
É possível apontar como uma das políticas mais bem-sucedidas do SUS a re-
forma da atenção em saúde mental. Em mais de uma década, houve o redi-
recionamento da política de saúde mental para uma rede de cuidados extra-
hospitalares de base territorial. Os efeitos dessa mudança são palpáveis não 
apenas no campo sanitário, com a sensível ampliação das possibilidades de 
acesso ao tratamento em saúde mental, mas alcançam ainda a dimensão mais 
ampla da cultura, com fortes efeitos na própria visão que a sociedade tem so-
bre a loucura. Tal mudança se faz sentir no cotidiano de trabalho dos serviços 
de saúde mental que compõe este novo modelo, tanto nos Caps quanto nos 
demais equipamentos componentes dessa rede. Este livro, com imagens dos 
beneficiários do programa De Volta para Casa, almeja retratar, na integralida-
de de sua dimensão mais ampla, este processo de transformação do cuidado em saúde mental, que deve se refletir no  
redimensionamento não só do cuidado, mas do cotidiano desses cidadãos.
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Hanseníase e Direitos Humanos: Direitos e Deveres dos Usuários do SUS

Esta cartilha foi elaborada a partir da preocupação do Ministério da Saúde com o 
seu direito de conhecer mais sobre a hanseníase, os seus direitos na saúde e os 
seus deveres como parceiro da equipe de saúde que o acompanha. Tal preocupação 
estendeu-se aos direitos humanos em geral e aos direitos específicos para as pesso-
as atingidas pela hanseníase que já têm alguma incapacidade. Nesta cartilha podem 
ser encontrados depoimentos de pessoas ainda em tratamento, a caminho da cura. 
Seus depoimentos são muito importantes para que se possa entender o que cada uma 
delas sentiu e ainda sente sobre as dificuldades de conviver com a enfermidade. Mui-
tas dessas pessoas apresentam certo grau de incapacidade física e, por isso, estão 
atentas ao autocuidado e ao tratamento para prevenir a piora dessas incapacidades. 
Além disso, muitas fazem os procedimentos de reabilitação que lhes permita voltar 
às suas atividades diárias.

IM
PR

ES
SO

Dengue: Roteiro para Capacitação de Profissionais Médicos no  
Diagnóstico e Tratamento: Manual do Monitor
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. A OMS estima 
que 80 milhões de pessoas se infectem anualmente, com cerca de 550 mil hospitali-
zações e 20 mil óbitos. No Brasil, o aumento da incidência da doença e a introdução 
de um novo sorotipo acenam para o elevado risco de epidemia de dengue e febre 
hemorrágica. Porém, todo o esforço para a melhoria da qualidade da saúde no país 
contra a doença será de pouco valor se as condições adequadas de atendimento não 
forem observadas em um plano de contingência para dengue. Por isso, uma parte 
deste material destina-se a instrumentalizar o profissional médico para que possa 
atuar em sua realidade, contribuindo para a organização do serviço no atendimento 
dos pacientes, seja em situação de epidemia, orientando e estabelecendo o fluxo 
de pacientes, seja em períodos não epidêmicos, realizando o diagnóstico de forma 
racional e trabalhando articuladamente com a vigilância epidemiológica local.

RESUMOS



MONOGRAFIAS

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 14, n. 05, p. 2-4, maio 2008

REFERêNCIAS BIBLIOGRáFICAS

DENGUE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vi-
gilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. 
Dengue: roteiro para capacitação de profissionais 
médicos no diagnóstico e tratamento: manual do 
monitor. 3 ed. Brasília, 2007. 88 p. (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos). ISBN 978-85-334-1425-9.

FITOTERAPIA
BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Mun-
dial da Saúde. Instruções operacionais: informações 
necessárias para a condução de ensaios clínicos 
com fitoterápicos. Brasília, 2008. 20 p. (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos). ISBN 978-85-334-
1452-5.

HANSENÍASE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vi-
gilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Hanseníase e direitos humanos: direitos 
e deveres dos usuários do SUS. Brasília, 2008. 72 
p., il. (Série F. Comunicação e Educação em Saú-
de). ISBN 978-85-334-1457-0.

PESQUISAS BIOMÉDICAS
BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Mun-
dial da Saúde. Diretrizes operacionais para comitês de ética 
que avaliam pesquisas biomédicas. Brasília, 2008. 41 p., il. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos). ISBN 978-
85-334-1451-8.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departa-
mento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes operacionais 

para o estabelecimento e o funcionamento de comitês de monito-
ramento de dados e de segurança. Brasília, 2008. 42 p., il. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos). ISBN 978-
85-334-1450-1.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departa-
mento de Ciência e Tecnologia. Análise e avaliação das 
práticas de revisão ética: manual complementar para as 
diretrizes operacionais para comitês de ética que 
avaliam Pesquisas Biomédicas. Brasília, 2008. 30 
p., il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). ISBN 
978-85-334-1449-5.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimati-
ve 2008: brazilian cancer incidence. Rio de Janeiro, 
2007. 94 p. ISBN 978-85-7318-127-2.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de terapia analgésica onco-
lógica. 2. ed. rev. Rio de Janeiro, 2007.  27 p. (Ro-
tinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviços de hematologia. Rio de Ja-
neiro, 2007. 92 p. (Rotinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de neurocirurgia. Rio de Ja-
neiro, 2007. 35 p. (Rotinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de cirurgia de cabeça e pes-
coço. Rio de Janeiro, 2007. 188 p., il. (Rotinas do 
Inca).



