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RESUMO 

 

O objeto central de análise desta monografia é o tratamento conferido pelo ordenamento 

jurídico brasileiro vigente à internação psiquiátrica involuntária de dependentes químicos, 

assim como a observância das normas estabelecidas em torno da questão na realização do 

tratamento forçado desses sujeitos. O estudo leva em consideração normas nacionais e 

internacionais, doutrina, jurisprudência, políticas públicas e práticas que se dão na realidade, 

revelando uma sinergia interdisciplinar entre os campos do direito, da saúde, da política e da 

assistência social. A pesquisa analisa o histórico da legislação e a normativa vigente acerca do 

tema, explora os parâmetros de ponderação de valores no que se refere ao conflito entre 

direito à vida e direito à liberdade, examina a rede de tratamento extra-hospitalar que 

possibilita a subsidiariedade da internação e aborda a questão da dignidade humana do 

paciente internado e o respeito aos seus direitos fundamentais nos locais de tratamento. Diante 

de pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que, embora seja possível a 

compatibilidade entre a internação involuntária e o respeito à dignidade humana do paciente, 

ainda são constantes as violações a direitos fundamentais dos dependentes químicos 

internados contra a vontade, o que torna urgente a adoção de políticas que garantam a 

efetividade da legislação protetiva. 

 

Palavras-chave: Dependência química. Internação psiquiátrica involuntária. Direitos 

Fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The central object of analysis of this monograph is the treatment given by the current 

Brazilian law to involuntary psychiatric hospitalization of drug addicts, as well as compliance 

with the standards established about the issue in the forced treatment. The paper takes into 

account national and international standards, doctrine, case law, public policies and practices 

that take place in reality, revealing an interdisciplinary synergy among law, health, politics 

and social assistance. The research analyzes the law history and the current legislation on the 

subject, explores the parameters used to weight up the values in relation to the conflict 

between the right to life and the right to freedom, examines the extra-hospital treatment 

network that enables the subsidiary hospitalization and deals with the issue of human dignity 

of the patient and respect for their fundamental rights in treatment centres. After 

bibliographical and documentary research, the conclusion is that, although it is possible to 

make involuntary hospitalization compatible with the respect for the human dignity of the 

patient, there are still constant violations of fundamental rights of drug addicts hospitalized 

against their will, and this situation makes it urgent the adoption of policies that guarantee the 

effectiveness of protective legislation. 

 

 

Keywords: Chemical dependency. Involuntary psychiatric hospitalization. Fundamental 

rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

Questão social bastante antiga, o abuso de drogas é uma problemática que acarreta 

profundas discussões sob perspectivas de diversos campos do conhecimento. Capazes de 

alterar o estado de consciência e promover uma aparente fuga da realidade, as substâncias 

psicoativas podem levar o indivíduo à dependência química, gerando prejuízos sociais, 

financeiros, afetivos e profissionais, bem como diversas comorbidades psiquiátricas. 

Haja vista ser a dependência química considerada doença pela comunidade médica e 

o dependente verdadeiro portador de transtorno mental
1
, é necessário que ao indivíduo que 

apresenta tal quadro clínico seja garantido o melhor tratamento psiquiátrico consentâneo às 

suas necessidades, concretizando-se o direito fundamental à saúde previsto pelo art. 6º e 

reforçado pelo art. 196, ambos da Carta política de 1988. 

Embora o presente estudo foque especificamente no caso do dependente químico, a 

temática envolve o tratamento de saúde do portador de transtorno mental em geral. Não 

obstante tenha sido historicamente excluído e marginalizado pela legislação e pelas políticas 

públicas, o indivíduo que apresenta transtornos psiquiátricos hoje é protegido por diversas 

normativas nacionais e internacionais, que, em tese, garantem o direito a um tratamento 

digno. 

Entre as diversas alternativas para o tratamento da dependência química, destaca-se 

nas discussões a internação psiquiátrica involuntária, cuja possibilidade é expressamente 

prevista pela Lei 10.216/01, que regula o tratamento do portador de transtorno mental sob os 

ditames da Reforma Psiquiátrica brasileira.  

No entanto, embora a internação involuntária tenha respaldo legal, há profundas 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais quanto à constitucionalidade do tratamento 

compulsório e também no que se refere ao modo como ele é imposto ao paciente, à sua 

                                                           
1
 De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os “Transtornos Mentais e 

comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas” é 

classificado como doença, caracterizado por um “Conjunto de fenômenos comportamentais, 

cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, 

tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à 

utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da 

droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por 

vezes, a um estado de abstinência física”. CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE 

DOENÇAS. CID-10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados á Saúde. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm>. 

Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 
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adequação e aos seus reais objetivos, porquanto há quem alegue a violação da dignidade 

humana e dos direitos fundamentais do paciente submetido a tratamento forçado. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca elucidar o tratamento jurídico que se dá à 

internação involuntária no ordenamento jurídico brasileiro vigente e verificar se as práticas 

que ocorrem na realidade obedecem aos preceitos legais e respeitam os direitos fundamentais 

do paciente dependente químico previstos constitucionalmente. 

Primeiramente, faz-se uma análise da legislação brasileira que versa sobre o 

tratamento psiquiátrico do dependente químico. Após breve histórico da normatização a 

respeito, é apresentada a legislação vigente, inspirada nos preceitos trazidos pela Reforma 

Psiquiátrica Antimanicomial, apresentando-se as espécies de internação permitidas pela lei e 

as divergências que envolvem o debate. 

Após, aborda-se a questão do tratamento involuntário no que tange ao livre arbítrio 

do paciente, apresentando-se argumentos médicos quanto aos efeitos da dependência química 

no processo de tomada de decisão do ser humano. São explorados, ainda, os parâmetros de 

ponderação de valores no que se refere ao conflito entre direito à vida e direito à liberdade do 

paciente involuntário. 

Posteriormente, o estudo ora apresentado trata do requisito da subsidiariedade para a 

internação involuntária. Averigua-se a amplitude da rede de tratamento extra-hospitalar 

existente no Sistema Único de Saúde, assim como a jurisprudência dos tribunais superiores no 

que tange ao cumprimento dos preceitos normativos que priorizam o tratamento ambulatorial 

em prol da desinstitucionalização. 

Por fim, examina-se a questão da dignidade humana do paciente internado e o 

respeito aos seus direitos fundamentais nos locais de tratamento. Para isso, são consideradas 

políticas públicas existentes para o tratamento do dependente químico e analisados relatórios 

de órgãos de fiscalização, a fim de que se averiguar a concordância entre as práticas 

efetivamente implementadas na realidade e o arcabouço normativo de tutela da dignidade do 

paciente. 

O trabalho ora apresentado funda-se em pesquisa qualitativa e quantitativa, 

desenvolvido com base em análise de conteúdo, a partir de pesquisa documental e de pesquisa 

bibliográfica fundada em categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores. Com 

propósitos exploratório e explicativo, a monografia envolve uma profunda sinergia 

interdisciplinar entre os campos do direito, da saúde, da política e da assistência social. 
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O estudo revela-se pessoal, haja vista sua dimensão social e seu sentido político, 

relevante para todo estudante de Direito; autônomo, muito embora mantenha um 

relacionamento dialético com outros pesquisadores, pesquisas e fatos; criativo, pois pretende 

colaborar com o avanço do conhecimento acerca do tema, propondo soluções; e, por fim, 

rigoroso, visto que afasta-se do senso comum, havendo dedicação ao estudo, à reflexão e à 

investigação (SEVERINO, 2000, p. 214-218). 

Dessa forma, analisa-se a observância dos preceitos constitucionais e legais na 

realização de internações involuntárias, bem como a observância dos direitos fundamentais do 

paciente dependente químico, levando-se em consideração as normas nacionais e 

internacionais, a doutrina, a jurisprudência, as políticas públicas e as práticas efetivamente 

realizadas.  

 

1 O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO DEPENDENTE QUÍMICO 

 

 

“Apesar dos equívocos e acertos na construção de um novo paradigma para a saúde 

pública, a loucura ainda é usada como justificativa para a manutenção da violência e da 

medicalização da vida. É como se a existência pudesse ser reduzida à sua dimensão biológica 

e para todos os sentimentos existisse um remédio capaz de aliviar sintomas e de transformar 

realidade em fuga.” 

ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro. 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DO TRATAMENTO JURÍDICO CONFERIDO AO 

PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL 

 

Em uma análise histórica da legislação brasileira quanto ao tratamento do usuário de 

drogas, verifica-se que a preocupação estatal nessa regulamentação é tardia, o que se deve ao 

fato de que a atenção aos próprios portadores de transtorno mental em geral foi por muito 

tempo negligenciada ao redor do mundo. Até a segunda metade do século XIX, não havia 

tratamento médico específico para o sofrimento mental.  

Segundo os ensinamentos de Michel Foucault (2002, p. 67), a internação dos 

chamados loucos na Europa do século XVII não tinha preocupação médica. Exigia-se a 

reclusão por razões econômicas. Em tempos de crise, a internação cumpria o objetivo de 

excluir da sociedade os pobres e desempregados e, fora desses períodos, o Hospital servia 

para captar mão de obra barata. 
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O primeiro hospital psiquiátrico brasileiro foi construído apenas em 1841 (NOVAES, 

2014, p. 343), e a primeira manifestação legal de assistência aos chamados alienados surgiu 

somente com o Decreto 1.132 de 1903, que, em seu art. 1º, deixa clara a intenção da lei não 

de assegurar o tratamento psiquiátrico do portador de transtorno mental, mas de isolar o 

indivíduo que estivesse comprometendo a ordem pública e a segurança da sociedade
2
. 

Embora previsse a possibilidade de um tratamento domiciliar, o decreto estabelecia 

um prazo de dois meses, a partir do qual a autoridade competente deveria ser comunicada do 

estado do enfermo. Ademais, a norma autorizava a internação compulsória mediante 

solicitação de autoridade pública ou de algum particular, não exigindo, no segundo caso, 

nenhuma comprovação de parentesco ou relação afetiva. 

Durante a Era Vargas, editou-se o decreto 24.559 de 1934, que dispunha sobre a 

profilaxia mental, a assistência e proteção à pessoa e aos bens dos portadores de psicopatias, a 

fiscalização dos serviços psiquiátricos e dava outras providências. A norma previa a 

internação compulsória sem assegurar os direitos do paciente, possibilitando o tratamento 

forçado até mesmo por requisição de autoridade policial. 

Em 1938, o Decreto-lei nº 891 – Lei de Fiscalização de Entorpecentes – passou a 

regular a matéria, pela primeira vez reconhecendo expressamente o dependente químico como 

doente
3
. Além de proibir o tratamento dos toxicômanos em domicílio, refletindo as 

características de um Estado totalitário, a norma previa a internação forçada na hipótese de ser 

conveniente à ordem pública. 

Não obstante o autoritarismo do decreto e o contexto ditatorial em que foi editado, 

alguns juristas não acatam a tese de que tal norma foi tacitamente revogada pelas posteriores, 

defendendo sua plena vigência ainda na atualidade.
4
 

                                                           
2
 Decreto 1.132 de 1903, art. 1º O individuo que, por molestia mental, congenita ou adquirida, 

comprometter a ordem publica ou a segurança das pessoas, será recolhido a um estabelecimento de 

alienados. 
3
 Decreto-lei 891/1938, art. 27: A toxicomania ou a intoxicação habitual, por substâncias 

entorpecentes, é considerada doença de notificação compulsória, em carater reservado, à autoridade 

sanitária local. 
4
 Como exemplo, tem-se o acórdão do Desembargador Paulo Rangel do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, de Habeas Corpus julgado em 18 de dezembro de 2012: 

HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE USUÁRIO DE CRACK. MEDIDA DE 

CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE ADOLESCENTE VISANDO À PROTEÇÃO À SUA VIDA. 

LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUE TEM PESO CONSTITUCIONAL MENOR DO QUE A 

VIDA. PRINCIPIO DA PONDERAÇÃO DE INTERRESSES: SE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ESTÁ EM APARENTE CONFLITO COM O PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO À VIDA ESTE DEVE PREVALECER PERANTE ÀQUELE. Não há como se 

proteger a liberdade se a própria vida que a movimenta não está assegurada. O Crack é sem dúvida 

um dos maiores e piores flagelos de nossa sociedade, retirando do indivíduo sua capacidade de se 
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No final da década de setenta, passou-se a observar, na América Latina, a volta do 

discurso médico-jurídico da droga. Vê-se na Argentina, Bolívia, Peru e Equador a publicação 

de leis voltadas especificamente à cocaína, tendo em vista que a falta de controle de qualidade 

e de quantidade dessa droga por parte do consumidor converteu o uso em grave problema de 

saúde pública (OLMO, 1990, p. 51).  

No Brasil, o início da década foi marcado pela publicação da Lei 5.726 de 1971, a 

qual claramente punia o uso de drogas, determinando que o juiz ordenasse a internação em 

estabelecimento hospitalar, pelo tempo necessário à recuperação, para os infratores que não 

tivessem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso em razão do vício. 

Posteriormente, a Lei 5.726/71 foi revogada quase em sua totalidade pela Lei 

6.368/76 – Lei Antitóxicos – que, embora tenha representado um avanço ao prever a 

existência de tratamento extra-hospitalar para o dependente de substância entorpecente, 

determinava que a internação hospitalar seria obrigatória quando a natureza das manifestações 

psicopatológicas ou o quadro clínico do dependente assim o exigissem. 

Segundo Rubens Correia Junior e Carla Aparecida Arena Ventura (2013, p. 270), 

 

  
A institucionalização foi alçada ao status de salvação para drogodependentes 

(clínicas) e traficantes (prisões). Ainda, a saúde e a dependência foram 

relegadas ao papel de coadjuvantes nas políticas públicas de drogas nos anos 

que se seguiram. Assim, a Lei 6.368/76 perdurou por quase três décadas em 

nosso país e ajudou a consolidar toda a estigmatização do uso, tratamento e 

repressão de drogas entre os cidadãos. 

 

 

Tal arcabouço normativo que regia as internações involuntárias dos dependentes 

químicos no Brasil começou a ser revisto por influência da Reforma Psiquiátrica 

antimanicomial italiana, liderada por Franco Basaglia, que pretendia ver assegurados os 

direitos fundamentais e o tratamento digno do dependente químico como paciente 

psiquiátrico, por meio da desinstitucionalização. 

                                                                                                                                                                                     
autodeterminar e, consequentemente, seu poder de escolha entre a vida saudável longe das drogas e a 

morte. O Estado tem o dever de agir em nome da proteção à vida das pessoas. A liberdade de 

locomoção será sacrificada em nome de um bem jurídico maior que é a vida, bem supremo de todo e 

qualquer ser humano. O Decreto Lei 891, de 25 de novembro de 1938, que autoriza a internação 

compulsória dos dependentes químicos está em pleno vigor. No caso dos autos o adolescente 

necessita de tratamento e pensar que ele, voluntária espontaneamente, irá procurar ajuda é 

desconhecer o poder que a droga exerce no cérebro da pessoa. Por tais motivos CONHEÇO do 

presente habeas corpus e, no MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, NEGANDO A 

ORDEM. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Habeas corpus nº 0061555-

96.2012.8.19.0000. Relator: Desembargador Paulo Rangel. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2012.  

Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br>. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201205909685&CNJ=0061555-96.2012.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201205909685&CNJ=0061555-96.2012.8.19.0000
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1.2 A REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL E A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE 

 

Na Itália, Franco Basaglia foi o precursor da luta pela transformação teórica e prática 

da assistência à saúde mental, tendo dirigido, na década de setenta, o Serviço Hospitalar de 

Trieste, o qual foi considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como referência 

mundial para a reformulação da assistência à saúde mental. Consoante lições de Célia 

Barbosa Abreu e Eduardo Manuel Val (2013, p. 10.569), 

 

 

Segundo este psiquiatra, a criação dos hospícios tinha, em sua essência, o 

objetivo de controlar e reprimir trabalhadores que perderam a capacidade de 

atender aos interesses capitalistas de produção, daí a necessidade de 

utilização de camisas-de-força alienantes, visando devolver estes 

trabalhadores à linha de produção. A proposta de Basaglia foi então “tratar” 

os portadores de transtorno mental sem “excluir”, isto é, fora dos hospícios, 

criando núcleos de atenção psicossocial (NAPS) e centros de atenção 

psicossocial (CAPS), viabilizando o tratamento sem a internação. 

 

 

Sob influência do movimento de reforma basagliano, a Reforma Psiquiátrica no 

Brasil se iniciou na década de setenta, quando teve o início o movimento que questionava o 

modelo tradicional hospitalocêntrico em que se pautavam as práticas médicas e jurídicas e 

propunha um novo complexo de intervenções em que se garantissem os direitos do paciente 

como pessoa humana. 

Entre os grupos que lutavam, destacava-se o Movimento de Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), que denunciava os casos de violência e tortura nos manicômios, a 

mercantilização da loucura e a corrupção do sistema, objetivando aumentar a rede de 

atendimento extra-hospitalar e reduzir os leitos psiquiátricos no Brasil, em prol de uma 

modificação do modelo de atendimento (OLIVEIRA, 2013, p. 50). 

Em 2001, como reflexo da luta antimanicomial, foi publicada a Lei 10.216/01 – Lei 

da Reforma Psiquiátrica –, após doze anos de trâmite legislativo
5
. A norma, atualmente o 

                                                           
5
 Em entrevista à Revista da Saúde, o Deputado Paulo Delgado, autor do Projeto da Lei da Reforma 

Psiquiátrica, ao ser questionado sobre a razão da demora de doze anos para a lei ser aprovada no 

Congresso, afirma que “Houve uma resistência de natureza cultural que compreendia de forma 

parcial e equivocada a doença mental, associando-a com periculosidade e incapacidade civil 

permanente. Houve também pressão da indústria da loucura, especialmente a hospitalar, que durante 

muito tempo recebeu a segunda ou terceira verba do Ministério da Saúde para internação prolongada 

na psiquiatria. Na época, não havia outra forma de tratamento nos programas públicos de Assistência 
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principal diploma infraconstitucional no que tange ao tratamento psiquiátrico, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, garantindo a extinção 

progressiva dos manicômios e sua substituição por unidades de atendimento ambulatorial, 

superando o modelo tradicional baseado na exclusão social dos indivíduos sujeitos a 

tratamento.
6
 

A referida lei trouxe importantes alternativas à internação hospitalar, tendo como 

marco a proibição da internação em “instituições com características asilares”, ou seja, 

aquelas que não assegurem ao paciente os direitos trazidos na norma e as desprovidas de 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais e de lazer, entre outros. 

O legislador vedou, ainda, a internação em instituições que não assegurem aos 

pacientes os direitos previstos na lei, como o de ser tratado com humanidade e respeito, o de 

ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades, o 

direito à presença médica, para esclarecer sua hospitalização e o de ser tratado em ambiente 

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis (art. 2º, parágrafo único). 

A lei da Reforma Psiquiátrica acompanhou a ideologia também da Lei 8.080 de 1990 

que, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde, em seu art. 7º prevê princípios como a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade e a igualdade de assistência à 

saúde.  

Seguindo a mesma filosofia adotada pela Lei 10.216/01, em 2006 foi publicada a Lei 

11.343, nova Lei Antidrogas, que, instituindo o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SISNAD), impôs o respeito aos direitos fundamentais, em especial à autonomia e à liberdade 

dos usuários e dependentes de drogas. Ademais, o legislador preocupou-se em assegurar 

medidas personalizadas de tratamento, ao se referir a estratégias que considerem as 

peculiaridades individuais
7
. 

                                                                                                                                                                                     
à Saúde Mental. Esse era um mercado que movimentava e ainda movimenta muito dinheiro.” 

Revista da Saúde, Brasília, v. II, n.2, p. 13-13, 2001. 
6
 Embora em posição minoritária, há juristas que defendem a não aplicação da Lei 10.216/01 a 

dependentes químicos. Nesse sentido: COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. 

Internação compulsória e crack: um desserviço à saúde pública. Revista Saúde em debate, Rio de 

Janeiro, v. 38, n. 101, p. 359-367, abr-jun. 2014. 
7
 Art. 4º: São princípios do Sisnad: 

I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à 

sua liberdade; 

(...) 

Art. 22.  As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e 

respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes: 
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Entre os princípios do SISNAD, previstos no art. 4º da Lei de Drogas, estão a 

promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, o reconhecimento da 

intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, a integração das 

estratégias nacionais e internacionais e a articulação com os órgãos do Ministério Público e 

dos Poderes Legislativo e Judiciário no desempenho das atividades necessárias ao trato da 

questão. 

Nessa esteira, é preciso observar que, não obstante a Lei da Reforma Psiquiátrica e a 

Lei Antidrogas já representarem um avanço no que tange à tutela dos direitos do dependente 

químico em tratamento, ambos os diplomas legais devem ser lidos à luz da Carta da 

República de 1988, na qual se encontram normas e princípios que garantem a todos a 

inviolabilidade de seus direito fundamentais. 

No art. 1º da Carta Magna, é apresentada como fundamento da República Federativa 

do Brasil a dignidade da pessoa humana. Em seu art. 5º, caput, vê-se garantido a todos a 

inviolabilidade do direito à vida e do direito à liberdade. Ademais, a Lei Maior prevê como 

direito social, no art. 6º, o direito à saúde, também previsto em seu art. 196. 

Integra também o arcabouço normativo de proteção a Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção, equivalente a emenda constitucional no 

ordenamento jurídico brasileiro – tendo em vista sua internalização nos ditames do art. 5º, 

parágrafo terceiro, da Carta Magna, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 –, dispõe 

que as pessoas com deficiência “têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas”
8
, conceito no qual é possível incluir o dependente químico, haja vista sua condição 

de portador de transtorno mental estigmatizado e muitas vezes socialmente marginalizado. 

                                                                                                                                                                                     
I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, 

observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; 

II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente 

de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais; 

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a 

redução de riscos e de danos sociais e à saúde; 

(...) 
8
 Artigo 1, Convenção de Nova York. BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
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No que se aplica ao tratamento do dependente químico, a Convenção prevê, ainda, 

que nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes, reafirmando norma que já havia sido internalizada pelo Brasil por meio da 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes de 1984. 

Nesse diapasão, é imperioso destacar que, em julho de 2015, foi publicada a Lei 

13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência –, “destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.
9
 No entanto, apesar de modificar 

o Código Civil extinguindo do ordenamento a incapacidade absoluta da pessoa com 

deficiência, manteve o dependente químico entre os quatro casos de incapacidade relativa
10

. 

 

1.3 ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA 

 

No tocante à internação como forma de tratamento do dependente, a normatividade é 

dada também pela Lei nº 10.216 de 2001. Consoante o art. 6º, a internação psiquiátrica pode 

ser voluntária, involuntária ou compulsória. Na primeira, há consenso do paciente; na 

segunda, não há consentimento do usuário, é realizada por pedido de um terceiro; e a 

derradeira é determinada pela Justiça. Em todas as espécies de internação, deve haver 

autorização de um médico registrado no Conselho Regional de Medicina
11

, o que caracteriza a 

internação como ato médico, de competência e prerrogativas exclusivas de médico psiquiatra.  

