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Este número da Revista Brasileira de
Crescimento e Desenvolvimento Humano é
dedicado à publicação de temas que foram ob-
jeto de exposição e debates durante o I Simpó-
sio Internacional sobre Manicômio Judiciário
e Saúde Mental, realizado em setembro de 2009
na Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse
evento, que reuniu em níveis nacional e inter-
nacional nomes expressivos das áreas da saú-
de mental, da justiça,  da assistência e promo-
ção social, visou incentivar debates, reflexões
e encaminhar propostas destinadas a adequar
o atual modelo que rege os hospitais de custó-
dia e tratamento psiquiátrico dentro das dire-
trizes da Reforma Psiquiátrica.

O Simpósio foi promovido pela Coor-
denadoria de Saúde da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária de São Paulo e pelo Labo-
ratório de Saúde Mental Coletiva do
Departamento Materno-infantil da Faculdade
de Saúde Pública da USP que em parceria com
o Conselho Regional de Psicologia contou com
apoio da CAPES.  O espírito que o animou foi
o de acolhimento às diversas opiniões e for-

mas de expressão. A Revista Brasileira de Cres-
cimento e Desenvolvimento ao disseminar, na
forma impressa e on line, as principais vozes
do Simpósio, se junta ao esforço de todos os
envolvidos e participantes em colocar em evi-
dência a questão dos manicômios judiciários
no cenário brasileiro. A coleção de textos des-
se número espera representar um marco na li-
teratura ao aglutinar num largo espectro, aná-
lises, experiências e opiniões acerca de uma
questão maior, mas que permanece ainda à som-
bra do campo da saúde mental.

Por fim, manifestamos nossa profunda
gratidão por todos aqueles envolvidos na rea-
lização do Simpósio e no esforço de publica-
ção da Revista, que contou também com o
apoio financeiro da Coordenadoria de Saúde
da Secretaria da Administração Penitenciária
de São Paulo.
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