PERIÓDICOS

ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA. São Paulo: 
Academia Brasileira de Neurologia, v. 66, n. 1, 
mar. 2008.

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA = REPORTS IN 
PUBLIC HEALTH. Rio de Janeiro: Fiocruz, v. 24, n. 
3, mar. 2008.

JORNAL DE PEDIATRIA. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Pediatria, v. 84, n. 1, jan./fev. 2008.

RADIS: Comunicação em saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, n. 67, mar. 2008.

REVISTA BRASILEIRA DE ECOCARDIOGRAFIA. Rio 
de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cardiologia, v. 
21, n. 1, jan./mar. 2008.

REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA. Curiti-
ba: Sociedade Brasileira de Entomologia, v. 52, n. 
1, jan./mar. 2008.

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA. Rio de Ja-
neiro: Moreira Jr., v. 65, n. 1/2, jan./fev. 2008.

REVISTA RET-SUS: Rede de Escolas Técnicas do 
Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
ano 3, n. 35, mar. 2008.

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA. São Paulo: USP, v. 
42, n. 1, fev. 2008.

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICI-
NA TROPICAL. Uberaba: Sociedade de Medicina 
Tropical, v. 41, n. 1, jan./fev. 2008.

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 14, n. 05, p. 3-4, maio 2008

REFERêNCIAS BIBLIOGRáFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de utilização de cateter veno-
so central de inserção periférica. Rio de Janeiro, 
2007. 69 p., il. (Rotinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de nutrição e dietética. Rio 
de Janeiro, 2007. 103 p., il. (Rotinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Rotinas 
internas do Inca: serviço de nutrição e dietética. Rio 
de Janeiro, 2007. 103 p., il. (Rotinas do Inca).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Serviço 
de odontologia em oncologia: rotinas internas do Inca. 
Rio de Janeiro, 2007. 103 p., il. (Rotinas do Inca).

SAÚDE MENTAL
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Departamento de Ações Programá-
ticas Estratégicas. Coordenação-Geral de Saúde 
Mental. Saúde mental: novo cenário: novas imagens: 
programa de volta para casa. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2007. 83 p. (Série C. Projetos, Progra-
mas e Relatórios). ISBN 978-85-334-1400-6.

TECNOLOGIA EM SAÚDE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departa-
mento de Ciência e Tecnologia. Ciência, tecnologia e 
inovação em saúde. Brasília, 2008.  23 p. (Série B. Tex-
tos Básicos de Saúde). ISBN 978-85-334-1467-9.



O Alerta é uma publicação mensal da Biblioteca do Ministério 
da Saúde – Ministério da Saúde/Secretaria-Executiva/
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação/Coordenação de Biblioteca – 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, CEP: 70058-900 – Brasília/
DF – Tels. (61) 3315-2410/2344 e 3315-2280 – Fax: (61) 3315-
2563 – Tiragem: 1.150 exemplares – Produzido pela EDITORA 
MS/Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/
SE. OS 0513/2008.

Jornalista responsável: Paulo Henrique de Castro (4136/13/99/DF) 
– As publicações divulgadas estão disponíveis na Biblioteca do MS 
apenas para consulta. Empréstimos, restritos a Brasília, somente 
para servidores do órgão ou por intercâmbio entre bibliotecas.

Endereços eletrônicos: Biblioteca Virtual do Ministério da 
Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs – Fale conosco: e-mail: 
biblioteca@saude.gov.br – Acesse também o Portal da Saúde:  
<http://www.saude.gov.br>.