Para que se efetue a internação psiquiátrica, a Lei da Reforma prevê determinados 

requisitos. No art. 4º, é previsto que “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será 

indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. Ademais, de 

acordo com os parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, o tratamento deve visar à 

reinserção do paciente em seu meio e ser estruturado “de forma a oferecer assistência integral 

à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, 

                                                           
9
 Art. 1º, Lei 13.146/15. 

10
 Art. 4

o
  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:   

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;   

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;    

IV - os pródigos. 
11

 Art. 6
o
 A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos.  

Art. 8
o
 A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 

registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. 



18 
 

psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros”. É importante ressaltar também que a 

internação compulsória deve ser determinada pelo juiz competente, como prevê o art. 9º da 

referida lei. 

A respeito de a internação ser um ato médico, há jurisprudência consolidada do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há necessidade de um laudo médico com 

autorização para a internação, ainda que haja declaração de incapacidade civil do indivíduo 

por perícia médica.
12

 

Não obstante a Lei 10.216/01 prever expressamente a possibilidade de tratamento 

psiquiátrico contra a vontade do indivíduo, a questão da internação forçada de dependentes 

químicos gera divergência entre os juristas brasileiros, no que tange ao conflito entre a 

proteção da saúde e da vida do dependente e o respeito a sua liberdade e autonomia da 

vontade. 

Há autores que assumem posições radicais, afirmando ser a internação compulsória o 

único meio de preservar a saúde do dependente químico. Alguns defendem a superioridade do 

direito à vida em relação ao direito à liberdade, num exercício de ponderação de valores in 

concreto. Há também aqueles que, independentemente da prevalência de um direito ou de 

outro, afirmam que o dependente químico se encontra em uma situação em que sua 

capacidade de determinação está perdida, as alterações nos elementos cognitivos e volitivos 

retiram seu livre-arbítrio. Para esses estudiosos, o dependente químico necessita de socorro, 

não de consulta à sua opinião, além de ser imperioso seu afastamento do ambiente nocivo em 

que geralmente vive. Tal argumento vige sobretudo em relação a crianças e adolescentes, caso 

em que faria parte da função constitucional de proteção integral do Estado a restrição da 

liberdade dos jovens em estado de intoxicação aguda, resguardando esses menores de 

situações de risco e de vulnerabilidade, com o objetivo de preservar-lhes a saúde.
13

 

Outros defendem a abolição desse tipo de tratamento, acusando-o de atentar contra 

os direitos fundamentais da pessoa, principalmente contra o direito à liberdade de ir e vir, 

                                                           
12

 Confiram-se: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 19.688/AP 

(2006⁄0124713-5), do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Relator: Ministro Hélio Quaglia 

Barbosa. Brasília, 17 de agosto de 2006. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 169.172/SP, do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 05 de fevereiro de 2014. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. 
13

 A este respeito, consulte-se, especialmente: VARALDA, Renato Barão. CORDEIRO, Flávia de 

Araújo. Dependência química: vulnerabilidade e desafios. Revista Jurídica Consulex. Brasília, v. 15, 

n. 352, p. 24-25, set, 2011. 
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além de submeter o internado a um processo de desculturação em relação ao mundo externo, 

levando-o a um sentimento de mortificação. Ademais, apresentam o argumento de que o 

tratamento realizado por meio de internação compulsória é uma medida ineficaz e não 

recomendada como política pública, haja vista a necessidade da casuística para sua 

aplicação.
14

  

Nessa linha, importante ressaltar a pesquisa realizada pelo psiquiatra e coordenador 

do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD) Dartiu Xavier da 

Silveira, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), segundo o qual apenas 2% dos 

pacientes internados compulsoriamente conseguem se recuperar, ou seja, 98% deles 

reincidem (LOCCOMAN, 2012, p. 20). 

Há também aqueles que defendem o tratamento por meio de internação compulsória 

desde que seja realizado com base nos parâmetros exigidos pela lei e pelos princípios de 

direitos humanos, apenas quando as possibilidades de tratamento extra-hospitalar se 

mostrarem inadequadas, e dirigido à recuperação da plena dignidade humana
15

. 

Não obstante a discussão a respeito da constitucionalidade do tratamento forçado, no 

caso de haver internação involuntária deve haver controle estatal, conforme previsão da Lei 

10.216/01, cujo art. 8º, parágrafo primeiro, estabelece que a internação e a respectiva alta 

devem ser comunicadas ao Ministério Público estadual no prazo de setenta e duas horas pelo 

responsável técnico do estabelecimento onde ocorreram.
16

 

Além da fiscalização realizada pelo Ministério Público, também é prevista, pela 

Portaria 2.391/GM de 2002, em seu art. 10, que cada gestor estadual do Sistema Único de 

Saúde deve constituir uma Comissão Revisora das Internações Psiquiátricas Involuntárias, da 

                                                           
14

 Nesse sentido, consulte-se: COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação 

compulsória e crack: um desserviço à saúde pública. Revista Saúde em debate, Rio de Janeiro, v. 38, 

n. 101, p. 359-367, abr-jun. 2014. 
15

 Consulte-se: RODRIGUES, Daniel Pagliusi Rodrigues; TOBIAS, Raquel Cristina Marques Tobias. 

Usuários de drogas: direito ao tratamento da saúde. Revista Jurídica Consulex, Brasília, n. 345, p. 

52-54, jun. 2011.   
16

 No Ministério Público do Rio de Janeiro, foi concebido o Módulo de Saúde Mental, sistema 

informatizado que possibilita o envio de notificações de internações involuntárias por unidades que 

integram a rede de saúde mental no Estado, bem como permite o acompanhamento dos pacientes 

portadores de transtorno mental. Além de atender à previsão do art. 8º, § 1º
16

, da Lei 10.216/01, esse 

sistema é um instrumento do Ministério Público para a guarda dos direitos fundamentais dos 

internos, inclusive o direito à convivência familiar, e também pode ser utilizado para se demonstrar a 

demanda social em relação a políticas públicas voltadas para a área. Consoante o Relatório do 

Módulo de Saúde Mental de 2014, no ano foram registradas no sistema 11.727 internações 

involuntárias. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Censo Módulo de 

Saúde Mental 2014. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: < http://msm.mp.rj.gov.br/wp-

content/uploads/2015/05/Censo_MSM_2014_14042015.pdf>. Acesso em: 20 de janeiro de 2016. 
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qual participará um integrante designado pelo Ministério Público Estadual, que fará o 

acompanhamento das internações. 

Segundo a Portaria, a Comissão deve ser multiprofissional, dela fazendo parte um 

médico psiquiatra, um profissional de saúde mental não integrante do corpo clínico do 

estabelecimento onde ocorrer a internação, além do representante do Ministério Público 

estadual, sendo também desejável a presença de representantes de associações de direitos 

humanos e de familiares e usuários do serviço de saúde mental.
17

 

   

2 O TRATAMENTO INVOLUNTÁRIO E O LIVRE-ARBÍTRIO DO 

PACIENTE 

 

 

Ele entrava em surto 

E o pai o levava de 

carro para 

a clínica 

ali no Humaitá numa 

tarde atravessada 

de brisas e falou 

(depois de meses  

trancado no 

fundo escuro de 

sua alma) 

pai, 

o vento no rosto 

é sonho, sabia? 

GULLAR, Ferreira. Internação. 

 

 

2.1 A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO DEPENDENTE QUÍMICO À LUZ 

DA PSIQUIATRIA 

 

                                                           
17

 Apesar da previsão normativa, segundo Daniela Skromov, “essas comissões não funcionam. Não 

foram implementadas na imensa maioria dos locais, o que significa que, na prática, essas internações 

não são revistas e que as pessoas internadas involuntariamente simplesmente são destituídas de 

meios de acesso a quem possa frear arbítrios”. Para a Defensora Pública do Estado de São Paulo, 

“tais omissões certamente ajudam a explicar a grande quantidade de internações involuntárias de 

longa duração e a profusão de violações de que se tem notícia”. DIAS, Eduardo; KARAM, Maria 

Lúcia; SKROMOV, Daniela. Parte II - Seminário On-Line: Aspectos Técnicos E Políticos da 

Internação Compulsória. Capítulo 1 - Internações: Aspectos jurídicos, políticos e sua interface com a 

saúde mental. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Drogas, direitos humanos e laço 

social. Brasília: CFP, 2013. 160 p. 
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O Código de Ética Médica, Resolução 1931/09 do Conselho Federal de Medicina, 

estabelece, como princípio fundamental, que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do 

ser humano, em prol da qual ele deve aplicar o máximo de seu zelo e sua capacidade 

profissional. Prevê, também como princípio, que no processo de tomada de decisões 

profissionais, o médico aceitará as escolhas dos pacientes, relativas aos procedimentos 

diagnósticos e terapêutico expressos. Ademais, segundo o art. 24, é vedado ao médico deixar 

de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem-estar. 

Contando com um capítulo específico a versar sobre direitos humanos, o Código de 

Ética preocupa-se em regular as relações médico-paciente em âmbito ético de forma que se 

assegure sempre a dignidade humana do paciente, respeitando-se sua autonomia, bem como 

sua integridade física e mental.  

No entanto, em seu art. 31, ao vedar ao médico que desrespeite o direito do paciente 

ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas 

ou terapêuticas, o Código excetua expressamente o ditame em caso de iminente risco de 

morte. Proscreve ainda, no art. 32, que o médico deixe de usar todos os meios disponíveis de 

tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance. 

Especificamente no que se refere ao portador de transtorno psiquiátrico, a Resolução 

1598/2000 do Conselho Federal de Medicina – que normatiza o atendimento a pacientes 

portadores de transtorno mental –, em seu art. 6º, proíbe que se administre tratamento 

a paciente psiquiátrico sem o seu consentimento esclarecido, salvo quando as condições 

clínicas não permitirem a obtenção desse consentimento, e em situações de emergência. 

Portanto, percebe-se que os preceitos éticos da medicina orientam-se nos sentido de 

resguardar a autonomia e o livre arbítrio do paciente, porém priorizam a saúde do ser humano 

quando o consentimento não pode ser obtido e o estado de saúde revelar risco de morte, 

autorizando a atuação impositiva do médico.
18

 

                                                           
18

 Mauro Aranha de Lima, ao escrever sobre a legitimidade da internação involuntária na psiquiatria, 

afirma que, segundo Weber, a intervenção médica deve ser uma ação necessariamente racional com 

relação a um objetivo e a um valor, salientando que “o objetivo (proteção e tratamento), causa final a 

mover a ação do psiquiatra, dá-se mediante a visada científica, a guiá-lo por referências teóricas 

atinentes à área das ciências da mente, propondo-se a reflexões e proposições factuais (restritas aos 

fatos), a formular relações de causalidade a elas pertinentes, interpretações e previsões com 

abrangência e validade universais. Assim ocorre, a título de exemplo, quando um paciente acometido 

de um episódio depressivo maior com ideação deliróide de ruína, deseja e planifica um suicídio, a 

isso se somando uma família que não seja capaz de protegê-lo. Um caso como este aponta, em 

qualquer grupamento humano das mais diversas culturas, quase impreterivelmente, para um 

horizonte trágico que devemos evitar, até mesmo porque este tipo de situação clínica costuma remitir 
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No caso do dependente químico, o quadro clínico pode ser grave o suficiente a ponto 

de se caracterizar a perda do juízo crítico do paciente, hipótese em que este perde a 

capacidade de manifestar vontade e de buscar auxílio autonomamente, impondo-se ao médico 

psiquiatra a obrigação de adotar medidas que afastem o perigo de morte.   

