviço Nacional de Peste, Serviço Nacional de
Doenças Mentais, Serviço Nacional de Educação Sanitária, Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina, Serviço de Saúde dos Portos, Serviço Federal de Águas e Esgotos, Serviço Federal
de Bioestatística, Sete Delegacias Federais de Saúde.
Este decreto determinou a extinção da Divisão de Assistência a Psicopatas (DAP) e do Serviço de
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF), cujas atribuições e atividades passariam a ser
exercidas pelo então criado Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M.).
Em 1941, no país, existia um número considerável de instituições de assistência
psiquiátrica, públicas privadas, distribuídas por entre os vários Estados da federação (Ver
ANEXO 2).
A partir de 1941, Adauto Junqueira Botelho tornou-se diretor do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, momento em que propôs uma série de medidas visando a ampliação da
assistência psiquiátrica em todos os estados brasileiros, de forma a promover importantes
melhorias no campo da saúde mental.
Essas orientações foram realizadas sistematicamente ao longo do funcionamento do
S.N.D.M, estando presente já em seu Regimento, aprovado pelo decreto nº17.185, de 18 de
novembro de 1944. De acordo com este Regimento o Serviço Nacional de Doenças Mentais
tinha as seguintes finalidades:
“Art. 1º O Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M.), órgão
integrante do Departamento Nacional de Saúde (D.N.S.), tem por
finalidade:
I - superintender as atividades dos órgãos oficiais de assistência a
psicopatas, existentes no Distrito Federal;
II - planejar para todo o território nacional os serviços de assistência e
proteção a psicopatas, orientando, coordenando e fiscalizando as
respectivas instalações e atividades;
III - opinar sôbre a organização de quaisquer serviços públicos ou
particulares de assistência e proteção a psicopatas e rever códigos,
regulamentos e regimentos que cuidem do assunto;
IV - manter organizado o cadastro dos estabelecimentos oficiais e
particulares de assistência e proteção a psicopatas e registro atualizado
das respectivas atividades;
V - incentivar o desenvolvimento das atividades de higiene mental,
inclusive dentro dos serviços estaduais de saúde pública;
VI - fazer estudos e investigações a respeito da etiopatogenia, da
profilaxia e do tratamento das doenças mentais;
VII - facilitar e organizar o ensino da psiquiatria e da higiene mental em
suas dependências;
VIII - divulgar novas aquisições científicas, mediante resenhas sôbre
problemas de assistência a psicopatas e higiene mental, indicando,
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documentadamente, os resultados colhidos na prática de suas
aplicações;
IX - cooperar com os órgãos de propaganda de higiene mental e
organizações públicas e particulares de fins humanitários,
especialmente instituições de luta contra os grandes males sociais;
X - cooperar com o Serviço Federal de Bioestatística na regularização
da estatística hospitalar de psicopatas e com o Serviço Nacional de
Educação Sanitária na esfera das atividades dêste;
XI - opinar nos processos de subvenção federal a instituições de
assistência a psicopatas, no que disser respeito a obrigações que elas
devam assumir, e fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas
pelo poder competente;
XII - cooperar com a Divisão de Obras do Departamento de
Administração do Ministério da Educação e Saúde na organização de
projetos e plantas-padrões pra hospitais, dispensários e outros
estabelecimentos de assistência a psicopatas;
XIII - emitir pareceres sôbre projetos de localização, construção,
remodelação, adaptação e instalações de serviços de assistência a
psicopatas;
XIV - zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente à proteção
legal, bem-estar, assistência, tratamento e amparo aos psicopatas”.
(BRASIL. Decreto, 1944:1-2)
Como órgão integrante do Departamento Nacional de Saúde do MES, suas principais
funções se voltavam especialmente para a ampliação da assistência à saúde mental.
Pelo Regimento o S.N.D.M. seria constituído por Órgãos centrais (Seção de
Cooperação, Seção de Administração), Órgãos locais (Centro Psiquiátrico Nacional, Colônia
Juliano Moreira, Manicômio Judiciário), e pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Seriam
nomeados pelo Presidente da República os diretores do S.N.D.M., do Centro Psiquiátrico
Nacional, da Colônia Juliano Moreira, e do Manicômio Judiciário. A Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto teria um diretor designado pela mesma autoridade. Os estabelecimentos do
S.N.D.M. fornecerão elementos para as aulas da E.E.A.P., de acordo com o estabelecido no
Decreto-lei número 4.725, de 22 de setembro de 1942.
O diretor do S.N.D.M. teria, segundo o Regimento, as seguintes atribuições:
“I - orientar e coordenar as atividades do Serviço;
II - despachar, pessoalmente, com o Diretor Geral do D. N. S.;
III - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
IV - comunicar-se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de
Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Diretor Geral do
D. N. S.
V - submeter, anualmente, ao Diretor-Geral do D. N. S. o plano de
trabalho do Serviço;
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VI - apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral do D. N. S. relatório
sôbre as atividades do Serviço;
VII - propor ao Diretor-Geral do D. N. S. as providências necessárias
ao aperfeiçoamento do serviço;
VIII - reunir, periòdicamente, os chefes dos órgãos que lhe são
subordinados, para discutir e assentar providências relativas ao Serviço
e comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo DiretorGeral do D. N. S.;
IX - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais,
ouvidos os órgãos que compõem o Serviço;
X - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especial;
XI - determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XII - admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal
extranumerário;
XIII - fazer ou aprovar a designação de ocupantes de funções
gratificadas e seus substitutos eventuais e dispensar os ocupantes cuja
designação lhe caiba;
XIV - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotado no S. N. D. M.;
XV - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XVI - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XVII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 15 dias aos servidores lotados no Serviço e propor ao Diretor-Geral
do D. N. S. a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XVIII - determinar a instauração de processo administrativo;
XIX - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; e
XX - aplicar as dotações destinadas à aquisição de obras e publicações,
revistas e jornais científicos. observadas as disposições legais”
(BRASIL, Decreto, 1944:8).
Em conformidade com os principais objetivos do regimento do S.N.D.M, o diretor
Adauto Junqueira Botelho pôde propor uniformidade para o quadro da assistência psiquiátrica
no país, bem como promover a construção de hospitais psiquiátricos no Distrito Federal, nos
Estados do Amazonas, Espírito Santo, Alagoas, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Sergipe, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Em 1944, foi publicada no jornal A Manhã uma matéria, intitulada “Novos rumos nos
métodos de assistência psiquiátrica como falou ´A Manhã`, sobre as realizações do Serviço
Nacional de Doenças Mentais o Sr. Alcyon Baer Bahia”, no qual Alcyon Baer Bahia, do quadro
de psiquiatras do S.N.D.M., comentou sobre o modelo macro-hospitalar e as atividades daquela
instituição em benefício da assistência psiquiátrica (NOVOS, 1945).
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Ao longo de sua gestão podemos destacar alguns marcos significativos como a criação
do Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil em 1942 no Engenho de Dentro (RJ), do Centro
Psiquiátrico em 1944, da Colônia de Mulheres (Recife, 1950), do Hospital Colônia de Cuiabá
(1952) e da Colônia Adauto Botelho (Paraná, 1954).
Na ocasião da inauguração do Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil, Adauto J. Botelho,
acompanhado do presidente Getúlio Vargas, do Ministro do Ministério da Educação e Saúde,
Gustavo Capanema, e de Valdomiro Pires, proferiu um discurso ressaltando a importância das
ações do S.N.D.M.:
Exmo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, meus senhores: O dia de hoje
constituirá uma data de grande significação na história da assistência
psiquiátrica no Brasil. O Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil, a cuja
inauguração o Exmo. Sr. Presidente- Dr. Getulio Vargas – nos dá a
honra de assistir, acompanhado de seu ilustre e incansável ministro Dr.
Gustavo Capanema, é de fato um marco bem nítido na rápida carreira
evolutiva de nossa civilização. Dois magnos problemas de assistência
social – a criança e a loucura- aqui se congregam para merecer a atenção
do Estado e os cuidados da ciência. O Serviço Nacional de Doenças
Mentais não poderia perder a oportunidade, hoje oferecida, de dirigir ao
Presidente Getulio Varga, ao ministro Gustavo Capanema e ao diretor
do Departamento Nacional de Saúde – Dr. Barros Barreto, ausente da
capital, em serviço pelo Norte do País, as palavras de congratulação e
reconhecimento pelo que o governo vem fazendo em prol dos doentes
mentais – com a realização progressiva e continuada de um plano
previamente estudado. Obras projetadas, autorizadas, em construção ou
quase concluídas, mostram que o plano será realizado. O Hospital
Psiquiátrico da Praia Vermelha dispunha de um pavilhão para crianças
que, durante longos anos mereceu o carinho e o notavel amparo
científico de Juliano Moreira, Fernandes Figueira e seus colaboradores.
(BOTELHO,1943: 484)
A partir do decreto nº 8.550, de 3 de janeiro de 1946, que autorizou o Ministério da
Educação e Saúde a celebrar acordos para intensificar a assistência psiquiátrica no território
nacional, e definiu a alocação de recursos para tal, o S.N.D.M. passou a promover, por meio de
acordos com os Estados, a expansão da assistência psiquiátrica no Brasil (MELLONI, 2009,
p.42).
De certo, o protagonismo de Adauto no S.N.D.M lhe conferiu projeção nacional, tendo
ganhado destaque na imprensa nacional, que cobria constantemente suas ações. A imprensa em
geral, ao longo de boa parte do período de Adauto Botelho como diretor da instituição, noticiava
suas visitas aos Estados, a inauguração de hospitais psiquiátricos, suas viagens e eventos, e
destacando, principalmente, suas considerações e posições sobre as questões e problemas da
assistência psiquiátrica no país. Dentre suas posições e ideias veiculadas pela grande imprensa

58

ao longo das décadas de 40 a 50, era comum as reflexões sobre o perigo do aumento da doença
mental na sociedade brasileira. Em matéria publicada, em 1950, no jornal Tribuna da Imprensa,
Adauto Botelho alertou para o fato de que 10 % da população carioca sofria de distúrbios
mentais, sem que qualquer indivíduo pudesse suspeitar ao andar pela cidade, havendo, então, a
necessidade urgente do aumento do número de leitos, e de ações urgentes do campo político34.
Por outro lado, na imprensa carioca também foram veiculadas matérias que
apresentavam críticas à gestão de Adauto Botelho frente ao S.N.D.M. Neste sentido, foi
publicado em 20 de abril de 1945, uma matéria intitulada “Fascismo Psiquiátrico”, na qual a
gestão de Adauto Botelho era caracterizada como autoritária, pois, entre outras coisas, impedia
a divulgação de comentários (MELLONI, 2009: 47). Em resposta a esta manifestação de
desagravo a Adauto Botelho, foi publicado no mesmo periódico, dias depois, em 27 de abril de
1945, uma outra matéria, igualmente intitulada “Fascismo psiquiátrico”, na qual tais afirmações
eram questionadas. Esta matéria afirmava que Adauto Botelho tinha “espírito liberal e honesto,
assim como incontestável dedicação a todos os problemas atinentes, no Brasil, ao bem da
assistência aos psicopatas, á qual êle tem dado expressivo relevo durante sua administração”
(FASCISMO, 1945, p.2). A matéria de 27 de abril era assinada por 50 médicos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, e entre esses estavam Carlos Matoso Sampaio Correia,
Desudedit Araujo, Heitor Carrilho, Heitor Pères, Waldemior Pires, Fabio Sodré, Paulo
Elejaldes, Alice Marques, Cunha Lopes, e Nise da Silveira.

34

Percentagem Alarmante. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, Ano 2, n.124, 23 de maio de 1950, p.4.
Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_01&pesq=Servi%C3%A7o%20Nacional%20de
%20Doen%C3%A7as%20Mentais&pasta=ano%20195 Acesso em 30 de março de 2019.
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Foto 11 - Sede do Serviço Nacional de Doenças Mentais localizado na Avenida Pasteur n. 296, Praia Vermelha.
Fonte: Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, edição de 1949.

Após sua saída da direção do S.N.D.M em 1954, não existem muitas informações sobre
sua atuação. De 1956 a 1958, Adauto Junqueira Botelho atuou como presidente interino do
Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), substituindo Henrique Roxo. Sobre
sua presença no IPUB, não encontramos muitos registros. Contudo, na edição de 1957 do Jornal
Brasileiro de Psiquiatria, encontramos uma homenagem do Conselho Universitário da
Universidade do Brasil, na qual o psiquiatra Jurandyr Manfredini deu o seguinte relato:
Quero tomar a atenção dêste Colendo Conselho Universitário apenas por um
minuto para tratar de matéria bem diversa daquela que está sendo objeto de
debate. Como já tive oportunidade de comunicar, pessoalmente, no dia 23, a
Magnífico Reitor da Universidade do Brasil, encontra-se adoentado, de
doença grave, mas felizmente, já em satisfatória regressão, o meu eminente
Mestre e amigo Professor Adauto Botelho, que até há pouco era Catedrático
interino de Psiquiatria e que continuou, não só com o assentimento, mas até
com o desejo do novo catedrático interino, na direção do Instituto de
Psiquiatria desta universidade do Brasil. As condições do ilustre Mestre, como
disse, estão agora satisfatórias, mas os seus médicos assistentes estabeleceram
uma severa prescrição de vários meses de repouso e afastamento de tôda
atividade (MANFREDINI, 1957:326)

