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LEI CARLÃO NA BERLINDA
Promulgada em janeiro de 1995 e ainda não regulamentada, a
Lei n° 11.802, que estabelece as diretrizes da política estadual de
assistência psiquiátrica, volta a ser discutida com a apresentação, na
Assembléia, de um novo projeto, que altera as bases dessa política
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O debate sobre as relações en-
tre sociedade e doença mental
retorna à ordem do dia, com a apre-
sentação, pelo deputado Hely
Tarquínio, de projeto que revoga a
Lei n° 11.802/95 - conhecida como
Lei Carlão - e institui bases diver-
sas para a assistência psiquiátrica
no Estado.

Matéria polêmica, que suscita
paixões e enfrentamentos, a
regulação das ações de saúde men-
tal não se restringe a aspectos ad-
ministrativos ou institucionais.
Remete à discussão dos limites
entre a sanidade e a loucura, dos
direitos civis e políticos do doente,
das responsabilidades da socieda-
de e da família. Oportuno se faz,
portanto, contextualizar a dis-
cussão.

Desde os anos 60, o modelo clás-
sico de assistência psiquiátrica
vem passando por generalizada
revisão crítica. Na França,
Foucault busca, na história da
Medicina, fundamentos para re-
pensar o modelo médico ocidental
e, em particular, a instituição psi-
quiátrica. Basaglia, na Itália, apon-
ta o valor terapêutico do convívio
familiar e social e os danos causa-
dos ao doente mental pela reclu-
são asilar. Abre as portas dosma-
nicômios e convoca a família a
sociedade a assumir a recupera-

ção do doente. O inconformismo se
amplia. Desmitifica-se a ciência en-
quanto instrumento neutro no tra-
tamento da alienação mental e de-
nuncia-se o conteúdo político que
permeia o arcabouço institucional
da psiquiatria. Emergem, em vári-
os países, movimentos pela implan-
tação de uma reforma psiquiátrica.

As experiências reformadoras,
das quais ganhou maior notorieda-
de a italiana, embora diferencia-
das quanto à dinâmica e aos pro-
cessos, têm como núcleo comum o
questionamento do modelo
assistencial psiquiátrico fundado
em estruturas de caráter
manicomial, consideradas segre-
gacionistas, excludentes e gerado-
ras da desumanização dos doentes.
Como meta, propõe-se a substitui-
ção dessas estruturas por outras
mais abertas, que não isolem o pa-
ciente de seu meio social e que lhe
garantam os direitos civis e huma-
nos básicos.

No Brasil, os reflexos desse mo-
vimento se fazem sentir no final
dos anos 70, quando se constituem
correntes que tentam buscar novos
caminhos, mudar as condutas clás-
sicas. Nessa época, Minas se desta-
ca, no cenário de efervescência na-
cional, promovendo o hoje histórico
III Congresso Mineiro de Psiquia-
tria e abrindo os manicômios públi-

cos à imprensa, o que ensejou a
publicação de uma série de repor-
tagens, no jornal "Estado de Mi-
nas", intitulada "Nos porões da lou-
cura", que chocou profundamente
a opinião pública e propiciou a
ampliação do debate sobre a neces-
sidade de reformulação do modelo.

Alguns acontecimentos vêm,
anos mais tarde, legitimar as ten-
dências reformuladoras. Destaca-
se, inicialmente, a aprovação, pela
Assembléia Geral das Nações Uni-
das, em 1991, do documento "Prin-
cípios para a proteção de pessoas
com enfermidade mental e para a
melhoria da assistência à saúde
mental". Nele, estão consignados
25 princípios que tratam das liber-
dades fundamentais e dos direitos
básicos do doente, dos padrões de
assistência e tratamento e dos con-
troles e salvaguardas aos quais a
instituição psiquiátrica deve estar
submetida.

Merece igualmente destaque a
Conferência para a Reestruturação
da Assistência Psiquiátrica nas
Américas, realizada pela Organi-
zação Mundial de Saúde e Organi-
zação Panamericana de Saúde, em
Caracas, em 1990. Com a partici-
pação de representantes de entida-
des ligadas à saúde mental, de au-
toridades sanitárias, de juristas e
parlamentares, a conferência pro-
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duziu um conjunto de recomenda-
ções aos países americanos, apon-
tando para o redirecionamento das
políticas nacionais de saúde men-
tal. Aprovou também a famosa "De-
claração de Caracas", que, partin-
do do questionamento do modelo
psiquiátrico convencional, estabe-
lece diretrizes para a implantação
de sistemas alternativos e conclama
os governos, os parlamentos, as uni-
versidades, os meios de comunica-
ção e a sociedade civil em geral a
apoiar a reestruturação da assis-
tência psiquiátrica no Continente.