O que provoca a perda do livre-arbítrio do dependente químico é a agressividade 

com que a droga age no corpo humano – dando origem a um desejo irresistível de consumo da 

substância –, que não permite que o indivíduo entenda a gravidade de sua situação e o quanto 

seu comportamento pode ser nocivo para ele mesmo, seus familiares e a sociedade. 

No caso do crack, quando inalada sua fumaça tóxica, esta penetra na corrente 

sanguínea através dos pulmões e é rapidamente metabolizada, chegando ao cérebro em menos 

de vinte segundos. A substância estimula, então, a liberação de grandes quantidades do 

neurotransmissor dopamina que, associado à sensação de prazer e de motivação, provoca a 

sensação de bem-estar (RIBEIRO, 2012, p. 54). 

Esse aumento na transmissão dopaminérgica prejudica o funcionamento do córtex 

pré-frontal, parte do cérebro que governa as funções decisórias do indivíduo, sendo 

interpretado pelo sistema como uma sinalização relacionada a eventos prazerosos que devem 

ser privilegiados durante a tomada de decisão. Decorre desse fenômeno o fato de dependentes 

de drogas psicoativas não conseguirem, mesmo quando fortemente inclinados a fazê-lo, 

interromper o uso da substância (NASSIF e TIEPPO, 2012, p. 17). 

Segundo Joyceane Bezerra de Menezes e Wagner Pinheiro Gesser (2012, p.103), 

 

 
Pesquisas têm demonstrado que, tanto as pessoas com dano neuronal às 

regiões cerebrais responsáveis pelo circuito reflexivo quanto os indivíduos 

com dependência a substância exibem padrões similares de comportamento 

relacionados a uma disfunção do sistema reflexivo. Dois aspectos são 

relevantes a esse tópico: (I) ambos os grupos apresentam negação ou 

ausência de noção de terem um problema (de sua condição patológica) e 

ainda (II) indivíduos em ambos os grupos tendem a agir de maneira a obter 

recompensas imediatas, mesmo sob o risco das consequências negativas 

desastrosas. Um exemplo disso está na mãe, dependente química, que opta 

por gastar o que lhe resta em um papelote de crack, em vez de adquirir 

alimento para o filho. Opta pela aquisição do que lhe trará a satisfação 

imediata a cumprir o dever ético de alimentar o filho. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
de forma completa após tratamento antidepressivo farmacológico em torno de duas a seis semanas”. 

LIMA, Mauro de Aranha. Internação involuntária em psiquiatria: legislação e legitimidade, contexto 

e ação. In: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ética e 

psiquiatria. São Paulo: Conselho Regional De Medicina Do Estado De São Paulo, 2007. 262 p. 
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Nesse contexto, o psiquiatra Talvane de Moraes (2001, p. 271) afirma que o quadro 

de dependência de drogas não é compatível com a existência de plena capacidade de 

manifestação da vontade, pois, “em existindo dependência, haverá, consequentemente e 

fatalmente, um prejuízo do plano volitivo do paciente”, denominando o dependente químico 

“escravo da droga”, em razão da característica da substância de entorpecimento da 

consciência. 

Ademais, além de não serem capazes de manifestar vontade de aderir ao tratamento 

em razão da escravização pela droga, os dependentes muitas vezes chegam à unidade de saúde 

sob efeito agudo da substância ingerida, com grave risco de morte por overdose ou até mesmo 

por suicídio. Isso porque o abuso continuado de drogas pode provocar depressão, desânimo, 

angústia e desmotivação. 

À perda do livre arbítrio para decidir pelo melhor tratamento e ao risco de vida do 

dependente, soma-se, ainda, o perigo a que se expõe a si mesmo e à sociedade o indivíduo 

cuja vontade esteja escravizada pela droga. Na ausência da substância, o sistema nervoso se 

ressente da sua falta, e o comportamento motor é direcionado para sua obtenção, o que pode 

levar o homem a matar ou morrer (NASSIF e TIEPPO, 2012, p. 17).  

O dependente, ao sentir-se ameaçado, numa experiência de paranoia, pode assumir 

atitudes de extrema violência, podendo resultar em atos homicidas, devido à fase psicótica 

provocada pelo uso de estimulantes (MESSAS, 2012, p. 10). Destarte, uma pessoa que, sob 

efeitos da droga, passa a ter um comportamento agressivo e imprevisível se torna um risco 

não só para si mesma, mas também para os que estão à sua volta. 

Nesse contexto, importa mencionar os ditames elaborados em 1991 pela Organização 

das Nações Unidas e organizados no documento intitulado “Princípios para a Proteção de 

Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental”, cujo 

princípio 11 determina que um tratamento só será administrado a um usuário com seu 

consentimento informado, exceto se o paciente estiver incapacitado para dar o consentimento 

e o tratamento proposto atender ao maior interesse das necessidade de saúde do usuário, 

devendo ele ser mantido como paciente involuntário. 

Dispõe também o princípio 16 sobre os procedimentos a serem adotados em caso de 

admissão involuntária, permitindo-a quando o profissional de saúde mental determinar que, 

devido ao transtorno mental, exista possibilidade de dano à própria pessoa ou a terceiros, 
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devendo a admissão ser avaliada por dois profissionais distintos e ficar sujeita a revisões 

periódicas
19

. 

Dessa forma, considerando-se que o propósito médico de toda internação é intervir 

numa crise e estabilizar o paciente, o médico deve visar somente a benefícios ao paciente. 

Segundo Ileno Izídio da Costa (2013, p. 2), para a internação involuntária, “deve-se 

considerar como critérios técnicos os direitos do paciente, a existência de um transtorno 

mental grave e o risco pessoal eminente ou de outrem e, critérios substantivos, como a 

impossibilidade de tratamento em regime ambulatorial e a recusa ao tratamento proposto pelo 

especialista”. 

 

2.2 O CONFLITO ENTRE DIREITO À VIDA E DIREITO À LIBERDADE 

 

A polêmica da internação involuntária envolve, nesse contexto, a resolução do 

conflito entre direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. De um lado, a vida e a 

saúde do dependente químico, que muitas vezes se encontra em estado tal que corre risco de 

morte por overdose ou até mesmo por suicídio. De outro lado, sua liberdade e autonomia da 

                                                           
19

 PRINCÍPIO 16 - Admissão involuntária 1. Uma pessoa pode (a) ser admitida involuntariamente 

como paciente em um estabelecimento de saúde mental; ou (b) tendo sido admitida voluntariamente, 

ser retida como paciente involuntário no estabelecimento de saúde mental se, e apenas se, um 

profissional de saúde mental qualificado e autorizado por lei para este fim determinar, de acordo com 

o Princípio/4, que a pessoa apresenta um transtorno mental e considerar: (a) Que devido ao 

transtorno mental, existe uma séria possibilidade de dano imediato ou iminente à pessoa ou outros; 

(b) Que, no caso de uma pessoa cujo transtorno mental seja severo e cujo julgamento esteja 

prejudicado, deixar de admiti-la ou retê-la provavelmente levará a uma séria deterioração de sua 

condição ou impedirá a oferta de tratamento adequado, que somente será possível, por meio da 

admissão em um estabelecimento de saúde mental, de acordo com o princípio da alternativa menos 

restritiva. No caso referido no sub-parágrafo b, um segundo profissional de saúde mental igualmente 

qualificado, independente do primeiro, deverá ser consultado, onde isto for possível. Se tal conduta 

ocorrer, a admissão ou a retenção involuntárias não se darão, a menos que o segundo profissional 

concorde. 2. A admissão ou retenção involuntárias deverão inicialmente ocorrer por período curto, 

conforme especificado pela legislação nacional, para observação e tratamento preliminar, ficando 

pendente à revisão da admissão ou retenção, a ser realizada pelo corpo de revisão. A admissão e seus 

motivos deverão ser comunicados prontamente e em detalhes ao corpo de revisão; os motivos da 

admissão também deverão ser comunicados prontamente ao usuário, ao seu representante pessoal, se 

houver e, a menos que haja objeção do usuário, à sua família. 3. Um estabelecimento de saúde 

mental só poderá receber pacientes admitidos involuntariamente se tiver sido designado para isso por 

uma autoridade competente prescrita pela legislação nacional. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Resolução da Assembleia Geral da ONU nº A/46/49, de 17 de dezembro de 1991. Adota 

os Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e para a Melhoria da 

Assistência à Saúde Mental. Disponível em: <http://www.maringa.pr.gov.br/cisam/onu.pdf>. Acesso 

em 10 de janeiro de 2016. 
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vontade, aparentemente aviltadas pela imposição de um tratamento em favor do qual ele não 

emitiu consentimento. 

A Constituição de 1988 assegura, em seu art. 5º, caput, a inviolabilidade do direito à 

vida a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, mandamento presente na Lei 

Maior desde a Carta de 1946.  

Importa ressaltar que, tradicionalmente, o direito à vida se relaciona a uma liberdade 

negativa, um limite que se impõe ao Estado para que respeite o direito do indivíduo de 

continuar existindo, interpretação que se reflete na vedação à pena de morte, por exemplo. No 

entanto, hoje o direito à vida assume também o sentido de um dever de prestação positiva do 

Estado que, para assegurar a vida, deve garantir um nível de subsistência compatível com a 

dignidade humana, o que inclui a prestação de serviços de saúde. 

Essa interpretação é defendida por André Ramos Tavares (2013, p. 453), segundo o 

qual 

 

 
O direito à vida se cumpre, assim, por meio de um aparato estatal (as 

denominadas garantias de organização – Einrichtungsgarantien, de 

SCHMITT, ou garantias de instituições) que ofereça amparo à pessoa que 

não disponha de recursos aptos a seu sustento, propiciando-lhe uma vida 

saudável. É o caso, por exemplo, da rede pública de hospitais, o Sistema 

Único de Saúde, de creches, de prestações como o seguro desemprego, o 

bolsa família, e outros institutos brasileiros. 

 

 

Dessa forma, a proteção do direito à saúde decorre da própria tutela do direito à vida. 

Reconhecido expressamente pelo constituinte como direito social em 1988, muitos autores 

defendem a tese de que se trata de verdadeiro direito fundamental, ao qual também se adequa 

a previsão de aplicabilidade imediata trazida pelo art. 5º, parágrafo primeiro.
20

 

O direito à saúde é previsto no art. 6º da Constituição da República como direito 

social ao lado do direito à educação, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, entre 

outros. No art. 196, o constituinte de 1988 assegurou a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, que deve investir em políticas que visem à redução de riscos e promovam o acesso 

universal e igualitário aos serviços de saúde.
21

 

                                                           
20

 Para Ingo Sarlet, todos os direitos reconhecidos no texto constitucional, seja no Título II ou em outra 

parte da Carta Magna ou até mesmo em tratados internacionais, são direitos fundamentais, providos 

de fundamentalidade formal e material. SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos 

Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. Revista 

do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163- 206. 
21

 No julgamento do RE 271.286/RS AgR, o Ministro Celso de Mello aduziu que “o direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 
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No art. 23, II, é previsto ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios cuidar da saúde das pessoas portadoras de deficiência. Haja vista 

não fazer o constituinte qualquer limitação em relação ao tipo de deficiência, inclui-se no 

mandamento constitucional a proteção dos portadores de transtorno mental em geral e 

especificamente dos dependentes químicos. Quanto à legislação, compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a defesa da saúde, como 

determina o art. 24, XII, da Carta Magna. 

No âmbito internacional, também é grande a preocupação em assegurar o direito à 

saúde pelos documento normativos de direitos humanos, como a Carta das Nações Unidas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Pactos dos direitos civis e políticos e dos 

direitos sociais, culturais e econômicos, a Carta da Organização dos Estados Americanos e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, assim como pela constituição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

O direito sanitário tem como princípio o do consentimento ou da autonomia, segundo 

o qual nenhum tratamento médico pode ser realizado sem o consentimento do paciente, como 

forma de se resguardar o respeito à pessoa humana, ao seu corpo e à sua mente. Sem 

embargo, é admissível na doutrina que tal princípio possa sofrer limitações, em casos em que 

o tratamento é imposto para a salvaguarda da vida do próprio paciente ou da saúde pública 

(AITH, 2007, p. 258-259). 