ALERTA
E

X
PE

D
IE

N
T

E

A humanidade convive com a loucura há 
séculos e, antes de se tornar um tema es-
sencialmente médico, o louco habitou o 
imaginário popular de diversas formas. De 
motivo de chacota e escárnio a possuído 
pelo demônio, até marginalizado por não 
se enquadrar nos preceitos morais vigen-
tes, o louco é um enigma que ameaça os 
saberes constituídos sobre o homem. Na 
Renascença, a segregação dos loucos se 
dava pelo seu banimento dos muros das 
cidades européias e o seu confinamento 
era errante: os loucos eram condenados a 
andar de cidade em cidade ou colocados 
em navios que, na inquietude do mar, va-
gavam sem destino, chegando, ocasional-
mente, a algum porto. No entanto, desde 
a Idade Média, os loucos são confinados 
em grandes asilos e hospitais destinados 
a toda sorte de indesejáveis – inválidos, 
portadores de doenças venéreas, men-
digos e libertinos. Nessas instituições, 
os mais violentos eram acorrentados; a 
alguns era permitido sair para mendigar. 
Nesse sentido, uma cidade brasileira 
entraria para a história como uma triste 
página sobre a saúde mental no país: Bar-
bacena. Situada na Serra da Mantiqueira, 
a 169 km da capital mineira, a cidade con-
ta hoje com cerca de 124.600 habitantes. 
Esse município de clima ameno de mon-
tanha, com temperaturas médias baixas 
para os padrões brasileiros, recebeu a 
alcunha de “Cidade dos Loucos” durante 
longos anos. Esse título foi recebido em 
função dos sete hospitais psiquiátricos 
que abrigou. O maior desses hospitais, o 
Hospital Colônia de Barbacena, começou 
a funcionar em 1903. A conhecida “labor-
terapia” era usada na época como parte 
do tratamento da loucura, na crença de 
que era necessário evitar a ociosidade, 
que era perniciosa ao espírito do louco. 

Pelo trabalho, retirava-se o louco de sua 
condição de criatura inútil, possibilitando 
a canalização da sua agressividade e, 
conseqüentemente, a cura. Dessa forma, 
os pacientes pobres e considerados indi-
gentes eram forçados a trabalhos monó-
tonos e repetitivos, sem remuneração, e 
faziam trabalhos pesados na lavoura, na 
área do hospital, e na confecção de tijo-
los, bonecos, tapetes e outros produtos, 
que eram vendidos ou consumidos inter-
namente. Em seu auge, o hospital chegou 
a abrigar cerca de 5.000 moradores, os 
quais chegavam de todos os cantos do 
Brasil, apinhados em um trem que para-
va na frente dos pavilhões. Esse sinistro 
e terrível veículo ficou conhecido como 
“Trem de Doido”. Do hospital, a maioria 
das pessoas não saía nunca mais. Mui-
tos chegavam crianças e nunca mais viam 
suas famílias. Para lá eram enviados me-
ninos considerados pelos pais e professo-
res como desobedientes; moças que, para 
a desgraça familiar, tinham perdido a vir-
gindade ou que engravidavam sem estar 
casadas; presos políticos e toda a sorte 
de “indesejáveis” na sociedade, entre os 
quais também os sifilíticos e os tubercu-
losos. Os internos viviam no hospital em 
estado de absoluto abandono. Perambu-
lavam pelos pavilhões nus e descalços 
e eram forçados a comer comida crua, 
servida em cochos e sem talheres. Para 
acomodar tanta gente nas instalações do 
hospital, as camas eram retiradas e feno 
era espalhado pelo chão. Tal estratégia 
chegou até mesmo a ser recomendada 
como medida em outros hospitais psiqui-
átricos da região. As pessoas dormiam to-
das juntas, amontoadas no piso do quarto 
sobre o feno. Conviviam com ratos, que 
lhes mordiam, com suas próprias fezes e 
urina e morriam às dezenas de diarréia, 
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desnutrição, desidratação e de tantas ou-
tras doenças oportunistas. Estima-se que 
cerca de 60 mil pessoas morreram nesse 
hospital. Eram 60 óbitos por semana, 700 
por ano. Vários ex-internos se referem a 
um chá que era freqüentemente servido 
por volta da meia-noite e “estranha-
mente”, no dia seguinte, muitos ama-
nheciam mortos e eram empilhados nos 
corredores e pátios do hospital. Uma das 
histórias mais pavorosas conta que era 
prática corrente no hospital o método de 
“desencarnar” os mortos, o que consistia 
em colocá-los em tonéis com ácido para 
tirar-lhes a carne e vender os esqueletos 
às faculdades de medicina. Muitos inter-
nos participavam dessa função, “desen-
carnando” seus colegas mortos, e muitas 
faculdades de medicina, em todo o Brasil, 
compravam os cadáveres de Barbacena 
para abastecer seus laboratórios de ana-
tomia. Os mais rebeldes ou aqueles que 
cometiam algum ato considerado pelos 
funcionários como insubmissão eram 
mantidos presos em celas gradeadas, 
algemados pelos pés e mãos, contidos 
por várias técnicas e métodos diferentes. 
Passavam por sessões de eletrochoque, 
das quais saíam mortos ou com dentes e 
ossos quebrados. O hospital possuía um 
centro cirúrgico no qual eram realizadas 
as psicocirurgias, como a lobotomia, mais 
apropriadamente chamada de leucoto-
mia. Esse procedimento leva o paciente 
a um estado de sedação, com baixa rea-
tividade emocional dos pacientes, consi-
derado como eficaz para a melhoria dos 
sintomas externos da doença psiquiátrica. 
Em 1979, o conhecido psiquiatra italiano 
Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia 
de Barbacena e o comparou aos campos 
de concentração nazistas de Adolf Hitler.
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