Dessa forma, e de acordo com o relato de Manfredini, um tempo após sua atuação como
presidente interino do IPUB, Adauto Botelho acabou tendo problemas de saúde e permaneceu
por meses afastado da universidade. Após este período, não conseguimos obter outras
informações sobre suas atividades profissionais. Entretanto, encontramos registro, em um
álbum de formatura da Universidade do Distrito Federal, que em 1963 Adauto Botelho ainda
era professor de psiquiatria dessa instituição.
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Iremos nos debruçar, então, na análise dos relatórios produzidos por Adauto Junqueira
Botelho à frente do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal (SAP-DF) e do
Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M). Dessa forma, tomaremos como objeto de
análise o relatório de 1939 como diretor do SAP-DF, e os relatórios produzidos nos anos de
1943, 1946, 1951, 1952 e 1953 no S.N.D.M. Ao elaborarmos uma análise dos relatórios
produzidos por Adauto Botelho, em sua atuação como gestor de serviços e instituições
relacionadas à assistência psiquiátrica no país, poderemos constatar os resultados de suas ações
ao longo de sua permanência no SAP- DF e no S.N.D.M.
2.6 – A Assistência a Psicopatas do Distrito Federal e o Serviço Nacional de Doenças
Mentais: os parâmetros de uma assistência nacional
Adauto Junqueira Botelho dirigiu, entre 1938 e 1941, o Serviço de Assistência a
Psicopatas do Distrito Federal, que havia sido criada a partir da Lei nº 378, de 13 de janeiro de
1937, que havia conferido nova organização ao Ministério de Educação e Saúde Pública e o
denominado como Ministério da Educação e Saúde (MES). Esta Lei também definiu que o
então criado Departamento Nacional de Saúde seria composto por quatro divisões, e entre estas
o Serviço de Assistência a Psicopatas. O Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal
foi instalada em abril de 1937, sob a direção de Waldemiro Pires. Nesta nova estrutura,
Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, seria composta pelo Hospital Psiquiátrico, Instituto
de Neuro-Sífilis, Colônia Juliano Moreira, Colônia Gustavo Riedel, e Manicomio Judiciario.
Grande parte das informações sobre o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal se encontra publicada nos Anais da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal de
1941, nos quais se encontra a “Súmula das principais ocorrências e atividades do Serviço a
Psicopatas do Distrito Federal (S.A.P)”, elaborada por Adauto Botelho sobre o ano de 1939.
Nesta análise incorporaremos principalmente as informações apresentadas por Adauto Botelho
neste relato sobre as atividades realizadas em 1939, pois não encontramos outros documentos
e registros que contemplassem todo o período de sua gestão no Serviço de Assistência a
Psicopatas do Distrito Federal.
Na “Súmula das principais ocorrências e atividades do Serviço a Psicopatas do Distrito
Federal (S.A.P)”, Adauto Botelho apresenta um cenário assistencial marcado pela precariedade
e pela superlotação. Destacou o quadro alarmante decorrente da superlotação no Hospital
Psiquiátrico, que sofria ainda com escassez de verbas. Segundo Adauto Botelho, a superlotação
no Hospital Psiquiátrico decorria, em primeiro lugar da transferência do Pavilhão de
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Observação do Instituto de Psiquiatria para o Hospital Psiquiátrico em Engenho de Dentro, que
passou a receber diretamente os pacientes do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal (SAP-DF). Uma das causas para esta transferência, e consequente superlotação do
Hospital Psiquiátrico, foi a realização de obras nos Pavilhões Franco da Rocha e Teixeira
Brandão, e no Bloco Médico Cirúrgico, localizados na Colônia Juliano Moreira. Os dois
pavilhões tinham capacidade para 1.200 leitos, o que poderia desafogar a superlotação no
Hospital Psiquiátrico. Como nos apontou o relatório de Adauto Botelho, a situação no Hospital
Psiquiátrico se tornava ainda mais caótica, tendo em vista a insuficiência de leitos, fazendo com
que muitos doentes a dormissem no chão (BOTELHO,1941:13-20).
As péssimas condições comprometiam a realização de um tratamento eficaz. Além
disso, o orçamento era insuficiente para a manutenção de seus serviços e principalmente para
garantir a alimentação dos pacientes. Relatou, ainda, que o valor previsto no orçamento para
2.000 doentes e 300 funcionários era apenas de 1:208,000$00, uma quantia considerada
insuficiente. Esta insuficiência de recursos teria levado à solicitação de um orçamento
suplementar, de 442:00$0, de forma a garantir a alimentação no Hospital Psiquiátrico e no
Instituto de Neuro Sífilis (BOTELHO, 1941:108).
Adauto Botelho reclamava da desproporção orçamentária entre as instituições do
Distrito Federal, questionando o fato de que o valor recebido pelo Hospital Psiquiátrico, que
abrigava dois mil pacientes, era bem inferior ao valor recebido pela Colônia Juliano Moreira.
Tal desproporção era orçamentária, segundo o autor, pois não se baseava no número de internos
que a instituição acolhia. Relatou que muitas vezes uma instituição com o número menor de
pacientes recebia verbas maiores ou equivalentes às recebias por uma instituição com maior
número de pacientes (BOTELHO, 1941:110).
A partir dos dados apresentados por Adauto Botelho na “Súmula”, assim teria sido a
distribuição de verbas, no ano de 1939, entre as instituições de assistência psiquiátrica no
Distrito Federal:
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Quadro 3 – Assistência psiquiátrica – instituições e verbas
Instituições

Verbas

Nº internos e funcionários

Colônia Curupatí

540:000$0

420

Hospital São Sebastião

750:000$0

576

Preventório Paula Candido

400:000$0

200

Hospital Estácio de Sá

380:000$0

330

Hospital São Francisco de 450:000$0
Assiz
Hospital Pedro II
240:000$0

370
150

Hospital Psiquiátrico

1.208:00010 2.300

Colônia Juliano Moreira

1.315.000$0

1.150

Colônia Gustavo Riedel

486:000$

668

Manicômio Judiciário

48.000$

121

Fonte: Anais da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal. 1941 p.11.

Dessa forma, a questão da distribuição de verbas foi uma questão central na assistência
psiquiátrica no Distrito Federal, como destacou Adauto Botelho no período em que esteve à
frente da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, e depois do S.N.D.M.
O decreto nº 3.721, de 2 de abril de 1941, que reorganizou o Departamento Nacional de
Saúde, do Ministério Educação e Saúde, determinou a criação de vários órgãos, entre estes o
Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M), e representava a junção do SAP e do DAP.
A pesar de tal junção não houve orçamento destinado para o serviço recém-criado,
tendo apenas recebido alguns móveis e duas máquinas de escrever. Quanto aos antigos
funcionários do SAP e do DAP não foram aproveitados pelo S.N.D.M, tendo sido transferidos
para outros serviços do DNS. O S.N.D.M. foi instalado nas dependências do Hospital
Psiquiátrico na Avenida Pasteur n.296, Praia Vermelha.
De acordo com André Luiz de Carvalho Braga, com a criação do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, em 1941, a esfera federal passou a ter a responsabilidade sobre a assistência
psiquiátrica de todos os Estados, e no Distrito Federal. A assistência psiquiátrica ao longo do
governo Vargas foi inserida no conjunto de medidas que buscavam o fortalecimento do poder
central em detrimento do poder local (BRAGA,2013).
Sob indicação do Ministro Capanema, Adauto Botelho assumiu a direção do S.N.D.M.
Subordinado ao DNS, suas principais finalidades segundo seu regimento aprovado em 1944,
tinha a função da ampliação da rede assistencial por todo território nacional como:
supervisionar o funcionamento dos serviços de assistência a psicopatas no Distrito Federal;
planejar e coordenar a assistência em todo território nacional; regulamentar todo serviço público
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ou privado na assistência e psicopatas; promover as atividades de higiene mental nos serviços
de saúde pública nas esferas federais; realizar estudos que visassem uma investigação
etiopatogenia para a busca de tratamento dos doentes mentais; divulgar investigações científicas
voltados ais problemas da assistência e higiene mental; cooperar com dados bioestatísticos aos
serviços federais (BRASIL, Decreto, 1944).
A gestão de Adauto Junqueira Botelho à frente do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, pode ser analisada a partir dos relatórios institucionais, dos anos de 1941, 1946, 1951,
1952 e 1953. Nesse conjunto de relatórios, podemos entender um pouco mais sobre os trâmites
e o funcionamento do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Ao nos voltarmos para o relatório de 1941, publicado nos Arquivos do Serviço Nacional
de Doenças Mentais em sua edição de 1943 (1ª Parte), vemos que a principal preocupação de
Adauto J. Botelho, já manifestada anteriormente na “Súmula das principais ocorrências e
atividades do Serviço a Psicopatas do Distrito Federal (S.A.P)”, era com as precárias condições
estruturais do Hospital Psiquiátrico, agravadas pela crônica superlotação, falta de higiene básica
e pela diminuição dos repasses financeiros. Reforçava a necessidade de medidas urgentes na
infraestrutura do Hospital Psiquiátrico, que ao longo dos seus cem anos de existência não tinha
recebido a manutenção necessária para sua segurança. Destacava, igualmente, a importância de
se preservar as estruturas do Hospital Psiquiátrico, um importante patrimônio histórico da
psiquiatria,

pelo

qual

havia

passado

grandes

nomes

da

psiquiatria

nacional

(BOTELHO,1943:46).
A falta de verbas sem dúvidas foi um grande obstáculo para o funcionamento dos
serviços do S.N.D.M. De acordo com o Relatório de 1941, publicado nos Arquivos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, a falta de recursos financeiros teria impactado diretamente na
eficiência dos serviços de profilaxia, inviabilizado a existência de um número suficiente de
psiquiatras para o serviço, e reduzido o número de oficinas e mestres de ofícios,
comprometendo toda a eficácia da praxiterapia. Neste cenário, apenas 33,76% dos pacientes
teriam sido inseridos na praxiterapia e obtido bons resultados (BOTELHO,1941:60). Além
disso, havia falta de profissionais para o atendimento dos mais de 4 mil pacientes ingressados
nos hospitais do S.N.D.M. (BOTELHO,1943: 128).
Em relação à estruturação de ações para a expansão de leitos nos estados, Adauto
Botelho relata que teria sido apresentado um Plano Mínimo, tendo em vista o fato da União não
ter conseguido implantar de fato a assistência psiquiátrica em todos os Estados. O Plano teria
um caráter emergencial, destinado a garantir o auxílio técnico e financeiro aos estados
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desprovidos de assistência psiquiátrica. A implantação do plano seria realizada em três fases,
não contemplando os Estados que já possuíam uma assistência adequada. O plano teria como
objetivo viabilizar a ajuda financeira da União aos estados, custeando 1/3 do custo dos leitos
construídos e instalados. O custo médio por cada leito seria de 10:000$0, e total dos valores
para o plano foi de 40:000$0. A terça parte destes valores era oriunda do auxílio federal, que
deveria fiscalizar os Estados e dar o suporte técnico (BOTELHO,1943:13).
Dessa forma, o Plano Mínimo propunha a seguinte distribuição de leitos pelos Estados:
Quadro 4 – Plano Mínimo
Parte I
Piauí
Rio Grande do Norte
Alagoas
Espírito Santo

100 leitos
300 leitos
150 leitos
200 leitos

Mato Grosso
Goiás

100 leitos
100 leitos
950 leitos

Total:
Parte II
Amazonas
Pará
Ceará
Total:
Parte III
Bahia
Estado do Rio de Janeiro
Paraná
Total

150 leitos
500 leitos
600 leitos
1.250 leitos
700 leitos
500 leitos
600 leitos
1.800 leitos

Fonte: Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, ano 1943, Parte I. p.140.

No relatório apresentado por Adauto J. Botelho, em 1946, este enfatizou as grandes
dificuldades materiais enfrentadas pelo S.N.D.M, que exigiam a cada dia mais esforços na
implementação de suas ações. A superlotação, que ocorria em vários hospitais geridos pelo
S.N.D.M, era destaque, especialmente a superlotação no Distrito Federal. Dessa forma, Adauto
Botelho ressaltou a importância do funcionamento dos ambulatórios de higiene mental,
supervisionados apenas por um psiquiatra, que acabaram funcionando com uma certa
eficiência, na medida em que eram distribuídos medicamentos e diversas formas de tratamento.
Destacava assim, os esforços dos serviços federais e de suas ações nos Estados do Amazonas,
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo,
Paraná e Minas Gerais. Mediante tais fatos, Adauto propôs a distribuição de verbas no mesmo
valor para todos os estados, a fim de manter um bom funcionamento dos ambulatórios em todos
os estados da federação (BOTELHO,1949:215-216).
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Nas solicitações feitas por Adauto J. Botelho ao D.N.S., no ano de 1951, era afirmada a
necessidade de adoção de medidas contínuas de saúde mental, pois:
Para a melhoria de um povo, não são necessários condições econômicas,
transportes, alimentação adequada e educação. A saúde do corpo é
reconhecidamente necessária à felicidade do homem, porém não menos
necessária, e, diga-se mesmo, imprescindível para esta felicidade do homem,
do meio, da sociedade e da nação é a saúde mental (BOTELHO,1955:201).

