
OPINIÃO

EM DEFESA DA LEI DA
REFORMA PSIQUIÁTRICA

O modelo substitutivo da saúde mental, proposto pela Lei da Reforma
Psiquiátrica de Minas traz, de fato, novos problemas, mas que em nada
justificam o retrocesso para o modelo arcaico, manicomial, principalmente
quando se consolida a tendência mundial de abolição do manicômio

"Nesses dois
séculos, a

psiquiatria não
conseguiu

humanizar o
manicômio,

mas o
manicômio
conseguiu

brutalizar a
psiquiatria."

"Eu os vi, desnudos e cobertos de farra-
pos, protegidos unicamente com uma pouca
de palha do frio e úmido lajedo sobre o qual
jaziam. Eu os vi, grosseiramente alimenta-
dos, privados de ar fresco e de água para
matar a sede, carentes das coisas mais ne-
cessárias à vida. Eu os vi, abandonados à
supervisão brutal de autênticos carcereiros.
Eu os vi, em ambientes estreitos e imundos,
sem ar e sem luz, algemados em antros, onde
se temeria enjaular os próprios animais sel-
vagens. Estes seres infortunados são arroja-
dos como criminosos a calabouços e celas
escuras, nas quais nunca penetra o olhar da
humanidade."

São palavras de Esquirol, discípulo de
Pinel, fundadores da psiquiatria, que sonha-
ram com um tratamento humanizado e cien-
tífico para os doentes mentais. Hoje, 200

pois o manicômio é estruturalmente segre-
gado, opressivo e desumano.

E o motivo pelo qual psiquiatras, traba-
lhadores da saúde mental e amplos segmen-
tos da sociedade resolveram abraçar as teses
da Reforma Psiquiátrica, que defende a
extinção progressiva do modelo manicomial
com a implantação progressiva do modelo
substitutivo de atenção à saúde mental. E o
que dispõe a Lei n° 11.802, de 1995, a Lei da
Reforma Psiquiátrica de Minas, aprovada
por unanimidade de votos pela Assembléia
Legislativa, sancionada pelo governador e
assinada também pelo secretário da Saúde,
e em fase de regulamentação.

O modelo substitutivo da saúde mental
proposto pela Reforma Psiquiátrica é consti-
tuído pelos seguintes serviços: ambulató-
rios, hospitais-dia, serviços de urgência, uni-

dades psiquiátricas em hospi-

Francisco Paes Barreto
Psiquiatra e psicanalista, professor da
Escola de Saúde de Minas Gerais

anos depois, tais palavras ressoam dramati-
camente como atuais. Nesses dois séculos, a
psiquiatria não conseguiu humanizar o ma-
nicômio, e o que é mais, o manicômio conse-
guiu brutalizar a psiquiatria. Está bem de-
monstrado que a humanização ali exige es-
forço homéico e apenas mascara a cadeia:

tais gerais, centros de convi-
vência e pensões protegidas.

Os ambulatórios de saúde
mental ficarão o mais próxi-
mo possível dos domicílios dos
pacientes, nos centros de saú-
de. Atendimento precoce e
acessível, o "arroz com feijão"
da clínica. Os casos que mere-
cerem atenção mais complexa

e intensiva serão encaminhados aos hospi-
tais-dia (hospitais-noite), regionalmente dis-
tribuídos. Haverá serviços de urgência, de
funcionamento permanente, nos prontos-so-
corros gerais e nos centros de referência em
saúde mental (Cersam). Neles serão atendi-
dos pacientes em crise, através de acompa-
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dos, privados de ar fresco e de água para
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cessárias à vida. Eu os vi, abandonados à
supervisão brutal de autênticos carcereiros.
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ram com um tratamento humanizado e cien-
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nicômio, e o que é mais, o manicômio conse-
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monstrado que a humanização ali exige es-
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pois o manicômio é estruturalmente segre-
gado, opressivo e desumano.

E o motivo pelo qual psiquiatras, traba-
lhadores da saúde mental e amplos segmen-
tos da sociedade resolveram abraçar as teses
da Reforma Psiquiátrica, que defende a
extinção progressiva do modelo manicomial
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Legislativa, sancionada pelo governador e
assinada também pelo secretário da Saúde,
e em fase de regulamentação.

O modelo substitutivo da saúde mental
proposto pela Reforma Psiquiátrica é consti-
tuído pelos seguintes serviços: ambulató-
rios, hospitais-dia, serviços de urgência, uni-

dades psiquiátricas em hospi-
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vência e pensões protegidas.

