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História do Pavilhão Nossa Señora dos Remédios da Colônia Juliano Moreira e das suas 

prováveis internas, RJ, Brasil, 1940-1970. 

 

Esta pesquisa se encontra em momento de conclusão e objetiva analisar a história do 

Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios (Pavilhão Remédios), criado na da década de 1940, 

dentro da Colônia Juliano Moreira (CJM), para tratar pacientes mulheres doentes mentais 

tuberculosas, e que foi desativado ao longo dos anos 1970. A história da saúde pública no 

Brasil, ao longo deste período, está permeada por profundas mudanças no campo das 

políticas e das instituições de saúde e, especialmente, em relação à doença mental a e à 

tuberculose, tanto no que se refere às políticas de prevenção e controle, como nas 

terapêuticas e na percepção social das mesmas. Neste sentido, este trabalho dialoga 

diretamente com a história da psiquiatria e da tisiologia, visando contribuir para o campo de 

estudos em história das doenças e da saúde pública no Brasil. Buscamos ao longo da nossa 

pesquisa analisar as características da população internada; os tratamentos ofertados tanto 

em psiquiatria como em tuberculose, as questões de gênero presentes na relação cotidiana 

das internas e do corpo médico e funcional do Pavilhão, sempre buscando localizar as 

mudanças ocorridas tanto no nível terapêutico como na questão da relação 

médico/funcionário e pacientes/familiares. Analisar o cotidiano das internas e da equipe da 

CJM no interior da instituição é o eixo primordial do nosso trabalho. Do ponto de vista 

metodológico, o trabalho está centrado na análise do discurso e das práticas sociais nas 

seguintes fontes documentais: fichas de observação, prontuários médicos das mulheres 

internas na CJM que tenham tido alguma referência à tuberculose em suas fichas, ao longo 

do período de 1940 a 1970, e documentação administrativa da CJM e do Pavilhão 

Remédios. 