Logo, para Adauto Botelho não bastava apenas cuidar dos psicopatas depois que a
doença fosse instalada, pois importava evitar que a doença mental ocorresse por meio da adoção
de medidas de ordem social, humanitária e econômica. De ordem social pois o doente mental
integrava parte da sociedade, humanitária pois ao perder sua capacidade de raciocínio
necessitaria de ajuda para se recuperar, e econômica porque o doente mental era um
potencialmente produtivo para a nação, e pela doença sua capacidade de produção era
drasticamente reduzida (BOTELHO,1955:201).
Para Adauto J. Botelho, seria de extrema importância o funcionamento dos ambulatórios
de higiene mental. Os ambulatórios, distribuídos entre os demais estados mantidos pelo
S.N.D.M, chegaram a atender um total de 52.228 pacientes. Assim, afirmou a decisão de
repassar o valor de Cr$ 16.900.00, já firmados nos convênios entre 1949 e 1950, aos Estados
do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás
e Mato Grosso. Apesar das orientações de convênios para a abertura de ambulatórios nos
demais estados, Adauto J. Botelho relatou que não teria havido o repasse do ano de 1951, e
ocorrido uma redução no valor de Cr$ 16.900,00 no orçamento (BOTELHO,1955:200-201).
Referente ao processo de expansão do S.N.D.M, Adauto chamou atenção para as obras
de construção do Instituto de Psiquiatria no Engenho de Dentro, bem como de dois pavilhões
para adolescentes e dois pavilhões de internação na Colônia Juliano Moreira, que poderiam
comportar 700 doentes. Foram iniciadas as obras de construção da Clínica Psiquiátrica, na Praia
Vermelha, e de toxicômanos na Colônia Juliano Moreira. Foram abertos os ambulatórios do
S.N.D.M em Manaus, Belém, São Luiz, Teresina, Fortaleza, Maceió, Aracajú, Salvador,
Vitória, Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Cuiabá, além dos 5 ambulatórios no Distrito Federal.
Teria sido pretendido, ainda, a instalação de um ambulatório em João Pessoa e um em Belo
Horizonte. Reforçou que as condições orçamentárias do país eram insuficientes para manter o
funcionamento do S. N.D.M, tendo em vista a redução de 50% dos recursos em relação aos
alocados nos anos anteriores. Os recursos para a manutenção dos ambulatórios não estavam
sendo recebidos há dois anos, dada a redução do orçamento de Cr$ 700.000,00 para Cr$
500.000,00. Dessa forma, o número de leitos em 1951 era de 35.000, embora a necessidade
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fosse de 80.000. Como crítica, Adauto Botelho defendeu a necessidade de que o S.N.DM
passasse a coordenar a campanha de higiene mental e de profilaxia das doenças mentais. Dessa
forma, Adauto Botelho sugeriu que o serviço passasse a se chamar Serviço Nacional de Saúde
Mental, para que ainda fosse estabelecida a promoção de “cérebros sadios” (BOTELHO, 1955:
p.202-205).
Em seu relatório de 1952, a higiene mental passou a ser uma de suas principais
preocupações. Para Adauto Botelho, a higiene mental servia para preservar a saúde psíquica de
um indivíduo normal, subnormal e com predisposição para psicopatologia. Em relação à
profilaxia mental, esta era destinada apenas com o objetivo de manter o equilíbrio mental.
Contudo, a expressão mais completa da profilaxia mental englobaria a manutenção da sanidade
mental de um universo coletivo. Já a higiene mental seria um meio para se prevenir as
psicopatias em cada indivíduo normal ou predisposto, a fim de melhorá-la nestes casos.
Sobre o problema da saúde mental no Brasil, Adauto Botelho sugeriu investigá-la da
seguinte forma:
1 -Conhecer a quantidade de doentes mentais.
2 - Investigar as causas mais frequentes da loucura.
3 - Promover medidas profiláticas aconselháveis.
4 - Assistir aos insanos necessitados.
5 - Educar os sãos a fim conservarem a saúde psíquica
(BOTELHO,1955: 206)

Dessa forma, afirmou, havia a necessidade de que a rede de ambulatórios de higiene
mental fosse ampliada e implantada a assistência psiquiátrica em todo território nacional. No
que dizia respeito à assistência aos psicopatas, havia a necessidade de se construir hospitais
psiquiátricos e hospitais colônias para os doentes crônicos. No que concerne à educação das
pessoas sãs, seria necessária a divulgação e propagação do conhecimento eugênico. Ressaltou
que a expansão da higiene mental deveria continuar paralelamente ao plano de expansão
psiquiátrica. Assim, o plano de expansão de assistência psiquiátrica pelo território nacional
deveria obedecer a todos os critérios da necessidade dos estados (BOTELHO,1955: 207-208).
No relatório de 1953, Adauto Junqueira Botelho reforçou a necessidade da ampliação
das ações de profilaxia mental, enfocando especialmente os cuidados profiláticos ainda no
período da infância e da juventude, de forma a se evitar a incidência de psicopatas e de
neuróticos. Afirmou que havia necessidade de haver uma articulação permanente do S.N.D.M
como as ações de higiene mental, levando em consideração que a promoção da mesma levava
em consideração todas as atividades sociais, sendo dessa forma, altamente pedagógico. Desta
maneira, o S.N.D.M, segundo suas convicções, deveria ser chamado de Serviço Nacional de
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Saúde Mental já que para Adauto, o serviço deveria ser um organismo “amplo e especializado”
da Campanha de Higiene Mental ou contra as doenças mentais (BOTELHO, 1955).
Logo, para Adauto Botelho a assistência psiquiátrica deveria ser alinhada a um
programa de profilaxia mental, pois sem essa ligação seria muito difícil se estabelecer uma
assistência psiquiátrica, conforme havia mencionado no relatório de 1952. Entendia que a
profilaxia sem a assistência psiquiátrica seria apenas uma teoria. Por esse motivo, segundo
Adauto, o S.N.D.M tinha procurado ampliar em seus estabelecimentos a criação de pavilhões
destinados à infância, com anexo às escolas médicas pedagógicas. Dessa maneira, em 1953,
foram projetados espaços psiquiátricos destinados a crianças e adolescentes nos seguintes
Estados: Amazonas, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Cataria e Rio Grande do Sul. Além
disso, estariam sendo construídos pavilhões no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas
Gerais e Goiás. Estes pavilhões estariam sendo construídos com verbas federais, com exceção
o do Estado de São Paulo, que acabou os construindo com os recursos estaduais
(BOTELHO,1955:225-226).
Assim, uma das principais atividades do S.N.D.M era o incentivo à campanha de
higiene mental, bem como a manutenção dos ambulatórios nos Estados do Amazonas, Pará,
Maranhã, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo,
Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Segundo Adauto Botelho, o
funcionamento dos ambulatórios era realizado “com relativa parcimônia e insuficiência, pela
escassez de verbas, porém, mesmo assim, graças a dedicação e tenacidade de seus chefes, vêm
produzindo excelentes resultados” (BOTELHO, 1955: 226).
No que diz respeito ao número de internações nos hospitais públicos e privados, se no
ano de 1952 tinha sido de 29.913 doentes internados, em 1953 alcançou a margem de 34.522.
O número de curas foi de 36,5%, já o de óbitos perpassou os 5,8%. O percentual de estrangeiros
internados nos hospitais públicos brasileiros, em 1952 era 6,3%, e em 1953 era 7,9%. Ressaltou
o custo financeiro para custear tais internações, e questionou a internação de pacientes de outros
institutos, o que acabava gerando grandes gastos para a assistência pública. Tendo em vista este
cenário, o atendimento aos doentes mentais deveria ser estabelecido pela assistência pública
federal ou estadual (BOTELHO, 1955: 226-228).
Adauto Botelho, ainda afirmou, que o problema das verbas ainda era um problema
latente para o funcionamento e manutenção da rede psiquiátrica no país. Os recursos destinados,
no ano de 1953, à assistência psiquiátrica totalizaram Cr$6.000.000,00, distribuídos da seguinte
forma:
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Quadro 5 – Assistência psiquiátrica - Recursos por Estados
Estados
Auxílio
Amazonas
110.00,00
Pará
250.000,00
Maranhão
100.000,00
Piauí
130.000,00
Ceará
250.000,00
Rio Grande do Norte
150.000,00
Paraíba
85.000,00
Pernambuco
420.000,00
Alagoas
100.000,00
Sergipe
100.000,00
Bahia
450.000,00
Espírito Santo
95.000,00
Rio de Janeiro
520.000,00
Paraná
350.000,00
Santa Catarina
250.000,00
Rio Grande do Sul
1.100.000,00
Minas Gerais
1.380.000,00
Goiás
80.000,00
Mato Grosso
80.000,00
Total:
6.000.000,00
Fonte: Relatório do S.N.D.M de 1953. Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, v.IV, 1955, p.229

Ainda de acordo com André Luiz de Carvalho Braga, com a criação do Serviço Nacional
de Doenças Mentais, em 1941, as esferas federais passaram a ter a responsabilidade sobre a
assistência psiquiátrica de todos os estados. A assistência psiquiátrica ao longo do governo
Vargas foi inserida no conjunto de medidas que buscavam o fortalecimento do poder central
em detrimento do poder local (BRAGA, 2013).
Apesar das medidas que visavam a ampliação da assistência psiquiátrica, com o Serviço
Nacional de Doenças Mentais (SNDM), e que puderam ser fomentadas com o aval de Vargas,
ainda assim não foram suficientes para alterar o quadro de precariedade do tratamento aos
doentes mentais. No ano de 1943, em um documento endereçado ao presidente Getúlio Vargas,
o médico Mirandolino Caldas (CALDAS, 1943), então psiquiatra do Hospital Psiquiátrico,
esboçou um panorama bastante contundente de todas as dificuldades existente diante da
assistência aos psicopatas35, sendo agravadas por um conjunto de mudanças entre os quais
salienta, o colapso gerado pelas mudanças. Dentre elas, destaca seis medidas que poderiam
levar o S.N.D.M. à ruína:

O médico Mirandolino Caldas ao longo deste manifesto utiliza ainda outras expressões como “doente mental”,
“alienados”, “anormaizinhos”, “insanos”, “doentes nervosos e mentais” e “deficientes mentais”.
35
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1) A extinção do Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha representa
amputação gravíssima no organismo do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, que afetará, profundamente a sua eficiência futura. 2) O que
está sendo construído no Engenho de Dentro não é, propriamente, um
«Centro Neuro-psiquiátrico» e, sim um «Centro de Depósito de
Alienados». Se o que se pretende, é apenas agasalhar os alienados,
aquele Centro está de acordo com o seu objetivo; se o que se pretende,
porém é tratar e curar os doentes mentais, então, o que se póde dizer é
que os hospitais alí construídos não vão preencher os seus fins. 3) O
Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil já inaugurado naquele centro, é
um simples asilo que possúe bôas camas para os anormaizinhos
dormirem, mas não tem as secções técnicas essenciais para a
ortofrenização e a profissionalização, que devem ser os objetivos
precípuos desses estabelecimentos para crianças oligofrênicas. 4) O
novo Hospital Psiquiátrico, prestes a ser inaugurado, também é uma
espécie de hospedaria de alienados, onde falta tudo e tudo o que os
hospitais psiquiátricos modernos precisam ter para tratamento e para
cura dos doentes mentais. 5) Os outros hospitais, já em construção, ou
apenas projetados, tambem deixam muito a desejar, no que diz respeito
ao aparelhamento e à distribuição dos seus serviços. 6) A Colônia de
Jacarepaguá, por sua vez, está a exigir uma nova organização, que a
transforme de Colônia segregativa, estática e dispendiosa, em Centro
Agro-Industrial, livre, dinâmico e produtivo (CALDAS,1943: 5-6).
Interessante notar que o documento de Mirandolino nos apresenta um relato sobre as
reais condições do S.N.D.M., embora as autoridades do Governo Federal procurassem afirmar
que as grandes realizações neste campo. Apesar das duras críticas que fez às ações do governo,
Mirandolino ainda chega a enaltecer os feitos de Vargas, ao afirmar que “...aprecio,
sobremaneira, o afan com que trabalham para dotar o nosso país de uma organização
psiquiátrica digna de seus altos destinos” (CALDAS, 1943:11).
Entretanto, para o mesmo autor, as causas para o fracasso da assistência manicomial
estavam na má administração econômica e financeira. A partir destes pressupostos, o autor
comentou sobre o crescimento no número de psicopatas no país, e sobre a necessidade de
maiores recursos. Afirmou, ainda, que a responsabilidade pelas ações no campo da assistência
a psicopatas era da nação em sua integralidade, cabendo ao Estado promover uma maior
organização e manutenção da assistência psiquiátrica (CALDAS,1943:11-15).
Apesar de serem recorrentes as denúncias dos médicos psiquiatras sobre as mazelas por
que passavam as poucas instituições psiquiátricas existentes no país, as críticas de Mirandolino
Caldas ganharam um tom mais singular, tendo em vista suas propostas para a solução do caos
enfrentado pela assistência psiquiátrica no país.
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Mirandolino Caldas, em outro artigo, intitulado “A Assistência a Psychopathas em
Municípios-Manicomios”, também apresentou outras críticas às condições nas quais a
assistência psiquiátrica funcionava no país. Para o autor, o sistema de colônias, como havia sido
implantado no país, requeria somas astronômicas de recursos, os quais a cada dia eram maiores
diante do crescente aumento de alienados. E desta forma os recursos repassados pelo Estado
nunca seriam suficientes para a manutenção dos serviços. Logo, nesta perspectiva o sistema das
colônias seria um “peso morto” para o Estado, já que os recursos repassados não seriam
consideráveis para promover a melhoria assistência aos alienados.
Nos relatórios sobre o Serviço Nacional de Doenças Mentais de 1941, 1946, 1951,1952
e 1953, publicados nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, podemos observar
que a questão orçamentária era um dos grandes obstáculos para as ações do S.N.D. M. Nestes
relatórios ficou evidente todos os esforços de Adauto Junqueira Botelho para promover a
expansão dos serviços, bem como para melhorar a manutenção dos hospitais existentes que se
encontravam em estado de superlotação. A atuação de Adauto J. Botelho, ao longo de 15 anos,
acabou sendo eficiente, na medida em que conseguiu implantar uma rede psiquiátrica em todo
território nacional, com um sistema clínico uniforme.
Ao longo de sua atuação como diretor do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal, de 1938 a 1941, não foram identificados muitos registros relatando suas principais
ações e iniciativas. Entretanto, em um documento encaminhado por Alexandre Passos ao
Diretor do Centro Psiquiátrico Nacional, em 1964, encontramos um panorama dos primeiros
vinte anos de funcionamento do Centro Psiquiátrico Nacional. Neste o autor nos informa que a
atuação de Adauto Botelho foi marcada por um processo significativo de mudanças e
proposições importantes, entre as quais a transferência do Hospital Psiquiátrico para outra
localidade da cidade, e a construção de um Centro Psiquiátrico Nacional no terreno da Colônia
do Engenho de Dentro (PASSOS,1964). Apesar dessas iniciativas se remeterem o período em
que estava no Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, essas propostas só foram
consolidadas quando já era diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Em 1944 foi criado o Centro Psiquiátrico Nacional (CPN), um dos marcos mais
significativos para a assistência psiquiátrica, pois criava pela primeira vez um amplo complexo
psiquiátrico que abrigava: o Instituto de Psiquiatria, Hospital de Pedro II, Hospital Gustavo
Riedel, Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil e o Hospital de Neuro-Sífilis (BRASIL, Decreto,
1944).