Amparado nessas recomenda-
ções, o Ministério da Saúde brasi-
leiro assume, oficialmente, o proje-
to da reforma psiquiátrica. Para
viabilizá-lo, adota uma série de
medidas políticas e administrati-
vas. Inicialmente, realiza duas con-
ferências de âmbito nacional, em
1987 e 1992, onde se discute a
relação entre Estado, sociedade e
doença mental, os direitos e deve-
res do doente e as diretrizes para a
reestruturação da assistência. Com
base nas decisões dessas conferên-
cias, implanta uma política de re-
dução das internações psiquiátri-
cas e de realocação dos recursos
para os serviços ambulatoriais.
Vem estimulando, também, a subs-
tituição de leitos em hospitais de
psiquiatria por leitos psiquiátricos
em hospitais gerais. Cria, em 1994,
a Comissão Nacional de Reforma
Psiquiátrica - espaço privilegiado
de interlocução da sociedade com o
poder público -, com vistas ao
aprofundamento do processo.
Atualmente, vem discutindo o "Pia-
no de Apoio à Desospitalização",
que pretende reintegrar socialmen-
te a chamada "clientela cativa" dos
hospitais psiquiátricos, bem como
incentivar a implantação de servi-
ços municipais de saúde mental no
País.

Também o Conselho Federal de
Medicina desenvolve ações no sen-
tido de reforçar o processo
reformulador em curso. Além de
promover, em 1994, o Seminário
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Nacional sobre Reforma Psiquiá-
trica, baixou duas resoluções
concernentes à matéria. Uma de-
las (Resolução n° 1.407/94), "consi-
derando o imperativo ético da
humanização da assistência, bem
como a necessidade de adoção de
normas que estejam em consonân-
cia com o esforço internacional pela
reforma psiquiátrica", adota os
princípios aprovados pela ONU
como guia a ser seguido pelos médi-
cos do Brasil. A outra (Resolução n2
1.408/94) normatiza as ações psi-
quiátricas, instituindo a
obrigatoriedade do consentimento
informado para o tratamento, a
vedação do uso de celas-fortes e
camisas-de-força, a implantação de
mecanismos de controle para as
psicocirurgias e demais tratamen-
tos invasivos e irreversíveis.

Cumpre mencionar ainda que
está em tramitação, desde 1989, no
Congresso Nacional, projeto de lei
do deputado Paulo Delgado (PT/
MG), que trata da extinção pro-
gressiva dos manicômios e sua subs-
tituição por outros recursos
assistenciais, bem como da regula-
mentação da internação psiquiá-
trica compulsória. Aprovado na
Câmara, encontra-se em aprecia-
ção no Senado.

Essas referências tiveram por
objetivo possibilitara percepção dos
contornos gerais do problema. Sem
dúvida, a emergência de novas con-
cepções e valores é algo que envol-
ve um componente de incertezas e
gera questionamentos. Ora, um mo-
vimento que, além de introduzir
uma nova visão da doença mental -
tema por si complexo e controver-
so -, busca reverter práticas
assistenciais tradicionalmente
aceitas e se contrapõe a interesses
solidamente constituídos não po-
deria, evidentemente, deixar de
sofrer forte reação. Surgem, pois,
grupos que, por motivos diversos e
em variados graus, opõem-se ao
esforço reformista.

Os enfrentamentos entre essas
diferentes concepções a respeito da

relação entre sociedade e doença
mental se dão em vários pla-
nos. Entretanto, no Legislativo,
pelo fato mesmo de constituir o
locus do disciplinamento jurídico
da matéria, é que se concentra o
embate.

No Congresso Nacional, o proje-
to do deputado Paulo Delgado vem
sendo objeto de acirradas lutas po-
líticas. Em Minas Gerais, foi pro-
mulgada, emjaneiro de 1995, a Lei
n2 11.802, que "dispõe sobre a pro-
moção da saúde e a reintegração
social do portador de sofrimento
mental; determina a implantação
de ações e serviços de saúde mental
substitutivos aos hospitais psi-
quiátricos e a extinção progressiva
destes; regulamenta as interna-
ções, especialmente a involuntária;
e dá outras providências". Essa lei
se pauta nos princípios do movi-
mento pela reforma psiquiátrica.
O projeto que a originou, de autoria
dos deputados Antônio Carlos Pe-
reira e Antônio Fuzatto, tramitou
durante três anos na Assembléia,
na legislatura passada, quando fo-
ram realizadas reuniões para ou-
vir os segmentos interessados, ten-
do sido finalmente aprovado pelos
membros da Casa.

Sua regulamentação, no entan-
to, parece estar enfrentando resis-
tências. Até o presente ainda não
ocorreu, embora a comissão criada
pelo Executivo para elaborar uma
proposta nesse sentido tenha con-
cluído seu trabalho em junho de
1995.

