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Psiquiatra diz que debate sobre cirurgia deve ocorrer entre médicos 
 
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) destacou que as cirurgias 
psiquiátricas para o tratamento de transtornos mentais não são proibidas, mas devem ser 
feitas com cautela, e questionou a interferência do Judiciário no tema. Desde 1994 uma 
resolução do conselho federal da classe exige o aval de especialistas indicados pelos conselhos 
regionais para a realização do tratamento. 
 
"Eu não detenho a verdade, mas um juiz indicar a cirurgia é questionável, a não ser que tenha 
perícia técnica. O juiz não tem embasamento", disse o psiquiatra e conselheiro do Cremesp 
Mauro Aranha de Lima, em referência à ordem do juiz Victório Giuzio Neto para que o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP operasse o paciente M. determinação que foi, 
depois, suspensa pelo Tribunal Regional Federal. 
O caso de M., apresentado em 2006, foi o primeiro pedido de psicocirurgia que o conselho 
examinou. Desde então, segundo Lima, um outro pedido foi negado, em razão do doente ser 
portador de esquizofrenia (doença que não tem indicação para a operação), e um terceiro foi 
autorizado. 
 
Segundo o psiquiatra, o diagnóstico de M. não está previsto nas principais indicações da 
psicocirurgia, que são a depressão e o transtorno obsessivo-compulsivo (conhecido como 
TOC). Além disso, o rapaz é portador de um retardo mental e não há na literatura avaliação da 
aplicação desta cirurgia em pessoas com o problema. 
 
A única cirurgia psiquiátrica autorizada até hoje pelo conselho paulista, no entanto, foi para 
tratar agressividade. O paciente, portador também de um subtipo de autismo, foi operado no 
ano passado. O conselho disse desconhecer os resultados. No entanto, o paciente já tinha 
esgotado as tentativas medicamentosas e representava risco para os pais, segundo Lima. 
 
O psiquiatra destaca ainda que M. teve surtos de agressividade contidos enquanto esteve 
internado no HC . "A discordância (sobre o veto à cirurgia de M.)deve ser encaminhada ao 
Conselho Federal de Medicina para que o órgão verifique a pertinência e eventualmente emita 
nova avaliação", concluiu. Lima disse que a demora de cinco meses do Cremesp para 
apresentação do parecer ocorreu em razão do cuidado, por tratar-se do primeiro pedido para 
realização da cirurgia. Ele enfatizou ainda que em nenhum momento o órgão levou em conta a 
informação de que o rapaz seria "mimado". 
 
A psiquiatra Eda Zanetti, do Hospital das Clínicas, que considerou M. apto à cirurgia, informou 
que não poderia falar com a reportagem, assim como o neurocirurgião Manoel Jacobsen 
Teixeira, cuja equipe realizaria o procedimento. Também o conselho do Instituto de Psiquiatria 
da unidade, onde ambos trabalham, não quis comentar o caso. A superintendência do HC 
informou que ninguém se manifestaria porque a questão está na Justiça. 
 
O neurocirurgião Osvaldo Vilela Filho, do Instituto de Neurologia de Goiânia, destaca que as 
técnicas cirúrgicas utilizadas para tratar transtornos psiquiátricos são as mesmas aplicadas 
desde as décadas de 50 e 60 para o tratamento de alguns tipos de dor e doença de Parkinson. 
"Eu vejo este caso com tristeza. Só sabe o quanto é importante esse procedimento um 
paciente ou os familiares que não conseguem levar uma vida normal, produtiva, por causa da 
depressão, dos intermináveis rituais no caso de TOC, ou da agressividade." 
 
Especialistas defendem que uma resolução de 2000 do conselho federal dá autonomia aos 
médicos para aplicar o melhor tratamento a pacientes psiquiátricos, o que dispensaria outras 
autorizações. 
 
Segundo a defensoria pública, que defende a família de M., o juiz tem o direito de se 
manifestar sobre a necessidade da cirurgia, assim como ocorre em vários outros casos que 
envolvem questões técnicas. "Eles podem ser contra, mas não podem impedir a cirurgia", 



afirma a mãe de M., Deuselina de Meneses. Para convencer a Justiça, ela escreve cartas com a 
ajuda do irmão. "Muitos querem o luxo, eu só quero a paz", diz um dos textos da mãe. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A12-A13. 
 