Os ambulatórios de saúde
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mo possível dos domicílios dos
pacientes, nos centros de saú-
de. Atendimento precoce e
acessível, o "arroz com feijão
da clínica. Os casos que mere-
cerem atenção mais complexa
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tribuídos. Haverá serviços de urgência, de
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nhamento intensivo. Internações, quando
inevitáveis, ocorrerão preferencialmente nas
unidades psiquiátricas dos hospitais gerais,
pelo período mais breve possível. Os centros
de conveniência visarão ao "acesso à cultura
como forma de troca social". Propõem-se à
produção artística e à criatividade em geral,
com a colocação dos produtos no mercado,
visando ao restabelecimento de alguma for-
ma de laço social. As pensões protegidas ou
lares abrigados, com até 20 moradores, des-
tinar-se-ão àqueles pacientes cujo vínculo
familiar esteja temporária ou definitivamen-
te rompido. Sob apoio institucional, cada
paciente testará os limites de sua liberdade
e suas possibilidades de circulação. As pen-
sões protegidas receberão muitos dos egres-
sos dos extintos manicômios. Citarei ainda
as famílias protegidas, que contarão com
ajuda de custo para manter e cuidar de seus
pacientes, conforme prevê, por exemplo, o
Programa de Apoio à Desospitalização (PAD),
do Ministério da Saúde.

Uma observação sobre os benefícios da
nova lei. Citarei três. O primeiro é de ordem
econômica. O manicômio sofre de gigantismo
incurável e é o sorvedouro inesgotável de
recursos. A "indústria da loucura" é capaz de
abalar até mesmo os sistemas de saúde dos
países mais ricos do mundo. Por outro lado,
a implantação do modelo substitutivo de-
penderá principalmente da realocação de
recursos. O segundo beneficio é ficarmos
livres dos "campos de concentração para
doentes mentais". Posto em circulação e con-
tando com o atendimento alternativo, o lou-
co precisará "civilizar-se", mas poderá rea-
ver alegria e criatividade. Por fim, um gran-
de beneficio que o fim do manicômio poderá
trazer para nossa sociedade: ensiná-la a
conviver com a diferença. Que ninguém igno-
re a importância dessa lição.

Quais os maiores opositores da Lei da
Reforma Psiquiátrica? E fácil identificá-los.
Os proprietários dos grandes manicômios
(se bem que todo manicômio é grande), seus
lobistas e porta-vozes; os psiquiatras que
trabalham nesse sistema obsoleto e que com
ele se identificam, alguns familiares de pa-
cientes perpetuamente internados. Quanto
aos demais setores da sociedade, os grandes
beneficiados com a nova lei, depois do im-
pacto inicial - trata-se de idéia para muitos

inteiramente nova - é cada vez maior a
compreensão do alcance e da consistência
dessa proposta que veio para ficar.

Para se ter uma idéia, o manifesto de
apoio à lei contou com a adesão de usuários
e familiares, de trabalhadores da saúde men-
tal, de psiquiatras (mais de 200 médicos
psiquiatras mineiros), de personalidades ilus-
tres e das seguintes entidades, dentre inú-
meras outras: Conselho Federal de Medici-
na, Associação Brasileira de Psiquiatria e
Associação Mineira de Psiquiatria. O Minis-
tério da Saúde enviou carta de apoio à lei, e
a Organização Mundial de Saúde defendeu
publicamente as teses da Reforma Psiquiá-
trica.

A abolição do manicômio é hoje tendência
universal. E verdade que, com o novo mode-
lo, surgem novos problemas, mas que em
nada justificam o retrocesso para o modelo
arcaico. Assim como os problemas advindos
com a democracia não justificam o retrocesso
para a ditadura. Entretanto, o que estamos
vendo? A lei da Reforma Psiquiátrica ainda
nem entrou em vigor ejá foi apresentado, na
Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei n°
576/95, do Retrocesso Psiquiátrico, uma vez
que resguarda inteiramente o modelo
manicomial, revogando a lei anterior.

No desespero, os adversários da Reforma
Psiquiátrica adotam a velha estratégia: é
preciso mudar alguma coisa para que tudo
fique exatamente como está. E, no desespe-
ro, têm apelado para todas as armas, como
fazer chantagem com as famílias e com a
opinião pública ao exagerar a periculosidade
do louco, explorando sua feição extravagan-
te e ruidosa e desconsiderando tendenciosa-
mente a sanha rotineira e ardilosa da
periculosidade do não-louco.

Os deputados e a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais tomarão, portanto, decisão
histórica. Derrotar o Projeto de Lei n°
576/95, do Retrocesso Psiquiátrico, é manter
viva a Lei da Reforma Psiquiátrica de Minas
Gerais. E honrar a condição de representan-
tes do povo, não cedendo à pressão dos lobbies
e dos interesses corporativistas. E caminhar
resolutamente para o futuro, ao invés de
retornar a uma página triste de nossa histó-
ria. E é, sobretudo, não esquecer que "o
primeiro compromisso d' Minas é com a
liberdade!".
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