O Centro Psiquiátrico Nacional, foi denominado posteriormente como Centro

Psiquiátrico Pedro II, e é o atual Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira.
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Segundo Alexandre Passos, o Instituto de Psiquiatria, em 1944, tinha como finalidades
ser uma instituição que receberia doentes mentais em regime aberto para observação, exame e
tratamento, colaborar com a promoção da profilaxia das doenças nervosas e mentais, realizar
estudos, e serviços de higiene mental no Distrito Federal (PASSOS, 1964). O de Instituto
Professor Adauto Botelho (I.P.A.B), além das enfermarias, tinha gabinete de exames, gabinete
de raios X, gabinete fotográficos, um Setor de Higiene Mental, um Setor de Pesquisas Neuropsiquiátricas, um Setor de Pronto Socorro Psiquiátrico, um Setor de Serviço Social, um Setor
de Propaganda e um de Patronato de Egressos (PASSOS,1964:15-18).
O Instituto de Psiquiatria viria a receber, em 1963, a denominação de Instituto Professor
Adauto Botelho, pela Portaria nº 000231 (D.O.U. de 22/03/1963, p.003053).
Em 1942, foi iniciativa de Adauto Botelho a criação do Hospital de Neuro-Psiquiatria
infantil. Criou a Colônia de Mulheres, no Recife, em 1950, e o Hospital Colônia Adauto Botelho
em Goiânia no ano de 1954.
Apesar da promulgação de vários decretos e leis, da implementação destas ações e
medidas visando a ampliação do número de leitos, e da criação de outros hospitais psiquiátricos,
a assistência psiquiátrica, no país, continuou ainda a sofrer com precárias condições estruturais,
com receitas insuficientes para a manutenção de suas atividades.

Foto 12 - Postal com os pavilhões do Centro Psiquiátrico Nacional. Fonte: Acervo do Instituto Municipal Nise da
Silveira /Centro de Documentação e Memória / Arquivo Permanente / Acervo Iconográfico / Pasta 16 (1944-1952)
Álbum Museu da Psiquiatria/ Originais, foto Foo43.
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CAPÍTULO III
A ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NOS PERIÓDICOS DO SERVIÇO NACIONAL DE
DOENÇAS MENTAIS.

Nosso terceiro capítulo tem como objetivo central analisar como a assistência
psiquiátrica foi apresentada nos periódicos, Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais
e na Revista Brasileira de Saúde Mental. Ambas foram publicações oficiais do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, e se dedicaram a divulgar os relatórios e demais informações
das instituições subordinadas ao S.N.D.M., em publicar artigos científicos e reflexões sobre a
higiene mental, e a análise de resultados e práticas das terapêuticas aplicadas na assistência
psiquiátrica nacional.
Ao nos voltarmos para análise da publicação dos dois periódicos produzidos pelo
S.N.D.M, pretendemos analisar seu papel como veiculador de uma produção científica, que era
um dos objetivos do S.N.D.M. Tendo em vista as dificuldades para a publicação destes
periódicos, face à falta de recursos financeiros mencionada por Adauto J. Botelho na primeira
edição dos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, a quantidade de suas edições
foi reduzida (BOTELHO,1943).
Desta forma, ao nos voltarmos para a análise destes dois periódicos, estaremos
enfocando mais especificamente as ações empreendidas ao longo dos anos de 1941 a 1958,
momento que se buscava uma nova reorientação das políticas assistenciais psiquiátricas. Antes
de nos voltarmos para a análise dos periódicos do S.N.D.M, destacaremos a importância do
papel dos periódicos para a divulgação do saber médico psiquiátrico e a sistematização da
produção do conhecimento psiquiátrico no Brasil. Dessa forma, estaremos analisando os
percursos traçados pelos periódicos e as formas de solidificação do conhecimento psiquiátrico
no país. Mediante a isso, ressaltaremos a importância dos periódicos para a afirmação do saber
psiquiátrico no início do século XX, e suas principais contribuições ao pensamento médico.
Em um segundo momento procuraremos analisar os Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, um dos periódicos do S.N.D.M, publicado pela primeira vez no ano de 1943.
A princípio os Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais apresentavam, em parte, os
relatórios institucionais, e em parte aos artigos científicos. Contudo, algumas edições, como a
de 1943 parte I, a de 1945 e a de 1949, foram integralmente dedicadas à publicação de relatórios
oficiais do S.N.D.M. Apenas as edições de 1943 parte II e de 1955 apresentam, de forma
expressiva, tanto os relatórios institucionais quanto artigos de caráter científico.
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Interessante trazer aqui as observações feitas por Ana Teresa Venancio (2004), em seu
artigo sobre ciência psiquiátrica na Universidade do Brasil, no qual afirma que, entre 1938 e
1958, existia uma “ruptura entre a tarefa científica e a responsabilidade com a política
assistencial”, pois em periódicos, como os Anais do Instituto de Psiquiatria, “constata-se a
quase inexistência de trabalhos que explicitamente versassem sobre uma política assistencial,
em especial sobre higiene mental, a despeito desses mesmos autores publicarem sobre o assunto
em outros periódicos mais afeitos ao tema” (VENANCIO, 2004:5).
Justamente com a incumbência de priorizar a divulgação do conhecimento científico,
foi criada, em 1955, a Revista Brasileira de Saúde Mental (RBSM), com o intuito de procurar
priorizar os artigos científicos em detrimento aos relatórios oficiais do S.N.D.M.
Diferentemente dos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, o qual só contou com
edições nos anos de 1943, 1945, 1949 e 1955, a Revista Brasileira de Saúde Mental marcou
sua presença durante os anos de 1955 até 1988.
Dessa forma, primeiro estaremos discutindo a importância dos periódicos médicos para
a afirmação do conhecimento no campo da psiquiatria, para a constituição da ciência
psiquiátrica no país. Assim, ao traçarmos um panorama da publicação dos periódicos do
S.N.D.M, dos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais e da Revista Brasileira de
Saúde Mental, poderemos acompanhar as principais diretrizes e ideias presentes no pensamento
médico científico do S.N.D.M, especialmente para pensar a assistência psiquiátrica nacional.
Ao optarmos pela análise desses dois periódicos estaremos analisando não apenas os
arcabouços teóricos que fundamentaram as bases científicas no campo, mas também os
periódicos como veículo de divulgação científica.
Logo, ao voltarmos nosso olhar para a função destes dois periódicos, estaremos
acompanhando a trajetória institucional e científica do S.N.D.M. A partir desta reflexão
pretendemos situar o papel desses dois periódicos e suas contribuições no campo da psiquiatria
no Brasil.
Antes de analisarmos os periódicos psiquiátricos como veículos diretos de construção e
difusão de conhecimento psiquiátrico, discutiremos um pouco as publicações médicas e
psiquiátricas e seu papel na difusão de conhecimento científico. Diante desta perspectiva,
faremos uma pequena análise sobre o processo de produção do conhecimento psiquiátrico e sua
divulgação por meio dos periódicos. Cabe salientarmos que não é nosso intuito realizar aqui
uma reflexão mais aprofundada sobre a divulgação do conhecimento médico científico como

74

um todo, mas tentar refletir um pouco da sistematização dos periódicos do S.N.D.M e da
RBSM.
Segundo Ildeu de Castro Moreira e Luisa Massarani, a entrada do século XX marcou
um período de florescimento acentuado da divulgação e vulgarização da ciência, fruto de um
expressivo movimento científico advindo da cidade do Rio de Janeiro ao longo dos anos 20.
Dentre os seletos grupos científicos cariocas, destacaram-se nomes como Manoel Amoroso
Costa, Henrique Morize, os irmãos Ozório de Almeida, Juliano Moreira, Edgard Roquete Pinto
e Teodoro Ramos. A configuração desses primeiros grupos científicos era formada por
integrantes dos mais diversos campos de formação, como médicos, engenheiros, professores,
cientistas e profissionais liberais. A partir deste pequeno círculo científico pôde se congregar o
sustentáculo necessário para a consolidação da produção e divulgação científica, tendo sido
criada em 1916 a Sociedade Brasileira de Ciências, que em 1922 viria a se tornar a Academia
Brasileira de Ciências, um dos principais espaços para a divulgação científica no país. Outro
importante veículo de divulgação científica foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada
nos salões da Academia Brasileira de Ciências. Sobretudo, a inserção da Radio, pôde e muito,
difundir os temas relacionados à ciência tendo, inclusive, a participação de Einstein, em maio
de 1925, em uma de suas transmissões. Além disso, em fins da década de 20, ocorreu o aumento
considerável da produção de jornais e periódicos de natureza científica (MOREIRA;
MASSARANI, 2002:52-56).
Nesse sentido, os periódicos representavam elementos propagadores do conhecimento
ao longo do século XX, importantes no processo de consolidação da ciência no país. Parte desse
conjunto de periódicos era constituído por publicações voltadas para o saber médico
psiquiátrico, que representaram um sustentáculo para afirmação do saber médico psiquiátrico.
De acordo com Luiz Otávio Ferreira, a propagação de periódicos médicos no Brasil se remete
ao final do século XVIII, sendo conjugado a um processo de valorização da ciência, fruto de
um esforço institucional de uma elite médica que buscava, com a criação de periódicos,
promover sua afirmação sócio profissional perante a sociedade. A estrutura dos primeiros
periódicos médicos brasileiros, assim como os modelos dos periódicos europeus, se estruturava
por uma síntese de informações de enciclopédias, livros e correspondências médicas, não
havendo quase que nenhuma preocupação em se estabelecer alguma produção médico cientifica
original. Contudo, ao decorrer do tempo, os periódicos acabaram assumindo uma maior
importância na solução das principais questões para a sociedade brasileira, como o tema do
sanitarismo e as ações e combate aos principais focos de doenças (FERREIRA, 1999:1-3).
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No campo da psiquiatria, os anos 20 representaram um expressivo momento das
publicações científicas, seja por meio de periódicos ou de jornais. Segundo Carolina Carvalho,
Cátia Matias e Sergio Marcondes, nas décadas de 30 e 40 tem-se um processo de circulação e
divulgação dos saberes médicos e psiquiátricos. A codificação dos conceitos inerentes à
divulgação da ciência psiquiátrica acabaria se voltando para as noções das condições higiênicas
da nação, e à ameaça da degeneração acompanhada por um discurso psiquiátrico sustentado
pela noção da normatização e progresso social. Desta forma, os periódicos psiquiátricos, desde
seus primórdios, buscavam divulgar as questões higiênicas, tanto para um público médico
especializado quanto para um público leigo. Dentre os principais periódicos médicos
especializados para os assunto relativos à psiquiatria destacaram-se, a partir de 1905, os
Arquivos de Psiquiatria, Neorologia e Ciências Afins, em 1925 os Arquivos Brasileiros de
Higiene Mental, no decorrer de 1929 o Boletim de Eugenia, a partir de 1930 os Arquivos do
Manicômio Judiciário de Rio de Janeiro e em 1942 os Anais do Instituto de Psiquiatria
(CARVALHO; MATIAS; MARCONDES, 2017:1-3).
Dessa forma, ao optarmos pela análise de periódicos médico psiquiátricos estaremos
focando não apenas os discursos produzidos pelo S.N.D.M, mas também no contexto da
divulgação científica. Diferente dos demais periódicos psiquiátricos, os Arquivos do Serviço
Nacional e a Revista Brasileira de Saúde Mental assumiram pela primeira vez um discurso
oficial científico, vinculado a um departamento de saúde pública.
Assim, ao trazer à tona a análise destes periódicos científicos, poderemos acompanhar
os grandes embates teóricos, nos quais os círculos médicos psiquiátricos buscavam a construção
de um arcabouço médico científico tipicamente brasileiro.

3.1- Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais: assistência, higiene mental,
resultados e práticas.
A Divisão de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal, criada a partir da Lei nº 378,
de 13 de janeiro de 1937 que reorganizou o antigo Ministério de Educação e Saúde Pública,
tinha como veículo oficial o periódico os Anais da Assistência a Psicopatas, publicado desde
1931, sob a responsabilidade de Waldemiro Pires. Como foram extintas a Divisão de
Assistência a Psicopatas (DAP) e o Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal
(SAP-DF), e fundado o Serviço Nacional de Doenças Mentais, os Anais da Assistência a
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Psicopatas passaram a ser denominados como Arquivos do Serviço Nacional de Doenças
Mentais (FUNDAÇÂO, 2004:22).
Publicados pela primeira vez em 1943, pela Imprensa Nacional, os Arquivos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, cujo editor era Adauto Junqueira Botelho, então diretor do
S.N.D.M., tinham como principal finalidade a publicação de informes e artigos científicos
originais, como destacou a apresentação em seu número de lançamento:
os trabalhos apresentados [...] demonstram que, ao lado das atividades
administrativas, avultam as do campo científico, esforçando-se todos os
nossos técnicos no sentido de que as suas investigações e experiências
possam contribuir, na medida do possível, para o esclarecimento dos
múltiplos problemas da psicopatologia, bem assim acrescer de novas
conquistas a terapêutica das doenças mentais, que tanto tem progredido
nestes últimos anos (APRESENTAÇÂO, 1943:01. Apud.
FUNDAÇÂO, 2004, p.23)
Entretanto, em algumas edições foram publicados os relatórios do S.N.D.M, como
ocorreu na edição da Primeira Parte de 1943, do volume II de 1945, e grande parte do volume
de 1949.
Desta maneira, escolhemos tomar como análise os artigos publicados na segunda parte
da edição de 1943, na edição de 1949 e 1955. Assim, ao nos debruçarmos nessas três edições,
priorizamos os artigos que discutiam temas relativos à assistência psiquiátrica, higiene mental,
novas prática terapêuticas, seus resultados e práticas.

