
Saúde mental

Uma triste realidade pode ter fim
Proposição busca caminho mais humano para o tratamento dos portadores de sofrimento mental

MAR/A TERESA BRONZO

Uma proposição fundada em mode-
los assistenciais alternativos à internação
em regime de tempo integral, e inspirada
no legado do psiquiatra italiano
Franco Basaglia, está prestes a
se transformar em lei nas próxi- rmas semanas, caso o governador
do Estado sancione o projeto. Se
levada a sério, como propuseram
os autores do projeto, deputados
Antônio Carlos Pereira e Antô-
nio Fuzatto, do PT, essa lei vai
alterar profundamente a estrutu-
ra da assistência psiquiátrica no
Estado. O projeto, que começou
a tramitar na Casa em setembro
de 92, foi aprovado em 20 turno,
no dia 13 de dezembro e encami- A disc
nhado à sanção do governadordo
Estado no final do mês.

Apesar dos avanços da medicina, o
atual sistema psiquiátrico brasileiro ain-
da condena a maior parte de seus usuá-
rios à clausura, ao abandono das celas-
fortes e àhipersedação. Até hoje centrado

no isolamento do doente mental, o mode- uma auditoria que vasculhou os porões
lo em vigor está na berlinda não só pelas	do complexo psiquiátrico estadual.
críticas dirigidas pelos líderes do Movi- Em 1991, os resultados dessa audi-
mento de Luta Antimanjcomjal que, há tona, promovida pela Secretaria de Esta-
alguns anos, defendem as reformas im- do da Saúde, sugeriam a urgência de
plementadas pelo psiquiatra italiano,	reformulações. Uma comissão formada

Marcelo Metzk.r	por profissionais de vários se-
tores da saúde mental do Estado

. constatou que apenas uma mi-
nona dos pacientes com histó-
ria de agressividade apresenta -
va grave risco para terceiros.
Sob esse aspecto, tornava-se in-
justificada a permanência da
maioria dos pacientes nos hos-
pitais, quando poderiam estar
recebendo somente atendimen-
to ambulatorjal.

Além de ficarem submeti-
dos à precariedade dascondi-ussão do projeto mobilizou diversos segmentos ligados ções de higiene, boa parte dosà área de saúde mental	
internos dos hospitais públicos

Franco Basaglia, na década de 70, em seu e conveniados se acha confinada em esta-
país. O sistema é criticado, principal-	belecimentos dotados de proteção osten-
mente, pelo próprio poder público, que	siva, com portas de ferro, trancas, grades
há três anos reconheceu o fracasso e a nas janelasenos postos de enfermagem—
inadequação dos atuais métodos de trata-	métodos considerados inadequados pela
mento dos doentes mentais, através de	própria auditoria.

Ações querem cercear comércio da loucura
Ao invés da internação convencio-

nal, prevista apenas como último recurso
terapêutico, a proposição de lei privilegia
os métodos que possibilitem o tratamento
do doente mental próximo à sua família,
por meio de atendimento em ambulató-
rios, centros de referência e lares e pen-
sões protegidas. Experiências bem-suce-
didas já estão sendo implementadas em
vários municípios brasileiros, como na
cidade de Santos e mesmo em Belo Hori-
zonte. "Este projeto foi fruto da discus-
são entre vários setores da saúde mental,
segue uma tendência mundial e vai per-
mitirque o portadorde sofrimento mental
seja tratado próximo de seus familiares",
avalia o deputado Jorge Hannas (PFL),
presidente da Comissão de Saúde e Ação
Social da Assembléia.

O projeto avança em vários aspec-
tos, sobretudo se for comparado ao que
está em vigor hoje no Estado. Ele proíbe
o uso de celas-fortes, camisas-de-força e
de outros procedimentos violentos, além
de vedar as psicocirurgias e demais méto-
dos que produzam efeitos orgânicos irre-
versíveis. Também fica proibida a inter-
nação em estabelecimentos psiquiátricos
de pessoas com diagnóstico principal de
Síndrome de Dependência Alcoólica.
Nestes casos, o paciente deverá ser enca-
minhado a hospitais e pronto-socorros
gerais.

Para tentar pôr fim ao desenfreado

"comércio da loucura", o projeto veda
ainda a construção e a ampliação dos
atuais hospitais psiquiátricos e similares,
públicos e conveniados, bem como pre-
vê, num prazo de cinco anos, a extinção
progressiva dos atuais hospitais em fun-
cionamento.

Neste particular, inclusive, o proje-
to despertou certa polêmica - fruto da
desinformação e do preconceito, na opi-

"Projeto segue tendência
mundial de tratar o

portador de sofrimento
mental próximo dos

familiares"

nião do deputado Carlão, autor do proje-
to. A idéia da "desospitalização", embo-
ra considerada irreversível em todo mun-
do, encontrou resistência em vários esta-
dos brasileiros onde foi cogitada; mas
que foi vencida, aos poucos, pelo traba-
lho de conscientização e mobilização pro-
movido pelos integrantes do Movimento
de Luta Antimanjcomial

Aqui em Minas, em especial na
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia, onde se travaram calorosos
debates a respeito do projeto, não foi
diferente. Numa dessas reuniões da Co-
missão, o diretor do Hospital Galba Ve-
loso, Paulo Sérgio Dias Araújo, embora

defendendo a reforma das instituições
psiquiátricas, mostrou-se contrário à ex-
tinção progressiva dos hospitais psiquiá-
tricos. Ele acredita que o projeto trata de
uma realidade de dez anos atrás, quando
o manicômio era um lugar de segregação
e abandono.

Em outro "front", líderes do movi-
mento visitaram gabinetes parlamenta -
res, buscando vencer resistências. "Eles
estavam muito bem organizados", avalia
Carlão. Um dos maiores méritos do pro-
jeto, que o parlamentar considera um dos
mais importantes de seu mandato, é que,
apesar das resistências e dos embates, ele
foi produto da interação entre sociedade
civil organizada, especialistas da área,
usuários do sistema de saúde mental e
deputados.

Ala!, Vieira
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Em setembro, deputados foram conhecer de perto a

unidade da Fhemig, considerada modelo, em Barbacena