Também constitucionalmente assegurado está o direito geral de liberdade, cuja 

inviolabilidade está prevista no caput do art. 5º, dando origem a diversas previsões de 

liberdades específicas ao longo dos incisos, como a liberdade de ir e vir no inciso XV. Devido 

ao sistema aberto de direitos e garantias fundamentais reconhecido pelo art. 5º, parágrafo 

segundo, inclui-se nesse rol também as diversas liberdades decorrentes de princípios 

constitucionais e previstas em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte.  

                                                                                                                                                                                     
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a 

esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. O caráter programático da regra inscrita no art. 

196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 

constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 

depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 

dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial nº 271286, do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, 24 

de novembro de 2000.  Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 12 de janeiro de 2016. 
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O direito fundamental à liberdade tem origem na Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789 que, em seu art. 4º, prevê que “A liberdade consiste em poder fazer 

tudo o que não prejudica ao outro”, refletindo o pensamento dos liberais da época, segundo o 

qual todo ser humano possui uma área ou esfera de liberdade pessoal que não pode ser de 

qualquer modo violada e na qual pode desenvolver, livre de interferências externas, suas 

faculdades e vontades naturais. Já no âmbito do constitucionalismo brasileiro, o direito à 

liberdade adquire uma relação com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 

permitindo a dedução de direitos especiais de personalidade, tenho como base a dignidade da 

pessoa humana (SARLET; VALE, 2013, p. 465). 

Vale mencionar que, além de não ser absoluta como qualquer outro direito 

fundamental, a liberdade do ser humano pode sofrer muitas restrições em prol do convívio 

social. Segundo José Joaquim Gomes Canotilho (2008, p. 18), 

 

 

Os direitos do homem são direitos do homem na sociedade, porque a 

sociedade é o estado normal e material do homem. [...] Os direitos naturais 

são constructa sociais e não um dado; a segurança, a liberdade e a 

propriedade, embora de natureza irrenunciavelmente individual, emergem de 

convenções ou trocas sociais. 

 

 

No que tange à liberdade individual, é importante ressaltar também a proteção 

conferida pelo ordenamento jurídico à autodeterminação do ser humano, direito geral de 

personalidade que se materializa nas escolhas que o indivíduo vem a fazer (GESSER; 

MENEZES, 2012, p. 106). Os direitos da personalidade, positivados pelo Código Civil de 

2002, representam um reflexo da consagração da dignidade humana no cenário internacional e 

sua incorporação à Constituição brasileira de 1988 (SCHREIBER, 2014, p. 8-9). 

No art. 15, o Estatuto Civil assegura o direito ao livre consentimento informado, 

quando determina que ninguém é obrigado a se submeter, com risco de vida, a tratamento 

médico ou cirurgia. Tal mandamento impõe aos profissionais da saúde um diálogo com o 

paciente, para que prestem informações e respeitem sua decisão relativa ao tratamento, 

tomada no exercício de sua autodeterminação. 

Nesse contexto, verifica-se a existência de direitos constitucionalmente assegurados, 

antagônicos na análise da internação involuntária de dependentes químicos. Diante da 

necessidade de se priorizar um direito e restringir outro, e ausente uma hierarquia entre 

normas constitucionais, deve-se realizar uma ponderação de valores, cujas etapas são 

didaticamente expostas por Daniel Sarmento (2003, p. 100-105). 
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Primeiramente, deve-se verificar se realmente os cânones envolvidos se confrontam 

na resolução do caso, buscando-se harmonizar as normas constitucionais aparentemente 

conflitantes em homenagem ao princípio da unidade da Constituição. Identificam-se, assim, 

os limites imanentes de cada direito, para se concluir se a situação se encontra no interior de 

cada um dos direitos fundamentais. 

Não sendo possível harmonizar os interesses em análise, havendo efetiva colisão, 

passa-se à fase da ponderação propriamente dita. Apesar de a Constituição não apresentar 

uma hierarquia entre valores, o intérprete deve partir da comparação de pesos genéricos 

atribuídos a cada um dos interesses envolvidos, correspondentes à relevância do direito 

atribuída pela ordem constitucional. O peso específico, por sua vez, é identificado com a 

análise do caso concreto, dependendo da intensidade com que são afetados os interesses 

tutelados pelos princípios em confronto. 

Quanto menor é o peso específico de um interesse, maior é o nível de restrição que se 

pode impor em prol do outro interesse em conflito. Todavia, as restrições devem ser sempre 

arbitradas seguindo-se a lógica da proporcionalidade em sua tríplice dimensão.
22

 Ou seja, a 

restrição do direito deve ser adequada para garantir a sobrevivência do outro, deve ser a 

menor possível para a proteção do interesse contrário e, por fim, o benefício alcançado com a 

restrição do direito deve ser maior do que o sacrifício que se impõe ao interesse contraposto. 

Ademais, defende Sarmento (2003, p. 76) que nenhuma ponderação pode resultar no 

desfavorecimento do princípio da dignidade humana, já que essa é a base fundamental da 

Constituição e do Direito. Aduz o autor que “o homem não é apenas um dos interesses que a 

ordem constitucional protege, mas a matriz axiológica e o fim último desta ordem”.  

Destarte, no que tange à internação involuntária do dependente químico, há quem 

defenda que a liberdade que gera a autodeterminação deve sofrer restrições. Diante de um 

juízo de ponderação, numa situação em que o indivíduo não possui mais discernimento para 

escolher o melhor tratamento, a liberdade deve ceder em prol do direito à vida e à saúde 

(GESSER; MENEZES, 2012, p. 108). 

                                                           
22

 Segundo a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy, o exercício da ponderação deve ser 

realizado por meio de três testes. O da adequação, em que se averigua se o meio serve para atender 

ao fim exigido, o da necessidade, em que se verifica se o meio escolhido é o menos intrusivo 

possível e o da proporcionalidade em sentido estrito, em que se analisam os custos e benefícios da 

medida restritiva. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição 

constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. P. 171-187. 
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Nesse sentido, fala-se em ausência de liberdade em razão da perda da vontade, 

situação em que o direito à saúde deve prevalecer integralmente. Para os autores Wagner 

Pinheiro Gesser e Joyceane Bezerra de Menezes (2012, p. 107), “na hipótese em que o 

paciente incorre em violência pela incapacidade de autocontrole em função da droga, é 

possível o diagnóstico de perda do juízo crítico, ainda que temporária, para prescrever a 

medida interventiva, ainda que involuntária”. 

Também nesse sentido, Mauro Aranha de Lima (2007, p. 121) aduz que 

 

 
Aplicando-se a matriz aristotélica do pensamento sobre o ser, pode-se inferir 

dessa liberdade, quando o paciente adoece, que ela se lhe escapa já de uma 

forma tácita e cabal, como liberdade em ato, porque justamente perdeu a 

eficiência em discriminar e escolher tudo o que, em condições habituais e 

estáveis de sua personalidade, teria a possibilidade de fazê-lo. Portanto, a 

liberdade que só a ele pertence, e de que apenas se é depositário (médico e 

família) enquanto dure a internação, é liberdade potencial, constitutiva de 

sua essência mesma de pessoa, representação mental projetada e legitimada 

por um passado que se viveu e por um futuro que se vai viver. Então, quando 

no momento de sua alta, a liberdade que se lhe restitui é, esta sim, liberdade 

em plenitude, potência e ato coincididos, a que lhe é completa e concreta, 

única e intransferível em seu valor e natureza. 

 

 

Há autores, ainda, que, ao tratarem do assunto, também a partir de um juízo de 

ponderação de valores, defendem a restrição do direito à liberdade do dependente químico em 

prol do direito à segurança da sociedade, haja vista que, conforme exposto anteriormente, o 

indivíduo escravizado pela droga representa um perigo não só para si, mas para os que estão à 

sua volta.
23

 

 

3 SUBSIDIARIEDADE DO TRATAMENTO INSTITUCIONALIZADO 

 

 

“O homem está condenado a ser livre.” 

SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. 
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 Para Michelle Fátima da Silva Arantes e Soraia Mônica Fonseca Murta, “a liberdade individual 

pode e deve ser limitada, levando-se em conta que o indivíduo vive em sociedade e precisa satisfazer 

as exigências do bem comum, da segurança e do bem-estar dessa própria sociedade”. ARANTES, 

Michelle Fátima da Silva; MURTA, Soraia Mônica Fonseca. Internação compulsória de dependentes 

químicos. Revista Faculdade Arnaldo Janssen Direito, Belo Horizonte, v. 6, n. 6, p. 180-208, 

jan/dez. 2014. 
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3.1 A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COMO ULTIMA RATIO E A REDE DE 

TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR 

 

A lei 10.216 de 2001, em seu art. 4ª, prevê o requisito da subsidiariedade para a 

internação psiquiátrica, determinando que qualquer espécie de internação só pode ser indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes para o tratamento. Tal 

exigência se funda no fato de que a internação deve ser vista como ultima ratio, ou seja, deve 

ser utilizada apenas como última opção, após verificar-se que nenhum outro tipo de recurso 

extra-hospitalar se mostrou eficaz para o paciente que se encontra em risco de vida.  

Atendendo aos ditames da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Portaria nº 3.088/2011 do 

Ministério da Saúde, que institui no Brasil a Rede de Atenção Psicossocial, determina, em seu 

art. 10, que a internação de usuários de álcool e outras drogas deve ser realizada em 

enfermarias especializadas em hospital geral, por curto período de tempo, somente em casos 

graves de abstinência ou de intoxicação. 

A norma refere-se ao componente denominado Atenção Hospitalar, constituída pelo 

serviço hospitalar de emergência e por leitos de saúde mental em hospitais gerais, oferecidos a 

pessoas portadoras de transtorno mental, assim como a pessoas com necessidades decorrentes 

do uso de drogas. No tratamento da dependência química, a internação é indicada para casos 

de intoxicação grave, abstinência grave, complicações clínicas, comorbidades psiquiátricas, 

insucesso de tratamentos ambulatoriais ou em ambientes de menor complexidade e risco para 

o paciente e para outras pessoas (LARANJEIRA; RIBEIRO, 2012, p. 542). 

A previsão de internação por curto período de tempo em hospital geral atende à 

proposta de desinstitucionalização da luta antimanicomial que resultou na Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Segundo o Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria João 

Alberto Carvalho (2010, p. 37), entre as vantagens da substituição do leito manicomial por 

enfermarias especializadas em hospitais gerais, destacam-se a redução do estigma causado 

pelo hospital psiquiátrico, a facilidade de acesso, a maior transparência da prática psiquiátrica 

e o intercâmbio com outras especialidades médicas. 

Portanto, além de reprimir as graves violações a direitos humanos que podem ocorrer 

nos hospitais psiquiátricos, a internação em hospital geral garante o cuidado integral do 

paciente, inclusive no que se refere a comorbidades clínicas decorrentes da dependência 

química, tendo em vista a não separação entre o cuidado de saúde mental e o cuidado geral. 



31 
 

No que tange à duração da internação, para a corrente da psiquiatria que defende a 

internação somente para a desintoxicação, o tratamento do dependente químico em enfermaria 

especializada deve durar de sete a quinze dias, devendo o paciente, posteriormente, ter acesso 

à rede ambulatorial e aos processos integrados afim de que se dê continuidade ao tratamento 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2011, p. 6). 