Foto 13 - Arquivos do Serviço Nacional de
Doenças Mentais. Fonte: Acervo da na
Biblioteca do IPUB – UFRJ.
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Começaremos nossa análise pelo artigo intitulado “Sexo e Psicose”, de Ignacio Cunha
Lopes, livre docente de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
publicado na segunda parte da edição de 1943 dos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças
Mentais. Neste artigo, o autor parte do fundamento teórico de Arterius da Capadocia, de
Cornélios Aureliano, do psiquiatra francês Jean Baptiste Maximien Parchappe de Vinay (18001866) e do psiquiatra inglês John Thurnam (1801-1873), sobre a premissa de que as doenças
mentais atingiam mais os homens do que as mulheres. Assim, como forma de analisar esta
questão, Ignácio Cunha Lopes investigou o quadro de entrada nos hospícios de homens e
mulheres, no período de 1930 a 1934, na Clínica Psiquiátrica da Universidade do Rio de
Janeiro, e de 1937, a partir dos documentos da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia
e Medicina Legal , relativos a Esquirol do Hospital Psiquiátrico, referente a abril de 1942
(LOPES, 1943:539-542).
Como forma de analisar e comparar a etiologia das doenças mentais, Ignácio Cunha
Lopes classificou as doenças mentais em três grupos, as afecções de causas endógenas, as
afecções de causas exógenas e as afecções de causas mistas ou indiscriminadas36. Baseado neste
conjunto classificatório, Ignácio Cunha Lopes, registrou ter encontrado 2.986 entradas de
mulheres e 3. 843 de homens de 1930 -1934, e 4.367 entradas de mulheres entre 1937 e 1940,
totalizando 11.196 casos coletados. A partir destes 11.196 casos analisados, Ignácio Cunha
Lopes analisou a relação entre sexo e as causas das doenças mentais, ressaltando que a relação
entre os sexos não deveria se pautar apenas por uma relação direta com as doenças mentais,
mas por meio de múltiplos fatores. Dessa forma, Ignácio C. Lopes afirmou que no grupo das
afecções de causa endógena ocorria uma presença maior dos casos femininos com diagnóstico
de psicose maníaco-depressiva e histeria, e já nos casos masculinos ocorria um pequeno
aumento dos índices de epilepsia. No caso do grupo das afecções de causas exógenas ocorria
um maior número de casos de sífilis cerebral, paralisia geral e alcoolismo. Nos casos do sexo
feminino havia uma maior incidência de psicoses infecciosas, auto tóxicas e psicoses senis e
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O conjunto das infecções endógenas são abarcadas por doenças mentais acometidas por lesões congênitas e por
causas hereditárias características das esquizofrenias, parafrenias, paranoias, psicose maníaco-depressiva,
histerias, epilepsias e oligofrenias. As afecções exógenas se referem as doenças mentais adquiridas por meio de:
infecções intoxicações, traumatismos e esgotamentos, causando as sífilis cerebral, paralisia geral, psicose
infecciosas, psicose autotóxica, psicose autóxica, psicose alcóolica, psicose senil, pré-senil e psicoses pro lesões
cerebrais. No que concerne às afecções mistas ou indiscriminadas se referem ao conjunto de causas psicológicas
e a demais causas não identificadas.

78

pré-senis. Nas afecções mistas ou indiscriminadas ocorria o equilíbrio entre todos os
diagnósticos (CUNHA, 1943: 542-547).
Assim, como podemos perceber, Ignácio Cunha Lopes partiu de premissas estabelecidas
por fundamentos teóricos já estabelecido na literatura da ciência médica, e para fazer a
confrontação com dados da realidade, percebendo a existência de uma relação inversa em
muitos diagnósticos, o que relativizaria um aspecto científico considerado.
Outro artigo, “Higiene Mental e suas relações com o urbanismo”, do médico psiquiatra
Plinio Olinto, também publicado na segunda edição dos arquivos do S.N.D.M do ano de 1943,
apresentou algumas reflexões sobre as relações entre o ambiente urbano e as doenças mentais.
Em um trabalho sobre a higiene mental e o urbanismo, apresentado pelo psiquiatra italiano
Marco Levi Bianchini (1875-1961) no Segundo Congresso Internacional de Higiene Mental, o
espaço urbano foi considerado como o principal gatilho para a evolução das causas mentais. As
complexas tensões de ordem econômica, política e social acabavam muitas vezes gerando
grandes tensões aos indivíduos mais sensíveis, os levando a um quadro de esgotamento,
irritabilidade e ansiedade. Em face a essas tensões tornava-se necessária a implantação da
higiene mental, afim de se evitar os males da degeneração de seus indivíduos. As tensões dos
conglomerados urbanos acabavam propiciando, frequentemente, um cenário de sifilização,
alcoolismo e de toxicômanos. Apesar de tamanha constatação, Plinio Olinto ressaltou que os
cenários das cidades latino-americanas e brasileiras, embora não se encontrassem em condições
devastadoras, indicavam a necessidade da implantação de medidas de higiene mental para além
dos espaços dos hospícios, como nas escolas e demais espaços sociais, o que poderia suavizar
as tensões e inadaptações sociais (OLINTO,1943: 549-551).
Em relação à questão do desenvolvimento da assistência a psicopatas no Brasil, o
psiquiatra Jefferson de Lemos, nos apresenta na segunda parte da edição de 1943 o artigo “O
professor Teixeira Brandão. Seu Devotamento na criação e no desenvolvimento da Assistência
aos Psicopatas no Brasil”, no qual destacou a importância do médico João Carlos Teixeira
Brandão, que fora diretor geral da Assistência Médico Legal de Alienados (1890-1897) e
inspetor geral de Assistência a Alienados (1897-1899). Destacou, igualmente, sua importância
na proposição de projetos e leis para a assistência a psicopatas. Segundo o autor, Teixeira
Brandão empenhou-se em manifestar-se contra a forma pela qual eram tratados os doentes
mentais, em meados do século XIX, a ponto de publicar suas principais críticas e proposições
sobre a assistência a psicopatas em matéria no Diario Oficial. Teixeira Brandão também teria
se destacado pelo fato de ter defendido a necessidade de um conjunto de leis que resguardassem
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os direitos dos alienados e garantissem um tratamento mais humano. Seu relatório sobre as
denúncias de maus tratos aos alienados teria sido, segundo Jefferson de Lemos, um dos
primeiros textos sobre a assistência aos alienados que teria sido importante para a definição de
medidas para proteção legal dos alienados (LEMOS,1943).
No decorrer do tempo, em decorrência dos entraves administrativos e interferências por
parte dos provedores da Santa Casa, principalmente no processo de admissão de pacientes,
Teixeira Brandão teria se empenhado na desvinculação do Hospício em relação à Santa Casa,
o que teria se efetivado em 1890. A saída da Santa Casa da administração do Hospício de Pedro
II teria, segundo o autor, aberto um caminho frutífero para a atuação do Estado, em termos de
ações administrativas e legislativas. A partir de então, a atuação de Teixeira Brandão teria se
destacado mais incisivamente por meio de projetos legislativos, tendo em vista sua presença
política como deputado em breve período. De acordo com Jefferson Lemos, o engajamento
político de Teixeira Brandão possibilitou a implementação de uma série de medidas legislativas
que passavam a definir o perfil de uma assistência pública fundamentada tanto no sistema
jurídico quanto na atuação do poder médico (LEMOS,1943).
Outra análise interessante sobre as terapêuticas e a higiene mental foi apresentada no
artigo “Assistência Social ao Neurótico”, elaborado por Paulo Lentino, ex-psiquiatra do
Hospital do Juqueri, publicado na edição de 1949. Neste artigo o autor chamou a atenção para
um tratamento mais eficaz dos pacientes “neuróticos” nos hospitais psiquiátricos brasileiros.
Para o autor, os indivíduos “neuróticos” pertenciam a uma classe de doentes, que com um
tratamento adequado, poderiam obter a cura e se tornarem agentes produtivos na sociedade.
Segundo Paulo Lentino, os “neuróticos” internados nos manicômios, ao invés de serem jogados
junto aos demais loucos, deveriam receber um tratamento terapêutico fundamentado em sessões
de psicanálise, que considerava ser a maneira mais eficaz de se conseguir a cura. Entretanto, o
principal obstáculo para a implantação de um sistema terapêutico psicanalítico era a falta de
verbas nos serviços de assistência psiquiátrico no país. A falta de um setor psicanalítico no
sistema manicomial, segundo o autor, deixava de promover cura a 90% de “neuróticos”, e
impedia a incorporação desses

indivíduos

como

forças

produtivas

de trabalho

(LENTINO,1949:586-589).
Em relação à assistência psiquiátrica presente no país, os temas da escassez de recursos
terapêuticos e da insuficiência de leitos foram as pautas mais largamente debatidas no círculo
médico, nos congressos e até mesmo na imprensa. Entretanto, o psiquiatra Anibal Silveira,
médico e psiquiatra no Hospital de Juqueri, em seu artigo, não procurou enfatizar a questão da
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insuficiência dos serviços de assistência psiquiátrica, mas sim afirmar que, mesmo com poucos
recursos, havia eficiência nos serviços psiquiátricos públicos. De acordo com este autor, era
um grande erro falar da ineficiência do tratamento de doentes mentais e do baixo índice de cura
em instituições, por exemplo, como o Hospital do Juquerí, localizado no estado de São Paulo.
Segundo Anibal Silveira, apesar da necessidade crescente de leitos para os doentes mentais,
naquela instituição havia um certo esforço técnico e terapêutico para promover o tratamento
aos doentes mentais, e alcançar uma expressiva melhoria no seu quadro clínico. Contudo,
reforçou o autor, haveria a necessidade de se promover, tão logo possível, a ampliação dos
leitos do Hospital de Juquerí, por meio da construção de novos pavilhões, bem como da
ampliação do corpo médico e técnico para que fosse possível ser adotado o conjunto moderno
de novas práticas terapêuticas (SILVEIRA, 1949).
Na edição de 1955, volume IV, dos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais,
o médico Deusdedit Araujo apresentou o estudo “Terapêutica das Desordens Mentais da NeuroSífilis”, no qual se propõe a analisar os novos avanços terapêuticos para o tratamento da neurosífilis. O autor reforçou alguns marcos temporais importantes no processo de introdução de
novas terapêuticas, como o ano de 1903, em que se deu descoberta do agente da espiroqueta
pelo bacteriólogo alemão August Paul von Wassermann (1866-1925), a partir da qual se pôde
determinar o diagnóstico da sífilis. Dentre os agentes terapêuticos destacou a malarioterapia37,
aliada a outros agentes quimioterápicos (DESUDEDIT,1955: 36-37). Para o autor a introdução
da penicilina teria sido bastante importante, porém, a malarioterapia ainda era considerada
como principal terapêutica auxiliar (DEUSDEDIT,1955: 47-53).
Nos Arquivos do Serviço Nacional de Doentes Mentais eram publicados, conforme já
referimos anteriormente, informes e relatórios sobre o cotidiano dessa instituição. Na edição de
1949 foi apresentado a Súmula do Relatório das Atividades do Serviço Nacional de Doenças
Mentais em 1946, conforme reproduzimos a seguir:
Súmula do Relatório das Atividades do Serviço Nacional de Doenças
Mentais em 1946 apresentado pelo Diretor Dr. Adauto Junqueira
Botelho.
O Serviço Nacional de Doenças Mentais, embora lutando com grandes
dificuldades quer materiais, quer financeiras, vem procurando, em
esfôrço máximo, satisfazer suas finalidades. No Distrito Federal , com
a transferência de todos os doentes que eram mantidos no Hospital da
Praia Vermelha para o Engenho de Dentro (Centro Psiquiátrico
Nacional) e para Jacarepaguá (Colônia Juliano Moreira), não contou,
37