Nesse ínterim, entrou em
tramitação, na Assembléia, o Pro-
jeto n2 576/95, apresentado pelo
deputado Hely Tarquínio, que re-
voga expressamente a Lei n°
11.802. Apesar de incorporar al-
guns elementos constitutivos da lei,
o projeto a redefine em seus aspec-
tos essenciais: atenua os controles
aos quais a internação e o trata-
mento são submetidos, além de res-
tringi-los ao âmbito do SUS, e res-
gata o papel do hospital psiquiátri•-
co na assistência ao doente.
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QUADRO DAS DIFERENÇAS
O consultor Rui Barbosa Júnior, da Assembléia Legislativa de Minas,
destacou alguns dos dispositivos da Lei n° 11.802195 e do Projeto de Lei n°
576195, em tramitação, que mais claramente caracterizam suas diferenças

LEI N2 11.802/95

- Arts. U e 2 2 - Reafirmam princípios constitucionais
de direitos individuais, coletivos e sociais para o
tratamento.

2 - Art. 3 - Contém lista exemplificativa dos recursos
alternativos aos hospitais psiquiátricos. A
reavaliação dos hospitais psiquiátricos, para aferir
sua adequação ao novo modelo de assistência, será
feita no prazo de 5 (cinco) anos, sendo requisito
para renovação do seu alvará (art. 17).

3 - Art. 15 - VETADO (Proibia a construção e a
ampliação de hospitais psiquiátricos e similares,
públicos ou privados, bem como a contratação e o
financiamento pelo setor público de novos leitos
para esses estabelecimentos).

4 —Art. 52 —Veda ouso de celas-fortes, camisas-de-força
e outros procedimentos violentos e desumanos.

5 - Art. 6 - Proíbe o uso de psicocirurgias e de
quaisquer outros tratamentos que produzam efei-
tos orgânicos irreversíveis.
Art. 49_ Determina que as terapêuticas biológicas,
salvo o uso de medicamentos, sejam aplicadas me-
diante várias condições associadas, entre as quais:
indicação absoluta, aplicação em ambiente hospi-
talar especializado, risco de vida iminente, consen-
timento do paciente (se possível) e consentimento
dos membros da equipe de saúde mental e de uma
junta médica.

6 - Arts. 10 a 13 -- Regulamentam as internações
voluntárias e involuntárias, determinando que to-
dos os laudos de internação sejam enviados ao
Ministério Público.

7 —Art. 13, §1' -  Criaj unta médica revisional de caráter
multidisciplinar para reavaliar as internações.

8 - Art. 99, §2 - Prevê a internação de pessoas com
diagnóstico principal de síndrome de dependência
alcoólica apenas em leito de clínica médica em
hospitais e prontos-socorros gerais.

9 - Art. 99, §1 - Determina que a internação psiquiá-
trica terá encaminhamento exclusivo dos serviços
de emergências psiquiátricas dos prontos-socorros
gerais e dos centros de referência de saúde mental,
e que deverá ocorrer, preferencialmente, em enfer-
marias de saúde mental, em hospitais gerais.

PROJETO DE LEI N2 576/96
1 - Art. 1— Determina que o Estado, no âmbito de sua

competência no Sistema único de Saúde (SUS),
implementará medidas para garantir o tratamento, a
reabilitação e a reinserção social da pessoa portadora
de transtorno mental.
Art. 2— Condiciona o tratamento aos avanços técnico-
científicos oficialmente reconhecidos.

2 —Art. 69 —Relaciona, de forma exemplificativa, os locais
de atendimento ao portador de transtorno mental.
Inclui, entre eles, o hospital psiquiátrico.

3 - Art. 79_ Estabelece parâmetros para a construção de
novos hospitais psiquiátricos, sujeitando esta à apro-
vação dos gestores do SUS nos níveis estadual e
municipal.

4 - .Art. 49 —Veda o uso de celas-fortes, camisas-de-força
e outros procedimentos restritivos, ressalvados os
meios de contenção admitidos pela comunidade cien-
tífica e órgão fiscalizador do exercício da medicina.

5 —Art. 59_ Submete a utilização da psicocirurgia e outros
tratamentos invasivos a uma comissão indicada pelo
órgão fiscalizador da medicina, que atestará o consen-
timento informado do paciente e a adequação do
tratamento indicado.

6 —Arts. 99 a 12— Regulamenta internações, prevendo que
a autoridade sanitária encaminhe ao Ministério Pú-
blico apenas denúncias de irregularidade que apurar.

7 - Art. 11 - Estabelece que a comissão revisional será
formada por dois psiquiatras indicados pela autorida-
de sanitária local. Essa comissão poderá ser formada
por médicos não-especializados, caso não existam, na
localidade, psiquiatras em número suficiente para
compô-la

8 - Art. 6, §2 - Prevê que a internação da pessoa com
diagnóstico principal de intoxicação aguda, uso noci-
vo, síndrome de dependência ou estado de abstinência
alcoólica com sintomatologia predominante de condi-
ção médica geral, dar-se-á, preferencialmente, em
leito de clínica médica ou de pronto-socorro.

9 - Art. 99, §1 - Determina que a internação em leitos
públicos ou conveniados terá encaminhamento exclu-
sivo dos centros de referência de saúde mental públi-
cos ou dos serviços públicos de emergência psiquiátri-
ca e ocorrerá, preferencialmente, em tabelecimento
escolhido pelo paciente.
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