Para Gilberto Gerra (2013), chefe do Departamento de Prevenção às Drogas e Saúde 

do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC),  

 

 
O confinamento involuntário de usuários de drogas em prisões ou em centros 

de tratamento deve ser somente uma medida emergencial por alguns dias e 

com base em laudos de pelo menos dois profissionais de saúde, para proteger 

o indivíduo e a comunidade em situações de intoxicação aguda, ou caso o 

indivíduo possa colocar em risco a sua própria segurança ou a de outros. 

Vários estudos mostram que não há evidências da eficácia dessas medidas, 

que pelo contrário, fortalecem o estigma, contribuem para o processo de 

exclusão, fragilizam vínculos sociais e aumentam o risco de infecções pelo 

HIV. 

 

 

Nessa esteira, a Declaração Conjunta assinada por várias agências da Organização das 

Nações Unidas
24

 faz um apelo aos Estados para que fechem os centros de detenção 

compulsória e reabilitação de usuários de drogas, implementando serviços sociais e de saúde 

baseados em evidência e excepcionando o tratamento voluntário somente nas circunstâncias 

definidas em conformidade com o marco jurídico internacional de direitos humanos 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). 

Sob o mesmo prisma, foi proposto, no Consenso de Brasília de 2013, aos Estados 

participantes da I Reunião Regional de Usuários de Serviços de Saúde Mental e Familiares
25

, 

                                                           
24

 As entidades que assinaram a Declaração são as seguintes: Organização Internacional do Trabalho; 

Escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos; Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento; Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, e Cultura; Fundo de 

População das Nações Unidas; Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados; Fundo das 

Nações Unidas para a Infância; Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; Entidade das 

Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres; Programa Mundial de 

Alimentos; Organização Mundial da Saúde e Programa Conjunto das Nações Unidas para o 

HIV/Aids. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Conjunta: Centros de Detenção 

Compulsória e Reabilitação de Usuários de Drogas 2012. 4 p. Disponível em: < 

https://www.unodc.org >. Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
25

 A Reunião foi convocada pela Organização Panamericana da Saúde/ Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil. MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL; 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE. Consenso de Brasília. 2013. 2 p. Disponível 

em: 

<http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1170&

Itemid=940&lang=es>. Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
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que, no que tange às políticas e serviços de saúde mental, avaliassem a rede de saúde mental e 

assegurassem uma rede substitutiva de cuidados, bem como apoiassem a implantação, o 

financiamento e a fiscalização de tratamentos extra-hospitalares, como serviços comunitários 

e residências (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL; ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DA SAÚDE, 2013). 

Deste modo, com a realização das políticas de desinstitucionalização e a substituição 

dos hospitais psiquiátricos por enfermarias em hospitais gerais, trata-se o dependente químico 

nos leitos de saúde mental somente pelo tempo necessário para a desintoxicação. Assim 

sendo, atende-se ao requisito da subsidiariedade previsto pela Lei 10.216/01, devendo o 

tratamento prosseguir de forma extra-hospitalar.  

Para tanto, o sistema de saúde deve contar com uma rede de tratamento de saúde 

mental que torne possível ao dependente químico a experimentação de diversos modelos de 

assistência e se utilize da internação involuntária apenas como recurso subsidiário, em casos 

graves que exponham a risco a vida do paciente. 

A Portaria nº 3.088/2011, embora dirigida especificamente a pessoas portadoras de 

transtornos mentais – incluindo-se os dependentes químicos –, é formada majoritariamente 

por serviços de saúde lato sensu. Apresenta sete componentes da Rede de Atenção 

Psicossocial
26

, em seu art. 5º, e, no dispositivo seguinte, os respectivos principais pontos de 

atenção, dentre os quais alguns atendem de forma relevante as necessidades existentes no 

tratamento do dependente químico.  

 Os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS AD) – incluindo-se 

o CAPS AD III, com funcionamento 24 horas – e os Centros de Atenção Psicossocial para 

Crianças e Adolescentes (CAPS i), com a Reforma Psiquiátrica, assumiram a função de 

proporcionar um tratamento ambulatorial substitutivo aos manicômios. Na medida em que o 

CAPS atua como um coordenador de toda a rede de atenção psicossocial, esses Centros 

devem contar, de fato, com uma equipe profissional multidisciplinar formada por médicos, 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos e artesãos, 

como previsto na Portaria nº 336/GM de 2002, que dispõe sobre os Centros de Atenção 

Psicossocial. 

                                                           
26

 Art. 5º A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: I - Atenção 

Básica em Saúde; II - Atenção Psicossocial Especializada; III - Atenção de Urgência e Emergência; 

IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório; V - Atenção Hospitalar; VI - Estratégias de 

Desinstitucionalização; e VI - Reabilitação Psicossocial 
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 Como ambulatório especializado no qual o paciente permanece por um período curto 

de tempo e passa por um tratamento intensivo, o CAPS é um centro de tratamento indicado 

para pacientes capazes de comparecer com assiduidade às sessões e às atividades 

programadas, assim como de alterar seus próprios comportamentos (LARANJEIRA; 

RIBEIRO, 2012, p. 521). 

 Sob a ótica de integração e articulação da rede de atenção psicossocial, o CAPS 

assume uma posição intermediária entre o ambulatório exclusivamente dedicado ao 

atendimento clínico e as unidades comunitárias ou os hospitais, sendo, destarte, o centro de 

referência que faz indicação de internação hospitalar ao paciente dependente químico, 

podendo essa atribuição ser compartilhada com os serviços de atenção primária como as 

Clínicas da Família. 

 Outro ponto de atenção relevante para o cuidado do dependente químico é o 

Consultório na Rua, que compõe a rede de atenção primária e é responsável por levar às 

pessoas em situação de rua o cuidado integral, não só no que se refere ao uso de drogas, mas 

em relação à saúde em geral – por fazer parte da Atenção básica. A extrema importância desse 

serviço está na aproximação que se faz entre os usuários de drogas que estão nas ruas e o 

serviço de saúde, cujo acesso muitas vezes é dificultado.  

Pontos também previstos pela Portaria, como partes do componente Atenção 

residencial em caráter transitório, são as Unidades de Acolhimento. Esse serviço oferece um 

tratamento menos intensivo do que o oferecido pelo CAPS, embora conte com uma 

permanência mais longa do paciente – de até seis meses. Sendo indicados para indivíduos 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, e que apresentem 

acentuada vulnerabilidade social, esse serviço cumpre um importante papel de reinserção 

social do paciente. Todavia, é necessário que esse modelo ofereça também um ambiente de 

transição para o indivíduo que parte da internação ou da situação de perda de condições de 

moradia (LARANJEIRA; RIBEIRO, 2012, p. 515). 

Há ainda, previsão dos Centros de Convivência e dos polos de geração de trabalho e 

renda que, também parte da proposta da Rede de Atenção Psicossocial, são responsáveis pela 

reabilitação do paciente, oferecendo mecanismos de inclusão social por meio de espaços de 

sociabilidade e sustentação das diferenças na comunidade.  

Dessa forma, percebe-se que há, no país, a previsão normativa de uma Rede de 

Atenção Psicossocial bem estruturada, que garantiria ao dependente químico e ao portador de 



34 
 

transtorno mental de forma geral o oferecimento de serviços de saúde extra-hospitalares, de 

modo que somente em último caso houvesse a indicação de uma internação. 

Todavia, conquanto a Lei 10.216/01 já esteja em vigor há quinze anos, a expansão da 

rede de tratamento ambulatorial ainda é muito fraca no Brasil, o que não atende aos 

mandamentos do legislador. A subsidiariedade do tratamento institucionalizado e a 

continuidade do processo terapêutico pós-internação ficam prejudicadas, uma vez que, 

embora seja crescente a redução de leitos em hospitais psiquiátricos, muitos Municípios ainda 

não dispõem de equipamentos de saúde mental extra-hospitalares, como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS).
27

 

Essa insuficiência de equipamentos de saúde mental que ofereçam tratamento 

ambulatorial se agravou com as estratégias de desinstitucionalização efetivadas com a 

Reforma Psiquiátrica. O fechamento desordenado de leitos psiquiátricos e a implementação 

de equipamentos de saúde mental em número baixo contribuíram para a superlotação dos 

serviços extra-hospitalares e deixaram muitas pessoas que antes eram pacientes do modelo 

institucionalizado sem tratamento algum. Exemplificativamente, no período de 2006 a 2010, 

por meio do 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS e do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, mais de 6.832 leitos em hospitais 

psiquiátricos foram extintos (BRASIL, 2011, p. 31).  

  

3.2 NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL, DE LAUDO MÉDICO E DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES 

 

                                                           
27

 De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 2170 

municípios, em 2012, 77,5% (equivalente a 1681) deles não possuíam uma unidade de Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) em sua localidade. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS. Observatório do crack: os Municípios brasileiros como protagonistas no 

enfrentamento ao crack. 2012. 208 p. Disponível em: < 

<http://portal.cnm.org.br/v4/v11/crack/pdf/crack2012.pdf>. Acesso em 20 de janeiro de 2016. 

O problema também é frequente em Municípios que dispõem de equipamentos de atenção 

ambulatorial, porém em número insuficiente. À guisa de exemplo, importa mencionar que, em Ação 

Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, o Município de São Paulo foi condenado à 

constituição de equipe multidisciplinar suficiente voltada à desinstitucionalização de pacientes 

portadores de transtorno mental, tendo em vista a omissão do Poder Executivo no cumprimento das 

políticas públicas estabelecidas na legislação infraconstitucional. BRASIL. Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região. AC 0012274-29.2008.4.03.6100. Relatora: Desembargadora Federal Cecília 

Marcondes. São Paulo, 10 de janeiro de 2014.  Disponível em: <http://www.trf3.jus.br>. Acesso em 

20 de janeiro de 2016. 



35 
 

Como forma de garantir a subsidiariedade da internação psiquiátrica, a Lei 

10.216/01, determina também, em seus arts. 6º e 9º, conforme supramencionado, que a 

internação somente será realizada havendo laudo médico circunstanciado que caracterize seus 

motivos, que a internação compulsória é determinada pelo juiz competente, que observará as 

condições do estabelecimento em prol da segurança do paciente, dos demais internados e dos 

funcionários, e também que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes. 

No entanto, pesquisa jurisprudencial no âmbito dos tribunais superiores indica que os 

magistrados por vezes determinam a internação involuntária sem a presença de laudo médico 

circunstanciado que indique sua necessidade e sem a submissão anterior do paciente a 

recursos extra-hospitalares para a verificação da insuficiência do tratamento ambulatorial. 

Nesse contexto, cabe mencionar o HC nº 287.144/SP, em que o Superior Tribunal de 

Justiça, não conhecendo o habeas corpus e não vendo razão para a concessão da ordem de 

ofício, manteve a internação compulsória do paciente mesmo inexistindo laudo médico que a 

indicasse, conforme a ementa a seguir:  

 

 
HABEAS CORPUS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO 

DO COMANDO RESTRITIVO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS. 

SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE DO REMÉDIO. 

NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA 

INTERNAÇÃO. HABEAS NÃO CONHECIDO, MANTENDO-SE O 

COMANDO RESTRITIVO DE LIBERDADE DETERMINADO NA 

ORIGEM.  

(HC 287144/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/05/2014) 

 

 

Ao impetrar o remédio constitucional, a Defensoria Pública exigia, para a 

continuidade da internação involuntária, que fossem apresentados laudo médico 

circunstanciado atual e provas do exaurimento dos meios de tratamento extra-hospitalares, 

alegando que o paciente, esquizofrênico e dependente químico, poderia ser tratado mediante a 

administração de medicamentos somente, sem a necessidade de hospitalização. 