O procedimento terapêutico da malarioterapia consistiam na inoculação do agente vivo malária diretamente nas
correntes sanguíneas ou diretamente nos músculos, sendo ministrado em altas doses, durante alguns dias, com o
fim de possibilitar uma proteção contra a vírus da sífilis.
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desde logo o Serviço, como não o conta ainda agora, com acomodações
em números suficiente, nem lotações para todos os doentes que
necessitam de internação para assistência médica psiquiátrica. Em
Engenho de Dentro ainda se acham em construção- aliás paralizada ao
longo tempo- o Instituto de Psiquiatria e o Bloco- Médico Cirúrgico,
que priva o Serviço de mais de 500 leitos, só no Centro Psiquiátrico.
Em Jacarepaguá, nem siquér foram iniciadas as construções de
pavilhões para adolescentes, pavilhões complementares em núcleos
femininos e masculinos, pavilhão de administração e outros, cujas
Obras, com dotações orçamentarias, foram autorizadas pelo Govêrno,
algumas há mais de 4 anos. Acresce ainda que algumas construções da
Colônia Juliano Moreira esperam há longos anos pelo término de suas
obras- e não podem ainda ser utilizadas pelos doentes, tais como o
pavilhão de isolamento e as residências para assistência héterofamiliar. Mais cêrca de meio milhar de doentes da Colônia Juliano
Moreira deixa, por isso, de ser acomodado em estabelecimentos
apropriados, para superlotar os pavilhões existentes, já exíguos para
pletora crescente de psicopatas do Distrito Federal. Os hospitais do
S.N.D.M no Distrito Federal, recebem, diariamente, mais de 10 doentes
novos para a internação e em pouco tempo são superlotados, pois
muitos doentes exigem de 2 a 3 meses para tratamento eficiente, quando
não caminham para a cronicidade. Nos Estados do Brasil, vem os
serviços mantendo ambulatórios para o tratamento de doentes mentais,
com resultados já bastante apreciáveis, ao lado dos serviços de higiene
mental. A precariedade de recursos não permite ao Serviço amplo
desenvolvimento nos Estados; no entretanto, a manutenção de um
médico especializado e o funcionamento dos ambulatórios
psiquiátricos, com distribuição adequada de medicamentos e aplicação
oportuna de tratamentos variados, representam um grande esfôrço e
precioso auxílio do Serviço Federal junto a vários Estados da União
como : Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Paraná Santa Catarina e Mato
Grosso. O auxílio financeiro da união para a construção de hospitais
nos Estados já foi concretizado para os Estados de Rio Grande do Norte,
Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais. Em segunda
etapa está sendo estudada a distribuição de auxílios idênticos a outros
Estados, com verbas já autorizados pelo Govêrno e voltadas pelo
Congresso.
Definição das Finalidades e Objetos
“O Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M) do Departamento
Nacional de Saúde (DNS) do Ministério da Educação e Saúde, tem por
fim:
ISuperintender as atividades dos órgãos oficiais de assistência a
psicopatas, existentes no Distrito Federal;
II- Planejar para todo território nacional os serviços de assistência e
proteção a psicopatas, orientando, coordenando e fiscalizando as
respectivas instalações e atividades;
III- Opinar sôbre a organização de quaisquer serviços públicos ou
particulares de assistência e proteção a psicopatas e rever códigos,
regulamentos e regimento que cuidem do assunto;
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IV- Manter organizado o cadastro dos estabelecimentos oficiais e
particulares de assistência e proteção a psicopatas e registro atualizado
das respectivas atividades;
V- Incentivar o desenvolvimento das atividades de higiene mental,
inclusive dentro dos serviços estaduais de saúde pública;
VI- Fazer estudos e investigações a respeito da etiopatogenia, da
profilaxia e do tratamento das doenças mentais;
VII- Facilitar e organizar o ensino da psiquiatria e da higiene mental
em suas dependências;
VIII- Divulgar novas aquisições científicas, mediante resenhas sôbre
problemas de assistência a psicopatas e higiene mental, indicando,
documentalmente, os resultados colhidos na prática de suas aplicações;
IX- Cooperar com os órgãos de propaganda de higiene mental e
organizações públicas e particulares de fins humanitários,
especialmente instituições de luta contra os grandes males sociais;
X- Cooperar com o Serviço Federal de Bioestatística na
regularização da estatística hospitalar de psicopatas e com o Serviço
Nacional de Educação Sanitária na esfera das atividades dêste;
XI- Opinar nos processos de subvenção federal a instituições de
assistência a psicopatas, no que dissér respeito a obrigações que elas
devam assumir, e fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas
pelo poder competente;
XII- Cooperar com a Divisão de Obras do Departamento de
Administração do Ministério da Educação e Saúde na organização de
projetos e plantas- padrões para hospitais, dispensários e outros
estabelecimentos de assistência a psicopatas;
XIII- Emitir pareces sôbre projetos de localização, construção,
remodelação, adaptação e instalações de serviços de assistência a
psicopatas;
XIV- Zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente à proteção
legal, bem-estar, assistência, tratamento e amparo aos psicopatas.
As atividades do S.N.D.M., nos Estados são exercidas diretamente, ou
por intermédio das Delegacias Federais de Saúde do D.N.S.
Em 1946, o S.N.D.M procurou por todos os meios satisfazer ás
finalidades que justificam sua existência, tais como assistir e proteger o
doente mental. Foram ampliados os serviços de assistência social para
acompanhar os egressos de manicômios no Distrito Federal, e
intensificadas as consultas de ambulatório com tratamento
subsequentes, para diminuir as internações, sempre mais dispendiosas
e perturbadoras pela deficiência de lotação hospitalar. A terapêutica
psiquiátrica utilizou-se dos novos recursos indicados pela ciência e a
terapêutica ocupacional orientando-se por novo rumos, abrangendo
também doentes em estado agudo e sub-agudo, como se poderá
verificar páginas adiante sôbre as atividades do Centro Psiquiátrico
Nacional. O auxílio técnico e financeiro a alguns Estados da União
tomou diretriz mais decisiva, para a proteção, tratamento e assistência
aos psicopatas.
Embora paralisadas muitas obras do S.N.D.M no Distrito Federal
tivessem sido paralisadas, os cuidados técnicos aos doentes foram
prodigalizados com zêlo e dedicação.

83

Para o ano de 1947 estão projetadas não só conclusões de várias obras
já iniciadas há longo tempo, como ainda serão iniciadas outras
construções de que muito carece o Serviço: êste assunto será sumariado
adiante no capítulo referente a “obras”.
Pretende o Serviço, em 1947, desenvolver de maneira mais proveitosa
e evidente a campanha pela higiene mental, não só na Capital da
República como também nos Estados da Federação, para o que
necessita de recursos mais amplos e de mais fácil aplicação. Neste
particular, o nosso País coloca-se, até o presente momento, na
retaguarda dos países civilizados.
Serão estendidos a outros Estados e Territórios da União os auxílios
técnicos e financeiros para construção de Hospitais especializados,
organizações de serviços psiquiátricos, funcionamento de ambulatórios,
e aplicação continuada da higiene mental.
Internação de doentes – Apesar da maior atividade dos ambulatórios
para doentes mentais e dos tratamentos extra – nosocomiais ampliados
pelo Serviço de 1945, o número de internos mantém-se elevado, embora
venha diminuído ultimamente como se pode verificar dos dados abaixo:
Existiam nos diferentes órgãos do S.N.D.M no Distrito Federal:
Doentes internados em 1º de Janeiro de 1943. 4.190
Doentes internados em 1º de Janeiro de 1944. 4.524
Doentes internados em 1º de Janeiro de 1945. 4.658
Doentes internados em 1º de Janeiro de 1946. 4.702
Doentes internados em 1º de Janeiro de 1947. 4. 594
O Hospital Pedro II (H.P) que provisòriamente vem recebendo o maior
número de doentes para os órgãos do S.N.D.M. no Distrito Federal,
retrata bem o movimento de novas internações.
Êste hospital recebeu em 1945, 3.247 doente e em 1946-3.476 doentes,
portanto mais 229 doentes que no ano anterior. O gráfico anexo
esclarece o movimento de entradas e saídas de doentes neste Hospital.
O quadro abaixo resume o movimento de doentes nos órgãos do
S.N.D.M em 1946:
Entradas:
Entradas diretamente............................3.740.
Regressos de licença ...............................855
Regressos de evasão ................................794
Total:......................................................5.389
Saídas:
Altas........................................765
Licenças................................2.719
Evasões .................................1.456
Falecimentos.............................557
Total:........................................5.497
(BOTELHO, 1949: 215-219).
Verificamos que grande parte dos artigos publicados nos Arquivos do Serviço Nacional
de Doenças Mentais buscaram investigar a assistência psiquiátrica, suas condições, suas
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instituições, e igualmente as novas práticas terapêuticas inerentes aos tratamentos dos pacientes
de doenças mentais. O crescente aumento da publicação de informes administrativos, como os
relatórios do S.N.D.M., nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, em detrimento
dos artigos de caráter científico, acabou descaracterizando a finalidade primeira deste periódico,
ou seja, ser notadamente uma publicação científica.
O Serviço Nacional de Doenças Mentais criou, em 1955, um outro periódico como seu
veículo de divulgação, que se destinaria exclusivamente à publicação de artigos científicos.
Assim, já na gestão de Jurandyr Manfredini à frente do S.N.D.M., nasceu a Revista
Brasileira de Saúde Mental, influenciado principalmente por uma vertente da psicanálise.

3.2- A Revista Brasileira de Saúde Mental: a produção científica e os novos rumos da
psiquiatria.
O primeiro número da Revista Brasileira de Saúde Mental (RBSM) foi lançado em 13
de novembro de 1955, quando a direção do S.N.D.M passou a ser dirigida pelo psiquiatra
Jurandyr Manfredini. Embora as edições da RBSM tenham sido publicadas no período em que
Adauto J. Botelho não estava mais na direção do S.N.D.M., tomamos a mesmo como objeto de
análise, por se tratar do veículo oficial do S.N.D.M., instituição, esta, central para a análise da
assistência psiquiátrica no país naquele contexto. Desse modo, este periódico contemplou, em
seus números lançados, matérias e artigos científicos que retratavam as questões centrais para
a assistência psiquiátrica no Brasil. Além disso, temos, também, neste periódico, a publicação
de artigos de Adauto Junqueira Botelho.
O lançamento do primeiro número da Revista Brasileira da Saúde Mental foi noticiado
no jornal Diario Carioca, em 14 de janeiro de 1956, em um artigo intitulado “A loucura
começou, no Brasil a 1º de maio de 1500” (A LOUCURA, 1956, p.12).
De acordo com a apresentação de Jurandyr Manfredini, publicada na primeira edição de
1955, as finalidades da RBSM eram:
O objetivo primacial da nossa iniciativa foi procurar dotar o Serviço de um
órgão de publicação regular par divulgar exclusivamente trabalhos científicos
e, por essa forma, dar maior estímulo ao estudo e ás pesquisas do seu grande
número de médicos e técnicos. A única publicação que contamos, os
“Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais”, não possuem um
caracter estricto de revista científica. pois a sua maior parte tem que ser
naturalmente dedicada a assuntos administrativos, cujo o registro importa
fazer para repositório histórico dos principais fatos do seu desenvolvimento.
Acresce a circunstância de que os “Arquivos”, por sua própria natureza e
volume de matéria, só saem com longos intervalos de tempo, tanto assim que,
no espaço de 12 anos, de 1943 a 1955, tivemos apenas três números. Por outro
lado, a experiencia mostrou que a conjugação de matéria administrativa e
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matéria científica, em um mesmo volume, sacrifica e devaloriza esta última
(MANFREDINI, 1955:3).

Dessa forma, o principal objetivo da RBSM, era divulgar a produção científica de forma
a fomentar o desenvolvimento científico no país. Diferentemente dos Arquivos do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, a RBSM foi publicada com regularidade, e teve um longo tempo
de vida útil, suspendendo sua publicação somente no ano 1988.

Foto 14 - Revista Brasileira de Saúde Mental.
1955. Fonte: Fundação Biblioteca Nacional.

O artigo intitulado “Ritmo Estacional da Psicose na Mulher”, do médico Ignácio Cunha
Lopes, abriu a edição de novembro de 1955, e apresentou um estudo sobre a influência das
estações do ano e as manifestações de loucura, principalmente nas mulheres. Iniciou seu artigo
a partir de um diversificado conjunto de informações de outros estudos científicos sobre
doenças mentais e estações do ano, sobretudo de uma literatura médica europeia, como Paul
Émile Garnier (1848-1905) e Alfred Legoyt (1812-1995) (LOPES,1955:6-11).
Sobre a relação entre a psicose feminina e as estações climáticas, o autor tornou público
o quadro de admissões de mulheres na seção Esquirol do Hospital Psiquiátrico, na Praia
Vermelha, entre 1937 e 1940. Neste quadro está registrado o ingresso de 4.364 pacientes,
distribuídas pelas estações do ano, tendo sido 1.160 casos no verão, 1.084 no outono, 1.078 no
inverno e 1.041 na primavera. Ao analisar os índices encontrados, Ignácio Cunha Lopes chegou
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à conclusão que ocorria uma relação direta entre as estações do ano e a ocorrência das doenças
mentais entre as mulheres. Dentre os diagnósticos mais recorrentes ao longo das estações de
ano, verificou um maior número de casos de psicose maníaco depressiva no verão e na
primavera, e um declínio de casos no outono e um aumento no inverno. Nos casos da
esquizofrenia, esta ocorria com maior frequência no verão e menor incidência no outono e
inverno. Com relação as psiconeuroses, alcoolismo e epilepsia, todas apresentavam um maior
número de casos no verão, e uma queda na primavera (LOPES, 1955: 12-17).
Em seu artigo, Cunha Lopes teria inovado ao apresentar uma análise das relações de
gênero e estações climáticas, a partir de uma comparação com estudos e dados europeus
relativos ao tema.
Outro artigo de destaque na edição de 1955 revisitou a questão da imigração e a ameaça
as degenerações mentais, uma questão importante para a psiquiatria. Deusdedit Araujo, em seu
artigo, “Aspectos Psiquiátricos da Imigração no Brasil”, o autor relativizou os aspectos
comumente atribuídos à imigração, e consequentemente à miscigenação racial, como principal
elemento de inferiorização do povo brasileiro. Segundo o autor, o perfil marginal dos imigrantes
no Brasil, por muito tempo, foi advogado como uma das principais causas do processo de
degeneração psíquica do povo brasileiro. Entretanto, segundo o autor esta visão era inadequada,
já que a questão da imigração traria aspectos inerentes não apenas no plano biológico, mas
igualmente aqueles referentes às adaptações sociais. Logo, o estigma atribuído ao imigrante não
levava em consideração a contribuição dos agentes estrangeiros na formação do povo brasileiro.
Entretanto, havia a necessidade de uma política de imigração mais eficaz, sendo destinado ao
psiquiatra um papel nesse processo. Contudo, o autor, neste artigo, demonstrou que de 1939 a
1953, ocorreu nos hospitais do S.N.D.M. uma queda vertiginosa nas taxas de internamento de
imigrantes. Embora houvesse uma tendência maior do estrangeiro ser afetado pelas doenças
mentais, a presença de agentes estrangeiros não foi capaz de inferiorizar o povo brasileiro.
Ainda que a assistência a psicopatas priorizasse os aspectos biológicos dos agentes estrangeiros,
se deveria valorizar outras questões como a sociabilidade, pois os aspectos de interação social
garantiriam a integração física e social (DEUSDEDIT, 1955).
Interessante destacar que as questões referentes a imigração sempre foram atreladas aos
estigmas de degeneração mental, interpretação que só levaria em conta as noções biológicas de
um indivíduo. Desta maneira, tais interpretações acabavam por não tomar outros aspectos como
o de interação da sociabilidade para justificar os aspectos de uma periculosidade de fato. A
partir das proposições levantadas por Deusdedit Araujo (1955), se abriu um conjunto mais
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amplo de interpretações sobre a relação entre o imigrante e o estigma da loucura, ao considerar
todos as aspectos de uma vida social, seu processo de interação e adaptação social. Logo,
segundo seu ponto de vista, o que de fato instauraria a degeneração mental não seria o
fundamento biológico, mas sim a inadaptação cultural de uma indivíduo estrangeiro a um nova
realidade social.
O tema da assistência psiquiátrica foi objeto do artigo “Dados sôbre as Atividades
Psiquiátricas e Higiene Mental no Brasil”, de autoria de Adauto Junqueira Botelho, publicado
na edição de 1955. Afirmou a necessidade de se estabelecer uma assistência psiquiátrica no
Brasil, um país que tinha 40.000 doentes mentais, dentre os quais 30.000 eram subsidiados
pelos serviços da União e dos Estados. Mesmo diante de um número bastante expressivo de
doentes mentais, o número de hospitais psiquiátricos, na opinião de Adauto, ainda se encontrava
insuficiente. Segundo suas estimativas estatísticas, para cada mil habitantes seriam necessários
2,5 leitos para os doentes mentais. Apesar de tais estimativas, em 1955 a porcentagem de leitos
para cada mil habitantes era de 0,75%, uma taxa ainda muito abaixo da necessidade real. Para
Adauto Botelho a existência de poucos recursos destinados aos hospitais psiquiátricos era a
causa do baixíssimo número de leitos no país. Nesse sentido, a criação dos Serviços Nacionais
de Doentes Mentais possibilitaria a adoção de medidas para a ampliação da assistência
psiquiátrica em grande parte dos Estados. Apesar de todo o empenho apresentado, então, pelo
S.N.D.M, e principalmente com os ambulatórios de higiene mental, que realizam um grande
número de atendimentos à população para prevenir novos casos de desvios mentais, as
atividades de higiene mental ainda eram realizadas com muito pouco recursos financeiros.
Diante da constante falta de recursos, os esforços dos ambulatórios de higiene e do S.N.D.M.
acabavam não sendo suficiente. Desta forma, os recursos não eram suficientes tendo em visa o
tamanho da população brasileira e o grande aumento das psiconeuroses e de suas predisposições
mórbidas (BOTELHO,1955:43:52).
Uma das abordagens que acabou ganhado bastante destaque no campo da psiquiatria a
partir das décadas de 40 a 50, foi sem dúvida a atenção dada à relação entre a psiquiatria e a
assistência a infância, entendida como fator primordial para a prevenção de doenças mentais.
A partir desta linha interpretativo, o artigo “Assistência Psiquiátrica Infantil: bases para o estudo
e planejamento para criança normais, filhas de pais psicóticos”, da psicanalista Maria Pereira
Manhães, publicado na edição de 1956 (v. II, n. 1) da RBSM, destacou a necessidade da adoção
de medidas essenciais para o amparo à infância e à prevenção das doenças mentais. Para a
autora, a psiquiatria devia ter um papel mais atuante na questão da proteção à infância como
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um todo, mas principalmente na assistência à infância dos filhos normais de pacientes doentes
mentais, como forma de assegurar uma não estigmatização dos descendentes de doentes
mentais. Segundo Maria Pereira Manhães, nestes casos havia a necessidade real da
promulgação de leis que estabelecessem o controle das relações e os aspectos da
hereditariedade, de opções de esterilização dos seres disgênicos, e principalmente da criação de
ambulatórios pré-nupciais e ambulatórios de higiene mental. Logo, havia a necessidade de um
empenho maior por parte do S.N.D.M. e dos demais órgãos, como o Departamento Nacional
da Criança e do Serviço de Assistência a Menores. Dessa forma, ao organizar um serviço
destinado à profilaxia mental, buscava-se assegurar a não cronificação dos pacientes, para que
assim estes não fossem internados nos hospitais psiquiátricos (MANHÃES, 1956:7-19).
Assim, a psiquiatria passaria a considerar cada vez mais aspectos como a proteção à
infância, a fim de assegurar uma infância reforçada pelos preceitos da eugenia. Neste contexto,
seriam adotadas mais medidas preventistas centradas na figura da criança, já que seria mais
fácil reajustar os aspectos das estruturas mentais por meio de uma intervenção psiquiátrica.
O artigo do psiquiatra do S.N.D.M., Walfredo Ismael de Oliveira, intitulado “A
Psicanálise e Antropologia: A personalidade e a Cultura”, publicado na edição especial de 1957,
era inteiramente dedicada à importância da antropologia psicanalítica e à contribuição para uma
“interpretação ancorada em todas as esferas sociais”. Segundo o autor, os novos rumos da
psiquiatria moderna foram impulsionados pelas contribuições de uma abordagem social ao
campo da psiquiatria, pois por meio dessa nova relação entre a psiquiatria e o campo social,
ampliou-se o conjunto de relações médicas versus doença mental, possibilitando uma
interpretação do universo humano em sua integralidade, ou seja, por meio dos aspectos
culturais. A introdução das dimensões do ego nas questões envolvendo a psiquiatria passavam
a estruturar uma análise investigativa em que se propunha a análise de todo o universo psíquico
e social de um paciente. A partir desse processo de investigação das dimensões envolvendo
toda a estruturação do ego, passava a contemplar não apenas o indivíduo doente como também
os indivíduos normais e todas as esferas sociais e principalmente culturais38, como as questões
da interpretação dos universos simbólicos, dos significados dos sonhos, das esferas religiosas,
dos mitos e lendas. Assim, mediante a introdução da psicanálise de Freud, a psiquiatria ganharia
a introdução de uma multiplicidade de conhecimento das questões humanas como a psicologia,
38

