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Pinel libertando os loucos das suas correntes (1795, 
Hôpital de la Salpêtrière, Paris) 



Foram precisos mais 150 anos, 2 guerras mundiais
e os esforços de pessoas como Franco Basaglia
para se perceber que …

⚀ Melhorar os asilos não resolve o
problema

⚁ O que é necessário é subsituir os asilos
por um sistema de serviços baseados
na comunidade onde as pessoas vivem

⚁ Centrar os cuidados nas necessidades
das pessoas

⚁ E respeitar os seus direitos a aceder
uma cidadania plena

Franco Basaglia



Levou ainda mais 50 anos e o desenvolvimento de 
instrumentos internacionais de direitos humanos

⚈ Para se aprovar a Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiências (CDPD)

⚉ E chegar a um consenso geral da comunidade internacional
sobre a necessidade de assegurar o respeito pela integridade,
a dignidade e a liberdade individual das pessoas com
incapacidades.



Revisão da Lei de saúde mental

• Grande oportunidade para modernizar  a nossa legislação
de saúde mental, incorporando nela:
– as novas abordagens sobre os direitos das pessoas com problemas 

de saúde  mental abertas pela CDPD
– As novas perspetivas sobre organização dos serviços de saúde 

mental proporcionadas pela nova evidência científica
– As recomendações das organizações internacionais (OMS, 

Conselho da Europa)

• Representa ao mesmo tempo um grande desafio: como 
enfrentar o dilema que uma nova lei inevitavelmente 
coloca entre “autonomia” e “proteção”. 



O grande desafio

• Como reequilibrar as leis de saúde mental de modo a que estas:
– possam responder melhor aos desejos e preferências das pessoas que 

sofrem de doenças mentais
– respeitar melhor os seus direitos
– e promover, tanto quanto possível, a capacidade destas pessoas de fazer

as suas escolhas, mesmo nas circunstâncias em isto parece mais difícil

• Como manter a possibilidade de usar o tratamento involuntário
em situações em que este ainda seja imprescindível e, ao
mesmo tempo, ter um compromisso total com a transição para 
uma abordagem mais centrada nos direitos das pessoas, na 
promoção da sua dignidade e no respeito pelos desejos e 
preferencias por elas expressos.     



Como podemos alcançar este reequilíbrio?

• Prestando mais atenção ao sofrimento e  riscos que estão
associados ao tratamento involuntário e a todas as outras
formas de coerção

• Apostando mais nas estratégias que provaram ser eficazes
na prevenção do uso da coerção

• Deixando de centrar a justificação do tratamento
involuntário no diagnóstico de doença mental, o que é 
errado e discriminatório, e passando a valorizar antes a  
incapacidade para tomar decisões como critério
fundamental.



Como podemos alcançar este reequilíbrio (cont.)?

• Incentivando medidas que apoiem as pessoas com doença
mental a expressar e ver respeitadas as suas escolhas, tais
como:
– Diretivas antecipadas de vontade
– Nomeação de procurador de cuidados ou pessoas da sua

confiança que as ajudem em situações de crise
– Participação na elaboração de planos de tratamento em

situações de crise
• Dando prioridade à transição para cuidados comunitários



Pontos da lei a melhorar

• Incluir referência explícita à importância decisiva da falta de 
capacidade para tomar decisões (decision-making capacity) no 
conjunto dos  critérios de tratamento involuntário

• Incluir referência explícita aos critérios de avaliação da capacidade para 
tomar decisões

• Incluir referência explícita à necessidade de só recorrer ao tratamento
involuntário após esgotar todos os meios de suporte à obtenção de 
consentimento

• Repensar a questão da necessidade de consentimento informado no 
uso  de ECT em pessoas em regime de internamento compulsivo

• Incluir existência obrigatória de plano de tratamento nas situações de 
tratamento involuntário





Evidence of benefits of:
• staff training
• Shared decision-

making interventions
• integrated care

interventions.



Muito obrigado!
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