Todavia, em seu voto, o Ministro relator afirma que, embora fosse exigido laudo 

médico atual para a internação de dependentes químicos, já havia elementos suficientes para a 

internação do paciente, especialmente o fato de que ele sofria sem o tratamento. Argumenta, 
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ainda, que não havia possibilidade de realização dos exames psiquiátricos, uma vez que o 

paciente não estava sendo localizado, mantendo a ordem de internação. 

Ainda no que tange ao atendimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei 

10.216/01 para o caso de internação compulsória, ressalta-se outro julgado também do 

Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão que determinou a internação compulsória 

de indivíduo portador de transtorno mental, ainda que não oferecidos anteriormente modelos 

de tratamento extra-hospitalares, sob a fundamentação de que seria, no caso, evidente o 

caráter insuficiente e ineficaz de tais medidas:  

 

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA 

COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPETÊNCIA DAS 

TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER 

MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, 

NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A 

RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE 

INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - 

EXAME DE PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE CRIME 

IMPLICAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO PELA VIA DO 

PRESENTE REMÉDIO HEROICO - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO PARA DENEGAR A 

ORDEM.  

I - A questão jurídica relativa à possibilidade de internação compulsória, no 

âmbito da Ação Civil de Interdição, submete-se a julgamento perante os 

órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte;  

II - A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido 

ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada 

como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria 

sociedade. 

III - São modalidades de internação psiquiátrica: a voluntária, que é aquela 

que se dá a pedido ou com o consentimento do paciente (mediante 

declaração assinada no momento da internação); a involuntária, que é a que 

se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, por fim, a 

internação compulsória, determinada por ordem judicial.  

IV - Não há constrangimento ilegal na imposição de internação compulsória, 

no âmbito da Ação de Interdição, desde que baseada em parecer médico e 

fundamentada na Lei 10.216/2001. Observância, na espécie.  

V - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001, fruto de uma concepção humanística, 

traduz modificação na forma de tratamento daqueles que são acometidos de 

transtornos mentais, evitando-se que se entregue, de plano, aquele, já doente, 

ao sistema de saúde mental.  

VI - Todavia, a ressalva da parte final do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, 

dispensa a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração 

efetiva da insuficiência de tais medidas.  

Hipótese dos autos, ocorrência de agressividade excessiva do paciente.  

VII - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, 

exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de 

prova.  
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VIII - Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário conhecido para 

denegar a ordem.  

(HC 130155/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04/05/2010, DJe 14/05/2010) 

 

 

 

No caso, o paciente do habeas corpus havia recebido medida socioeducativa de 

internação por três anos em razão do cometimento de ato infracional. Antes do esgotamento 

do prazo, para evitar a liberação do paciente, o Ministério Público ajuizou ação de interdição 

cumulada com pedido de internação compulsória fundamentada na Lei 10.216/01, tendo como 

justificativa a periculosidade do indivíduo portador de transtorno mental, que o impedia de 

conviver em sociedade. 

Impetrou-se, então, o habeas corpus, alegando-se que não haviam sido oferecidos ao 

paciente meios extra-hospitalares de tratamento, como determina a Lei 10.216/01 e que a 

periculosidade supostamente imputada ao paciente não seria critério que justificasse a 

internação compulsória. 

O Ministro-relator, em seu voto, alega que, embora a Lei da Reforma Psiquiátrica 

determine o tratamento do paciente psiquiátrico por métodos extra-hospitalares, a lei faz uma 

ressalva na hipótese de os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, autorizando 

a internação. Ademais, aduz o magistrado que a internação seria necessária para que o 

paciente pudesse recuperar sua capacidade de conviver em sociedade, em razão de seu alto 

grau de periculosidade constatado por psiquiatra, que colocava em risco sua vida e a de 

terceiros. 

Nessa esteira, insta mencionar outra problemática observada no curso da pesquisa 

jurisprudencial, qual seja a utilização da internação compulsória de portadores de transtornos 

mentais como medida punitiva, ou ao menos como forma de proteção da sociedade contra os 

indivíduos avaliados como doentes.  

No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do HC 169.172/SP, 

quando o paciente portador de transtorno mental estava prestes a completar vinte e um anos e 

sair da Fundação Casa, onde havia sido internado em razão da prática de ato infracional, o 

Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação de interdição cumulada com 

determinação de internação hospitalar compulsória com fulcro na Lei 10.216/01, alegando 

que o interditando não estaria apto a retornar ao convívio social tendo em vista os transtornos 

psiquiátricos, agravados pelo uso de álcool e drogas.  



38 
 

A justiça de primeira instância decretou a interdição, declarando-o absolutamente 

incapaz e determinando sua internação compulsória em estabelecimento psiquiátrico 

compatível e seguro. Após sobrevir habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, a 

determinação de internação compulsória foi mantida. Foi impetrado, então, habeas corpus no 

Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão, mantendo a determinação de internação 

compulsória, resta assim ementada:  

 

 
HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA 

COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA 

LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE 

SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES 

ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES 

EXCEPCIONAIS 1. A internação compulsória deve ser evitada, quando 

possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, 

secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter 

excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado 

que comprove a necessidade de tal medida.  

2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada 

pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 

10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido 

o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, 

tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos 

médicos.  

3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas 

instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria 

pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo 

prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito 

à vida.  

4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de 

suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, 

dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver 

demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a 

situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-

hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão 

impugnado.  

5. É cediço não caber na angusta via do habeas corpus, em razão de seu rito 

célere e desprovido de dilação probatória, exame aprofundado de prova no 

intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias inferiores 

formaram sua convicção.  

6. O documento novo consistente em relatório do Subcomitê de Prevenção 

da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes- (SPT) da Organização das Nações Unidas (ONU) não pode ser 

apreciado por esta Corte sob pena de supressão de instância.  

7. A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso 

dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de 

segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no passado o 

paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a homicídio 
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e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora 

paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança. Por 

meio da interdição civil com internação compulsória resguarda-se a vida do 

próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade.  

8. Não foi apreciada pela Corte de origem suspeição ou impedimento em 

relação à perícia, questionamento a respeito da periodicidade das avaliações 

periciais, bem como o pedido de inserção do paciente no programa federal 

De Volta Para Casa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

consolidou o entendimento de que não se conhece de habeas corpus cuja 

matéria não foi objeto de decisão pela Corte de Justiça estadual, sob pena de 

indevida supressão de instância. (HC 165.236/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 

228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem 

denegada.  

(HC 169172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)  

 

 

Importante salientar que a dispensa de recursos extra-hospitalares, no caso, foi 

defendida também pelo Ministério Público que, em parecer presente nos autos, opinou pela 

desnecessidade e pela periculosidade do experimento de outro recurso terapêutico, tendo em 

vista a inaptidão do paciente ao convívio social declarada em perícia.  

Vê-se, no julgado supramencionado, que a internação foi justificada com base na 

proteção do direito à vida do paciente e, secundariamente, na proteção da própria sociedade. 

Verifica-se que, embora a defesa do interditando tenha apresentado relatórios da Organização 

das Nações Unidas que atestam a inadequação do local de tratamento ao qual o paciente foi 

encaminhado, o Superior Tribunal de Justiça quedou-se inerte diante de tais documentos, 

alegando impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância.  

É oportuno apontar, ainda, outro julgado do mesmo Tribunal que, orientando-se pela 

decisão supramencionada, adota o mesmo entendimento, qual seja, de que é cabível a 

internação compulsória para indivíduos que, após cumprirem medida socioeducativa, 

encontram-se supostamente inaptos ao convívio social e, por essa razão, não podem 

experimentar outros modelos de tratamento psiquiátrico anteriores à internação. Observe-se:  

 

 
HABEAS CORPUS. PROCESSO CIVIL DE INTERDIÇÃO. 

INTERNAÇÃO JUDICIAL.ENFERMIDADE MENTAL. TRANSTORNO 

DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL (TPAS). LAUDO PERICIAL. 

INTERNAÇÃO RECOMENDADA.  

1.- É admitida, com fundamento na Lei 10.216/01, em processo de 

interdição, da competência do Juízo Cível, a determinação judicial da 

internação psiquiátrica compulsória do enfermo mental perigoso à 

convivência social, assim reconhecido por laudo técnico pericial, que conclui 
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pela necessidade da internação. Legalidade da internação psiquiátrica 

compulsória. Observância da Lei Federal n.  

10.216/01 e do Decreto Estadual n. 53.427/0.8, relativo à aludida internação 

em Unidade Experimental de Saúde.  

2.- A anterior submissão a medida sócio-educativa restritiva da liberdade, 

devido ao cometimento de infração, correspondente a tipo penal, não obsta a 

determinação da internação psiquiátrica compulsória após o cumprimento da 

medida sócio-educativa. Homicídios cometidos com perversidade de 

agressão e afogamento em poça d'água contra duas crianças, uma menina de 

8 anos e seu irmão, de 5 anos, para acobertar ataque sexual contra elas. 

3.- Laudos que apontam o paciente como portador de transtorno de 

personalidade antissocial - TPAS (dissocial - CID. F60.2): "Denota 

agressividade latente e manifesta, pouca capacidade para tolerar 

contrariedade e/ou frustrações, colocando suas necessidades e desejos 

imediatos pessoais acima das normas, regras e da coletividade, descaso aos 

valores éticos, morais , sociais ou valorização da vida humana, incapacidade 

de sentir e demonstrar culpa ou arrependimento. Características compatíveis 

com transtorno de personalidade sociopática aliada à limitação intelectual, 

podendo apresentar, a qualquer momento, reações anormais com 

consequências gtravíssimas na mesma magnitude dos atos infracionais 

praticados, sendo indicado tratamento psiquiátrico e psicológico em medida 

de contenção".  

4.- O presente julgamento, no âmbito da 3ª Turma, harmoniza a 

jurisprudência de ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, na mesma 

orientação do HC 169.172-SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, em 

caso de grande repercussão nacional, no sentido de que "a internação em 

qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-

hospitalares se mostrarem insuficiente". Tal dispositivo contém ressalva em 

sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se 

houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A 

internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos 

autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de 

segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o 

paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e 

estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora 

paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança".  

5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de 

reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com 

observação.  

(HC 135.271/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)  

 

 

4 A TUTELA DA DIGNIDADE HUMANA DO PACIENTE 

 

 

“Si el Gobierno no se toma los derechos em serio, entonces tampoco se está tomando 

com seriedade el Derecho.” 

Ronald Dworkin, Los Derechos em serio. 

 

  

4.1 GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PACIENTE 



41 
 

 

O constituinte de 1988 resguardou como fundamento da República a dignidade da 

pessoa humana, em seu art. 1º, III. A positivação dessa tutela, embora não garanta o devido 

respeito à dignidade, assegura a possibilidade de acesso aos órgãos jurisdicionais em caso de 

lesão ou ameaça aos direitos dela decorrentes (art. 5º, XXXV). 

Tal proteção é inerente a toda e qualquer pessoa humana, sendo esse o entendimento 

declarado pelo art. 1º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, segundo o 

qual “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 

Consoante defendido pela doutrina majoritária, a noção de dignidade humana baseia-

se na autonomia e no direito de autodeterminação da pessoa, havendo uma ligação entre as 

ideias de dignidade e de liberdade, eis que o reconhecimento de direitos de liberdade constitui 

uma das exigências da dignidade da pessoa humana. Essa autonomia é considerada em 

abstrato, como sendo a capacidade potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua 

conduta, não dependendo da sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto. Dessa 

forma, a dignidade em nada se relaciona com a capacidade civil do indivíduo (SARLET, 

2011, p. 47). 