A partir das investigações de Freud por todas as esferas sociais culturais, o mesmo pode definir o processo
neurótico como uma forma de inadaptação do indivíduo a um grupo ou organização social. Dessa forma, a doença
mental se incidiria por meio de uma não adaptação social, o que poderia ser revertido através de uma recondução
do indivíduo ao seio social. Assim, o processo psicanalítico representaria uma reestruturação do universo psíquico
de um indivíduo o fazendo ter ciência de toda desse processo de adequação social.
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a antropologia cultural e a sociologia. Amparados pela noção dessas três áreas de
conhecimentos humanos, as noções biológicas deixam de ser o centro das explicações para
doenças mentais passando a se aliadas a uma complexa teia social (OLIVEIRA,1957).
Logo, com a incorporação dos aspectos da psicanálise ao olhar da psiquiatria moderna,
o universo da subjetividade humana acabou por ser explorado cada vez mais, na busca de
descortinar cada campo de suas ações e sentimentos. Dentre esses sentimentos, os que puderam
ser mais aprofundados foram a ansiedade e a angústia. Em artigo publicado na edição de 1958,
(v.4, ns.1 e 2) intitulado “As Manifestações Anormais da Angústia e os Medicamentos
Ataráxicos”, Elso Arruda buscou apresentar a angústia e a ansiedade como sentimentos que
muitas vezes acabavam acarretando em distúrbios de ordem psíquicas, somática e metabólicas.
Diante de tais considerações, a psiquiatria passou a se voltar ao controle dessas emoções, a fim
de conter esses dois agentes, que se vinculavam aos parâmetros de uma vida moderna. Para o
autor, essas terminologias se caracterizavam por meio de uma complexa relação, sendo a
terminologia da ansiedade designada no consenso geral da sociedade, vinculada diretamente à
angústia. No plano da psiquiatria, a designação de angústia circunscreveu-se a um sentimento
de “inquietação, ou exitação interior, acompanhada ou não de medo.” A ansiedade em si, “seria
“uma manifestação de angústia, permanecendo a sensação de opressão pré-cortical, mas
acompanhada de sentimento e ameaça à “unidade” do eu” (ARRUDA, 1958:33).
Dados esses impactos emocionais, relatou o autor, começaram a surgir, a partir das
décadas de 30, os primeiros psicofármacos afim de atuarem como auxílio terapêutico no
combate da ansiedade e da angústia. A partir desse momento, uma série de calmantes e de
drogas psicofármacas passaram a ser introduzidas, como as drogas ataráxicas, derivadas de
inúmeros componentes orgânicos e sintéticos. Neste contexto estavam os inúmeros derivados
de Fenotiazina, sendo o mais utilizado a Clopromazina, descoberta em 1884 pelo alemão
Berthsen, que só começou a ser utilizada na produção de medicamentos no ano de 1938.
(ARRUDA,1958:35-36).
Como podemos perceber muitos dos artigos científicos publicados nos Arquivos do
Serviço Nacional de Doenças Mentais e na Revista Brasileira de Saúde Mental, buscaram
apresentar as pesquisas e estudos científicos, em termos quantitativo e qualitativo. Os pontos
em comum na produção científica veiculada nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças
Mentais e na Revista Brasileira de Saúde Mental, se remetem especialmente aos temas tratados,
que exploravam os principais problemas concernentes à assistência psiquiátrica, às
investigações etiológicas e terapêuticas, buscando sempre a originalidade e crítica próprias.
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Contudo, a produção científica na RBSM representou um momento singular, pois
grande parte de seus artigos estavam integrados às novas abordagens da psicanálise. As
influências da psicanálise de Freud trouxeram um leque maior de abordagens, as quais
ampliariam o leque da psiquiatria e sua relação com o campo social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentarmos a trajetória sócio profissional de Adauto Junqueira Botelho,
analisarmos sua atuação em diferentes espaços institucionais de importância para o campo da
assistência psiquiátrica no país, e sua produção intelectual, podemos percebê-lo como uma
figura de destaque, um grade vulto na implementação da assistência psiquiátrica no Brasil.
Podemos atribuir a ele a implantação de uma rede psiquiátrica por todo o território nacional.
Importa destacar que o conjunto de suas ações, entre os anos de 1938 e 1958, deu-se
num momento importante para o florescimento da psiquiatria no país, quando a assistência
psiquiátrica passou a ser incorporada, como elemento essencial à saúde da população, nas
políticas de saúde pública.
Apesar de todo este seu protagonismo no cenário da psiquiatria brasileira, seu nome até
o presente momento ainda se encontra às margens da história da psiquiatria. Poucos estudos
têm sido produzidos tendo sua trajetória como objeto de análise, excetuando alguns que focaram
somente o período em que esteve à frente do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito
Federal (DF), em 1938, ou do Serviço Nacional de Doenças Mentais, em 1941. Assim, sua
trajetória ficou reduzida a esses dois marcos temporais, o que compromete bastante a
compreensão e conhecimento do personagem e de seu papel no contexto da assistência
psiquiátrica brasileira.
Na área da assistência psiquiátrica privada, Adauto J. Botelho participou da fundação
do Sanatorio Botafogo, em 1921, juntamente com Pedro Pernambuco Filho, Ulysses Vianna e
Antônio Austregésilo Rodrigues Lima, estabelecido na Rua Dona Marciana no 125, no bairro
de Botafogo, Rio de Janeiro. O Sanatorio Botafogo, destinado ao atendimento a convalescentes,
doentes da nutrição, nervosos e toxicômanos, também recebia os pacientes alienados dos
Pavilhões “Juliano Moreira” e “Teixeira Brandão”. Ao longo dos 59 anos de existência, a
instituição, foi considerada uma das mais importantes instituições psiquiátricas de caráter
privado, prestava um tratamento clínico terapêutico moderno e muitas vezes experimental. O
quadro médico psiquiátrico do Sanatorio contava com grandes nomes da psiquiatria brasileira,
como Juliano Moreira, Ignácio Cunha Lopes, Cincinato Magalhães e Heitor Péres. A partir dos
anos 50, a direção do Sanatorio Botafogo passou para as mãos do psiquiatra Sérgio Junqueira
Botelho, filho de Adauto J. Botelho, que já há alguns anos vinha trabalhando na instituição
junto com seu pai, e permaneceu à frente da gestão até o ano de 1980, ano de encerramento das
atividades da instituição.
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Podemos destacar, igualmente, em sua trajetória, sua participação na fundação da
Faculdade de Sciencias Medicas, em 1935, instituição de ensino de caráter privado, criada por
uma associação anônima que contava com a participação inicial de 36 acionistas, entre estes
Adauto Junqueira Botelho. O principal objetivo era criar uma faculdade de medicina que
pudesse propagar uma didática mais livre e que possibilitasse uma prática de ensino médico
mais moderna. Desta forma, a instituição seria constituída de forma a ter uma maior liberdade
pedagógica e um ensino moderno, buscando especialmente fugir das interferências do regime
varguista. Adauto Botelho também integrou o quadro docente da instituição, a partir de 1936,
como professor de psicologia normal e patológica.
Na Faculdade de Sciencias Medicas, cujo primeiro diretor foi médico Antonio Cardoso
Fontes, o ensino das disciplinas do curso médico, professado por professores catedráticos,
auxiliares de ensino e docentes-livres, era realizado em diversos espaços, como, por exemplo,
em anfiteatros, salas de demonstração, laboratórios de trabalhos práticos, enfermarias,
dispensários e ambulatórios dos hospitais e em instituições especiais.
Embora inicialmente, para a Faculdade de Sciencias Medicas, a questão financeira não
fosse a questão central, com o decorrer do tempo a situação financeira começou a preocupar e
provocar tensões entre os acionistas, já que muitos entendiam que o objetivo e valor educacional
não poderia ser relacionado a questões como o lucro financeiro. Assim, a partir de 1947, as
ações da faculdade foram vendidas à Universidade do Distrito Federal, instituição pública de
ensino. Em 1953, seu estatuto aprovou a incorporação da Faculdade de Sciencias Medicas, que
se tornou então Faculdade de Sciencias Medicas da Universidade do Distrito Federal.
Ao analisarmos seu percurso sócio profissional nos foi possível perceber a grande
presença que teve nos círculos médicos, nas diversas associações e instituições médicas e
psiquiátricas, como a Sociedade Brasileira de Neurologia e Medicina Legal, a Academia
Nacional de Medicina e a Liga Brasileira de Higiene Mental.
Contudo, boa parte de sua vida profissional se deu nos 15 anos em que foi diretor do
Serviço Nacional de Doenças Mentais, quando buscou uniformizar e ampliar a rede de
assistência psiquiátrica, que outrora abrangia apenas o Distrito Federal e o estado de São Paulo.
A partir de 1941, passou a implantar uma rede psiquiátrica ampla, apoiada com os subsídios
financeiros da União, que foram repassados aos Estados do Amazonas, Distrito Federal,
Espírito Santo, Alagoas, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia,
Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Estado do Rio de Janeiro.
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Adauto Junqueira Botelho, entretanto, enfrentou grandes dificuldades para promover a
ampliação da rede de assistência psiquiátrica, tendo em vista as escassas verbas orçamentárias
que dificultavam a plena realização de todos projetos e ações. De certo, as verbas insuficientes
foram um dos grandes entraves para a execução do Plano Mínimo Psiquiátrico, principal meta
do S.N.D.M, provocando uma demora considerável na construção e ampliação de hospitais. Na
medida em que seu plano de ações era lentamente implementado, o quadro de superlotação e
de precariedade nos hospitais psiquiátricos se manteve, principalmente no Hospital Psiquiátrico
no Distrito Federal. Desta forma, a melhoria da assistência psiquiátrica foi um alvo constante
nas reivindicações de Adauto Junqueira Botelho.
No plano de sua produção científica, nos foi possível conhecer a produção científica do
S.N.D.M, em grande parte publicada nos Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais e
na Revista Brasileira de Saúde Mental. Ambos periódicos objetivavam a divulgação do
pensamento médico científico, de suas proposições e reflexões em relação aos principais
arcabouços teóricos da psiquiatria e à questão das novas práticas terapêuticas.
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ANEXOS
ANEXO 1
Situação da Assistência a Psicopatas nos estados em 1938
Amazonas

