
OPINIÃO

IMPERFEIÇÕES PRECISAM
SER CORRIGIDAS

A Lei n° 11.802 é idealista, bonita e simpática aos olhos leigos,
mas dificilmente exeqüível, e, por isso, o projeto substitutivo é
pertinente, pois contempla aspectos positivos da lei e resguarda a
funcionalidade e exeqüibilidade do sistema de saúde mental

"A lei falha ao
tender a negar a

gravidade da
doença mental e

ao tolher a
função do

médico
psiquiatra."

Maurício Viotti Daker
Professor adjunto do Departamento de
Psiquiatria e Neurologia da Faculdade de
Medicina da UFMG

A Lei n2 11.802/95, de saúde mental,
permite-nos traçar paralelo com o ditado
"de médico e de louco todos temos um
pouco": ela se aplica muito bem aos "pouco
médicos" e aos "pouco loucos". Falha, no
entanto, ao tender a negar a gravidade da
doença mental e ao tolher a função do
médico psiquiatra.

Julgamos necessária, portanto, a cor-
reção dessas imperfeições, as quais já
foram verificadas em experiências seme-
lhantes empreendidas noutros países.
Estas revelaram ou reforçaram dados im-
portantes, como os seguintes (extraídos
dos tratados de psiquiatria mais divulga-
dos atualmente):

- A cronificação dos pacientes não de-
corre simplesmente da hospitalização e,

sim, da própria doença (pode ocorrer em
ambientes extra-hospitalares e mesmo em
ambientes psiquicamente favoráveis).

- Os distúrbios mentais provaram não
ser passíveis de prevenção, nem foram
curados por intervenção precoce (não se
comportam COmO quadros infecciosos com

causa debelável e, em geral, não decorrem
de condições sanitárias precárias. Os qua-
dros graves não se devem a estresse ou a
conflitos psíquicos. Além disso, os sinto-
mas psicopatológicos precoces se reves-
tem, quase sempre, de tênue limite com a
normalidade, dificultando sua identifica-
ção e não justificando medidas preventi-
vas com possíveis efeitos colaterais).

- Muitos profissionais argumentavam
que poderiam tratar seriamente pessoas
com doença mental de forma mais econô-
mica na comunidade do que em institui-
ções hospitalares, mas nem suas
performances nem os fundos disponíveis
tiveram as dimensões esperadas: a meta
da desospitalização logo excedeu a meta
da oferta de melhores serviços às pessoas

com doença mental (houve
tendência a se tratar enor-
me número de casos leves,
em detrimento dos proble-
máticos, malfadados e ne-
gados casos graves. Embora
seja importante prestar as-
sistência a parte dos casos
leves, que de fato requerem
e se beneficiam com trata-
mento especializado, não e

função nem obrigação do Estado tratai-
toda sorte de neuróticos e desviantes, os
ditos worried well ou preocupados saudi-
veis, nem há recursos para tanto. Isso le\,
à restrição do tratamento aos doentes grd-
ves, os sem-teto e si -nssistnciu e
fa1'ncia do sistenia
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- Um a dois terços da população sem-
teto dos Estados Unidos é de esqui-
zofrênicos, em conseqüência, especialmen-
te, da redução exagerada dos leitos psi-
quiátricos. Pessoas com doença mental
grave se encontram agora com parcas op-
ções de tratamento e em situação de extre-
ma necessidade, o que ilustra o perigo de
se levar adiante tal massiva mudança na
política de tratamento, sem uma plena
compreensão dos custos e dos benefícios.

- O ativismo comunitário empenhado
em mudar a estrutura básica da sociedade
mudou para questões de saúde mental no
âmbito de especialistas, em especial do
médico psiquiatra.

- Se há uma lição a ser aprendida da
História é a de que se constitui um sério
erro continuar a conceituar a psiquiatria
comunitária como diferente da psiquia-
tria hospitalar ou institucional.

É improcedente e maniqueísta consi-
derar a Lei n 11.802/95 boa e o projeto
substitutivo ruim e retrógrado. A Lei n°
11.802 é idealista, bonita e simpática aos
olhos leigos, mas dificilmente exeqüível e
excessivamente arriscada, consistindo
numa experiência com a vida de muitos
concidadãos. Salvo se parte dela não "pe-
gar", o que não é desejável que aconteça
com qualquer lei, deixarão seus efeitos de
trazer os transtornos previsíveis. Julga-
mos, assim, pertinente o projeto
substitutivo - Projeto de Lei n° 576/95
do deputado Hely Tarquínio, por con-

templar os aspectos positivos da Lei n°
11.802 e resguardar a funcionalida-
de e exeqüibilidade do sistema de saúde
mental.

Os direitos do cidadão continuam em
foco no seu projeto, sendo alguns disposi-
tivos desburocratizados e viabilizados,
outros acrescentados, visando a inclusão
social do paciente.

O trabalho do profissional médico-psi-
quiatra, peça fundamental da equipe
multidisciplinar no sistema de saúde men-
tal, não é drasticamente tolhido como na
Lei n° 11.802, e isso sem qualquer detri-
mento à atuação dos demais profissionais
de saúde mental. Acreditamos que a ade-
quada função do psiquiatra, que deve ser

fomentada e exigida, é fundamental para
o sistema de saúde mental, com beneficio
para os demais profissionais da área, para
os pacientes e para a sociedade.

Ninguém é contra o fim do velho mani-
cômio asilar segregador, mas proclamar o
fim do moderno hospital psiquiátrico, ins-
tituição existente em todos os países do
mundo, traz conseqüências imprevisíveis.
Aos olhos da comunidade científica inter-
nacional, não há nada de errado em se ter
certo número de leitos psiquiátricos por
habitantes. Isso é preconizado pela pró-
pria Organização Mundial de Saúde. Lem-
bramos ainda que a substituição dos hos-
pitais psiquiátricos por enfermarias de
hospital geral nem sempre é desejável: o
tratamento tem que ser muito incisivo, há
tendência a aumento de custos e ocorre
um confinamento de pacientes sem limi-
tações físicas. Além disso, o preconceito
persiste.

Não se trata aqui, como muitas vezes
insinuado pelos partidários da Lei n
11.802, de defender os hospitais psiquiá-
tricos privados. Ninguém é favorável a
ganhos espúrios com a saúde do cidadão.
Por outro lado, devemos reconhecer que o
empresário sério que consegue oferecer
um atendimento hospitalar digno, muitas
vezes com custos significativamente infe-
riores aos dos hospitais públicos, desem-
penha um importante papel social. Cabe
aos órgãos públicos coibir abusos e fiscali-
zar, com rigor, esse tipo de prestação de
serviço. Atividades de ensino e pesquisa
nesses estabelecimentos, ligadas a facul-
dades das diversas especialidades envol-
vidas com a saúde mental, poderiam ser
implementadas.

As discussões em torno da saúde men-
tal em Minas Gerais têm sido muito im-
portantes, e acreditamos caminhar para
um ponto de convergência, talvez mais
originalmente mineiro, voltado para nos-
sas possibilidades e conveniências. A ri-
gor, não vemos por que a aprovação do
novo projeto substitutivo deva ser consi-
derada como a derrocada da Lei n 2 11.802,
pois se apresenta como solução moderada
para o impasse gerado por alguns aspec-
tos desta.
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