Pará

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio

Grande

do Norte
Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

O estado do Amazonas possuía apenas um hospital, a Colônia de Alienados Eduardo Ribeiro,
pertencente e regido administrativamente pela a Santa Casa de Misericórdia. A colônia contava com
apenas dois médicos não especialistas, e não contava com a ajuda de custo do estado, apesar dos
dispositivos legais que estabelecem a obrigatoriedade dos estados no custeio com a assistência a
psicopatas. Sua situação até aquele momento era de grande superlotação.
A assistência aos psicopatas conta apenas com o Hospital Juliano Moreira, em Belém. Tendo o
Hospital já apresenta com marcas do tempo por seu estado demasiado antigo, contando com cerca de
500 internos. O hospital conta com recursos do governo do Estado conectado diretamente a Diretoria
de Saúde local. Regido por profissionais especializados, no qual um deles era professor da Faculdade
de Medicina do Pára.
Conta com o Pavilhão de Lira em São Luiz, prédio em estado de ruínas, abrigando pacientes em
péssimas condições. Nas palavras de Waldemiro Pires “um autêntico depósito de infelizes privados
da razão”. Havendo ainda na Penitenciária e Santa Casa de São Luiz, seções destinadas aos psicopatas
que funcionavam sem nenhum tratamento adequados aos insanos. Essas três instituições eram todas
custeadas pelo estado. Contudo, seu interventor Paulo ramos havia estabelecido em seu plano quinzenal
administrativo, a construção de um Hospital Colônia na cidade de São Luiz.
O quadro assistencial é estabelecido por um pavilhão para os psicopatas no Hospital da Santa Casa de
Terezina, mantido por recursos estatuais e federais. Sua situação estrutural se apresentava por precárias
condições e por uma assistência a psicopatas ineficiente.
Desde o ano de 1933, o estado achava-se em processo de remodelamento estrutural e organizacional,
tendo realizado o projeto de remodelação pelo sanitarista Almicar Barca Pellon. Porém, até o ano de
1937. As obras do Centro de Saúde de Fortaleza não haviam sido finalizadas.
Passa por um processo de remodelamento dos seus serviços de saúde desde 22 de dezembro de 1937,
visando a construção de laboratórios e de enfermagem necessária no centro de Saúde da capital.
O governador Argemiro de Figueiredo desde agosto de 1935, vem mantendo na repartição sanitária, o
higienista Otávio de Oliveira. A partir de 1937, através de Aquiles Scorzelli foi possível intensificar a
sistematização de medidas visando a bioestatística de 25 dos 40 municípios do estado. Passando a
realizar primeiramente um senso da lepra no estado, a implantação do curso de visitadoras, a criação
de Centros de saúde da capital como de : epidemiologia, anti- venéreo,tuberculose,a lepra, as doenças
venéreas, a febre Tifóide, as difeteria e sarampo, a criação de um cunho mais especializados e
sistematizados, assistindo a tuberculose, a lepra as doenças venéreas, a febre tifoide e disenterias.
Datam de maio de 1931 até novembro de 1937, a gestão do sanitarista Dr. Jasen de Melo, período em
que reformou toda a organização dos serviços, começando pelos estados do norte, visando a criação de
uma nova Saúde Pública. Passaram também pela gestão de saúde Pública do Pernambuco, os Drs.
Décio Pareiras, Almilcar Barca Pellon e Ncker Pinto, todos esses técnicos federais emprestados ao
estado. Através dos decretos de 22 de janeiro e de 14 de fevereiro de 1938, houve a ampliação dos
serviços no interior do Estado, graças a criação de taxa municipais requeridas por Dr. Otávio de Freitas.
A data referente a última reorganização realizada no estado consta de dezembro do ano 1931, sob a
direção do diretor Vergílio Uzeda, então técnico federal. Após sua saída os trabalhos de remodelação
ficaram parados, sendo retomados em meados dos últimos meses do ano de 1937, com a atuação do
serviço de cooperação.
Se encontrava em andamento a reforma realizada aos moldes estabelecidos pelo D.N.S realizados em
16 de dezembro de 1936, destacando a implementação da criação dos serviços centrais e o centro de
saúde de Aracajú com excelentes instalações. Os serviços estabelecidos em Sergipe eram financiados
pelo Governo Federal, dirigido pelo higienista Cláudio Magalhães da Silveira, então médico sanitarista
da 5ª região que contava com um suporte técnico especializado de: engenheiros sanitários, sanitaristas,
agentes de laboratório, leprologistas, malarologista, e enfermeiros de saúde pública.

105

Bahia

Sob a regência dos moldes empregados pelo Estado de Pernambuco foi realizada toda a estrutura da
repartição estadual por intermédio de Heraldo Maciel por meio de um curso de Saúde Pública em
janeiro de 1932. Os diversos serviços criados no estado estiveram sob a orientação do técnico federal
A. L. de Barros Barreto.
Rio de
Após um considerável período de certa estagnação das administrações sanitárias anteriores, a partir das
gestões de Manuel Ferreira e Mário Pinotti, ambos sanitaristas federais que aos poucos puderam
Janeiro
reorganizar toda a parte técnica dos serviços de saúde pública do estado. Se torna notório que os
serviços de saúde pública se destacam aos demais estados por conter uma quantidade maior de técnicos,
como também de cursos de especialização na área de saúde pública. A partir de 31 de dezembro de
1937, sob o comando do interventor federal Amaral Peixoto e com a atuação de Mário Pinotti foram
realizadas as seguintes ações: A construção de um centro de saúde em Niterói com boas infra estruturas,
a construção dos centro do Rio bonito, Itaperuna, Nova Iguassú, Teresópolis, Rezende, Nova Friburgo,
bem como os postos de higiene de São João da Barra, Cachoeira e Bom Jesús de Itababoana. Além da
abertura de laboratórios em Niterói e na seção de produtos biológicos e biotério e ao laboratório de
Campos.
São Paulo
A implementação de suas reformas data de 17de junho de 1938, sob o comando do interventor Ademar
de Barros, acompanhando as diretrizes aconselhadas do D.N.S, sobre os quais vem possibilitando a
ampliação de seus serviços de saúde. Sob o comando do diretor Raul Godinho foi possível um maior
auxílio aos profissionais de saúde, além do desenvolvimento de um plano visando a criação de uma
divisão distrital da capital. Sendo realizado a criação de nove postos completamente aparelhados, a
ampliação de serviços ao interior do estado, a unificação de alguns laboratórios para ser tornar mais
amplo a capacidade de cada um perante os serviços sanitários. Além da implementação de serviços
antes inexistentes e com poucas expressividades nos serviços públicos paulistas com a baixa
quantidade de uma equipe de enfermagem, e a inexistência de serviços voltados a tuberculose e higiene
da criança.
Mato Grosso
A partir de 7 de junho de 1938, foi autorizado pelo interventor Júlio Muller uma reforma dos serviços
de saúde no estado conforme as especificações do D.N.S. Foram realizados o processo de treinamento
do quadro técnico bem como a seleção criteriosa de profissionais mediante concurso público. Ocorreu
a realização de cursos de especialização no Instituto de Higiene de S. Paulo. Paralelamente a essas
ações, o governo federal colocou em plano a construção do Centro de Saúde de Cuiabá.
Paraná
De acordo com as orientações propostas pelo D.N.S, estabelecidas pelo decreto de 12 da janeiro de
1938 pelo interventor Manuel Ribas, como pela direção do 7º sanitarista federal, Dr. Luiz Campos
Melo, passou a funcionar a repartição estadual em dois prédios separados na cidade de Curitiba.
Começam a ser desenvolvido paulatinamente a implementação de serviços no interior baseados no
sistema distrital. Constando como planejamento futuro a construção de um edifício na parte central da cidade.
Santa
Representava uma das bases pioneiras sanitárias no sul do país. Em 4 de novembro de 1936, o
governador Nereu Ramos realiza uma reforma dos serviços de saúde, colocando sob direção dos
Catarina
serviços o Dr. Almilcar Barca Pellon, que já havia reorganizados a assistência pública de saúde de
Pernambuco e Ceará. Os serviços são implantados com a incorporação de um engenheiro sanitário,
maralogista, leprologista, agentes de laboratório e enfermeiras de saúde pública, todos oriundos dos
quadros federais. Em Florianópolis é construída o a diretoria dos serviços centrais, assim como um
centro de saúde. De 1937 para 1938, o Serviço de Saúde Pública e Assistência Médico Social aplicam
8% de recursos aos serviços, que outrora eram de apenas 1%.
Rio Grande Através da iniciativa do interventor Cordeiro de Farias foi solicitado ao governador um técnico
especializado para a direção dos serviços de saúde. Ocorre a incumbência do técnico Dr. Bonifácio
do Sul
Costa para a direção dos serviços para que o estado pudesse implantar todos os serviços de saúde
conforme o decreto de 14 de setembro de 1938, conforme os parâmetros do D.N.S.
Minas Gerais Pretende-se ampliar os serviços ao interior do estado, conforme o decreto de 20 de janeiro de 1938.
Ocorreu a aprovação do técnico J. Castilhos Júnior para um curso nos Estados Unidos e como diretor
dos serviços de Minas.
Goiás
O governador promoveu uma série de modernizações nos serviços de saúde do estado. Após a
realização de uma especialização realizada pelo sanitarista Erani Ferreira, o mesmo com ajuda do
interventor Pedro Ludovico, pôde implementar uma série de medidas conforme o de decreto de 24 de
dezembro de 1938, o qual por meio de recursos federais consegue coordenar e implementar os demais
serviços.
Fonte: Inquérito realizado em 1937 pelo DAP, estando a frente Aurelio Cezar Navarro e Denis Malta Ferraz
(psiquiatras respectivamente da 5ª e 7ª regiões). In Serviços federais de saúde em 1938. pp. 21-30.
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Anexo 2
Instituições de assistência psiquiátrica - 1941
Instituições Públicas
Instituições Privadas
Federais/Estaduais e Municipais

Distrito Federal

Hospital Psiquiátrico
Colônia Juliano Moreira
Colônia Gustavo Riedel
Manicômio Judiciário
Hospital Neuro – Sífilis
Hospital de Neuro- Psiquiatria Infantil.
Instituto de Psiquiatria
Hospital Central do Exército
Hospital Central da Marinha

São Paulo

Hospital Central do Juquerí
Colônia de Juquerí
Manicômio Judiciário
H. Psiquiátrico das Perdizes

Minas Gerais

Instituto Raul Soares
Hospital Colônia de Psicopatas
(Barbacena)
Hospital Colônia de Psicopatas
(Oliveira)
Manicômio Judiciário
Sanatório Barbacena
Hospital Colônia de Psicopatas
Hospital Psiquiátrico (Niterói)

Rio de Janeiro

Amazonas

Colônia de
Riberio

Território do Acre

Hospital Colônia (em projeto de construção)

Pará

Hospital Juliano Moreira

Maranhão
Ceará

Hospital Colônia Nina Rodrigues

Piauí

Hospital Psiquiátrico Areolino Abreu

Rio Grande do Norte

Hospital de Alienados

Paraíba

Hospital Colônia Juliano Moreira
Sanatório Clifford Beer
Hospital Alienados
Colônia Alienados de Barreiros
Manicômio Judiciário
H. Corrêa Picanço

Pernambuco

Sanatório Santa Juliana
Sanatório São Vicente
Sanatório Santa Alexandrina
Sanatório Rio de Janeiro
Sanatório Tijuca
Sanatório Santa Helena
Sanatório Botafogo
Sanatório Imaculada
Casa de Saúde N. S. Aparecida
Casa de Saúde Dr. Abilio
Casa de Saúde Dr. Eiras
Casa de Saúde São Lucas
Casa de Saúde da Gávea
Sanatório Pinel
Instituto Aché
Casa de Saúde Dr. Homem de Melo
Sanatório Chacot
Sanatório Bela Vista
Sanatório Jabaguara
Casa de Saúde Dr. Juliano Moreira
Instituto Paulista
Sanatório Candido Ferreira
Sanatório Santa Isabel
Manicômio Luiz Vergueiro
Casa de Saúde Alan Kardeck
Casa de Saúde Santa Clara
Hospital Espírita
Casa de Saúde Hétero Familiar
Xavier
Casa de Saúde Isabel S. Faria
Casa de Saúde Carmem Braga

Alienados Eduardo

A. Alienados S. Vicente de Paula
Casa de Saúde S. Geraldo

Alagoas

Hospital Santa Leopoldina

Bahia

Hospital Juliano Moreira

Sergipe

Hospital Colônia Eronides de Carvalho

Espírito Santo

Asilo Deus, Cristo e Caridade

Sanatório Recife
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Rio Grande do Sul

Hospital São Pedro
Manicômio Judiciário Mauricio Cardoso

Sanatório São José
Hospital Espírita
Sanatório Henrique Roxo
Sanatório Santa Elizabeth

Santa Catarina

Hospital Colônia. (em Construção)
Asilo Alienados Oscar Schneider

Hospital Azambuja

Paraná

A.S. Vic. Paula (Assist. a Vel. Desvalida)

Hospício Nossa Senhora da Luz
Sanatório Bom Retiro. (espírita)

Mato Grosso

Asilo de Alienados

Goiaz
Total:

Não possui
82

Total de leitos:

25.433

Não possui

Fonte: Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, parte I, 1943, pp.144-149.
OBS: Todas as instituições públicas do Distrito Federal são de competências federais, já as duas do Rio de Janeiro
são de competência estadual. Fora do Distrito Federal, o único estado com instituição de origem federal é o
Território do Acre. A única instituição de origem municipal é o Asilo Alienados Oscar Schneider em Joinville
Santa Catarina.