Registre-se, ainda, a ideia de que o princípio da dignidade humana desempenha 

diversas funções no ordenamento jurídico. Dessa forma, atua não somente como limite para a 

atividade estatal, mas também como uma indicação de um dever de prestações positivas. 

Como explicita Daniel Sarmento (2003, p. 71), 

 

 

O Estado tem não apenas o dever de se abster de praticar atos que atentem 

contra a dignidade humana, como também o de promover esta dignidade 

através de cada ser humano em seu território. O homem tem a sua dignidade 

aviltada não apenas quando se vê privado de alguma das suas liberdades 

fundamentais, como também quando não tem acesso à alimentação, 

educação básica, saúde, moradia etc. 

 

 

Considerada pela doutrina como intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser 

humano, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental que confere unidade de 

sentido ao sistema constitucional de direitos fundamentais. Tendo em vista que todos os 

direitos fundamentais remontam à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas, pode-se 

dizer que eles encontram fundamento direto e imediato no princípio da dignidade, embora o 

grau de vinculação possa ser diferenciado (SARLET, 2011, p. 108). 
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Dessa forma, a dignidade da pessoa humana deve ser invocada na defesa não 

somente de direitos individuais, mas também dos direitos sociais fundamentais. Conforme 

ensina José Afonso da Silva (2005, p. 105), “dignidade da pessoa humana é um valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”. 

No que tange ao sistema constitucional de direitos fundamentais, a doutrina aponta 

sua perspectiva objetiva, o que revela que os direitos fundamentais, hoje, representam não 

somente garantias negativas dos interesses individuais, mas também valores objetivos e fins 

diretivos da ação positiva do Estado. Dessa forma, como direitos objetivos, os direitos 

fundamentais fornecem diretrizes para a aplicação de todo o ordenamento infraconstitucional 

e norteiam a atuação estatal. 

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet (2013, p. 393-394),  

 

 
Os direitos fundamentais implicam deveres de proteção do Estado, impondo 

aos órgãos estatais a obrigação permanente de, inclusive preventivamente, 

zelar pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, não somente 

contra os poderes públicos, mas também contra agressões por parte de 

particulares e até mesmo por parte de outros Estados. Isto não significa, 

contudo, que não se possa – a despeito da forte resistência neste sentido – 

falar em deveres de proteção de particulares, o que, contudo, diz mais de 

perto com o item dos deveres fundamentais, bem como com o tópico da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. Tais deveres de 

proteção, parte dos quais expressamente previstos nas Constituições, podem 

ser também reconduzidos ao princípio do Estado de Direito, na medida em 

que o Estado é o detentor do monopólio, tanto da aplicação da força, quanto 

no âmbito da solução dos litígios entre os particulares. Por força dos deveres 

de proteção, aos órgãos estatais incumbe assegurar níveis eficientes de 

proteção para os diversos bens fundamentais, o que implica não apenas a 

vedação de omissões, mas também a proibição de uma proteção 

manifestamente insuficiente, tudo sujeito a controle por parte dos órgãos 

estatais, inclusive pelo Poder Judiciário. Assim, os deveres de proteção 

implicam deveres de atuação (prestação) do Estado e, no plano da dimensão 

subjetiva – na condição de direitos à proteção –, inserem-se no conceito de 

direitos a prestações estatais. 

 

 

Destarte, considerando-se a dignidade humana como raiz de todo o sistema 

constitucional de tutela, o dependente químico, como todo ser humano, deve ter assegurada a 

proteção de sua dignidade e de todos os direitos dela decorrentes. Ademais, como portador de 

transtorno mental, deve ter seus direitos fundamentais tutelados especialmente no que se 

refere à sua situação de vulnerabilidade, como prevê a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como princípio o “respeito pela dignidade 
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inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a 

independência das pessoas”.
28

 

Nesse contexto, é relevante referir-se à operação realizada pelo Município do Rio de 

Janeiro com o apoio do Ministério da Saúde com o fito de abordar dependentes químicos em 

situação de rua, nas chamadas cracolândias, e levá-los a abrigos especializados. Iniciada em 

2011 abordando crianças e adolescentes e em 2012 ampliada para adultos, a operação de 

acolhimento compulsório foi objeto de inúmeras críticas.
29

  

Em novembro de 2011, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) emitiu a nota técnica nº 02 de 2011, avaliando como ilegal a 

Resolução que instituiu tais operações de recolhimento e internação compulsórios de usuários 

de drogas. Com fundamentação baseada principalmente nos direitos de crianças e 

adolescentes assegurados por normas nacionais e internacionais, os quais estariam sendo 

afrontados pela Resolução, a nota técnica salienta que as operações desrespeitam a exigência 

de determinação judicial para a internação compulsória e que o atendimento dos dependentes 

químicos deveria se realizar em equipamentos próprios da rede de saúde mental, não em 

entidades de acolhimento institucional. (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2011) 

Diante das numerosas denúncias de violação de direitos humanos nas operações de 

recolhimento, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, em parceria com entidades sem fins lucrativos como o Grupo 

                                                           
28

 Convenção de Nova York, artigo 1: O propósito da presente Convenção é promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 

todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 

   (...) 

Artigo 3: Os princípios da presente Convenção são: 

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 

próprias escolhas, e a independência das pessoas; 

(...) 
29

 Tais operações foram realizadas com base no “Protocolo do Serviço Especializado em Abordagem 

Social” publicado em 2011, instituindo o recolhimento e internação compulsórios para crianças e 

adolescentes em situação de rua, ampliado em 2012 para adultos. Em seu art. 5º, parágrafo 3º, a 

Resolução que regula o Protocolo estabelece que os menores, sob a influência nítida do uso de 

drogas, devem ser "mantido(s) abrigado(s) em serviço especializado de forma compulsória". O 

parágrafo 4º do mesmo artigo complementa que crianças e adolescentes “independentemente de 

estarem ou não sobre a influência do uso de drogas, também deverão ser mantidos 

abrigados/acolhidos de forma compulsória com o objetivo de garantir sua integridade física”. RIO 

DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Assistência Social. Resolução nº 20 de 27 de Maio de 2011.  

Cria e regulamenta o protocolo do serviço especializado em abordagem social, no âmbito das ações 

da proteção social especial de média complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

assim como institui os instrumentos a serem utilizados no processo de trabalho. Disponível em: 

<http://smaonline.rio.rj.gov.br>. Acesso em 25 de janeiro de 2016. 
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Tortura Nunca Mais/RJ e o Núcleo de Direitos Humanos do Departamento de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), realizou uma série de visitas 

aos espaços terceirizados de acolhimento institucional para os jovens afetados por essas 

internações. O relatório originado das visitas apresenta como objetivo diagnosticar a 

conformidade das internações com as políticas de saúde, assistência social e atenção ao 

usuário de álcool e drogas. 

O relatório aponta graves violações a direitos fundamentais dos dependentes 

químicos. Registraram-se o difícil acesso aos locais de internação, a limitação de um ou dois 

dias para contato telefônico com a família, a falta de informação consolidada sobre os efeitos 

do tratamento, a confusão dos próprios funcionários entre internação para tratamento de saúde 

e acolhimento socioassistencial, a medicalização diária e generalizada aos abrigados, a 

utilização de medidas de contenções química e física por técnicos e não por psiquiatras, a 

imposição de práticas religiosas, entre outras afrontas aos direitos fundamentais dos pacientes 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) 

da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro similarmente se manifestou a respeito da 

operação, salientando que o problema da dependência química estaria sendo tratado não como 

questão de saúde mental, mas de assistência social. O órgão divulgou manifesto considerando 

a Resolução nº 20 em total dissonância com o tratamento legislativo conferido à saúde mental, 

tendo em vista a ausência de laudo médico na abordagem de crianças e adolescentes, a falta 

de decisão judicial para a internação, o não esgotamento dos recursos ambulatoriais e o 

recolhimento para abrigos especializados, não para hospitais (DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2011).  

Também em âmbito nacional foram realizadas inspeções nos locais de internação de 

dependentes químicos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de 

Psicologia, como forma de apurar denúncias que insistentemente chegavam ao Observatório 

de Saúde Mental e Direitos Humanos da Rede Internúcleos de Luta Antimanicomial 

(RENILA), realizou visitas a sessenta e oito unidades de internação, em vinte e cinco 

unidades federativas do país, com a participação de cerca de duzentos militantes de direitos 

humanos, integrantes de movimentos sociais e de instituições de defesa dos direitos de 

cidadania, como a Defensoria Pública. 

Em cem por cento dos locais, havia claros indícios de violação de direitos humanos. 

Tais violações – que se mostraram regras, não exceções – ocorriam das mais variadas formas 
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e em várias intensidades. O relatório aponta a obrigatoriedade de os internos participarem de 

atividades religiosas, a carência de profissionais de saúde, o preconceito a que são submetidos 

homossexuais e a imposição de abstinência sexual.  

No que tange aos maus tratos dos internos, foi relatado o uso de métodos de tortura, 

como o caso de pacientes enterrados até o pescoço como proposta terapêutica, o castigo de 

beber água do vaso sanitário por se ter desobedecido a uma regra e o preparo de refeições com 

alimentos estragados. Registrou-se também a situação de internos que apresentavam sinas de 

violência física no momento da inspeção, entre outros relatos que caracterizam a afronta da 

dignidade da pessoa humana e do arcabouço normativo de tutela do portador de transtorno 

mental (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011a). 

Em manifesto pelo tratamento da dependência química sem segregação, o Conselho 

Federal de Psicologia defendeu que não há saída para o sofrimento pelo uso de drogas fora da 

cidadania, estimulando a construção de políticas públicas efetivas que promovam a superação 

de diferentes fragilidades e vulnerabilidades sociais. O manifesto também incentiva a não 

filiação a comunidades terapêuticas, com a criação de uma rede de saúde mental diversificada 

e territorializada, contando com leitos de saúde mental em hospitais gerais para os casos de 

intoxicação e de abstinência grave e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outras 

equipes de saúde mental (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011b). 

Também a Organização das Nações Unidas relatou violações a direitos humanos em 

centros de internação de dependentes químicos. Em março de 2013, o Grupo de Trabalho das 

Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária realizou uma visita oficial ao Brasil, após um 

convite do Governo, acompanhados pela Equipe do Escritório das Nações Unidas do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos em Genebra. O Grupo registrou uma série de 

questões que precisam ser tratadas para que se assegure a proteção rigorosa contra a privação 

arbitrária de liberdade. 

Levantando o confinamento obrigatório de usuários de drogas como uma questão de 

preocupação para o Grupo de Trabalho, o Grupo relatou atenção no que tange à submissão a 

tratamento forçado e detenção de dependentes de crack em situação de rua em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Apontou-se que os dependentes químicos eram levados a instalações de difícil 

acesso, muitas vezes desconhecidas por suas famílias e advogados, o que, aliado à falta de 

informação em geral, dificultava o manejo do habeas corpus, sem embargo de sua previsão 

legal e constitucional.  
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Foi relatada, ainda, a informação de que agentes da polícia realizam prisões 

indiscriminadamente de usuário de drogas e que as internações compulsórias dos dependentes 

químicos estariam sendo aplicadas em razão de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016 sediados pelo Brasil. Ademais, relata-se a não realização de revisão 

periódica judicial do confinamento compulsório, ocasionada pela detenção dos usuários de 

drogas, o que permitiria a detenção por períodos prolongados mesmo que o dependente fosse 

elegível para ser liberado. 

No relatório apresentado, o Grupo de Trabalho defende que os dependentes químicos 

só devem ser internados compulsoriamente por ordem judicial, e após a recusa de um 

tratamento voluntário. Ademais, aduz que o confinamento deve ser realizado após um exame 

médico, por um período curto de tempo e somente quando o indivíduo viciado em drogas for 

considerado uma ameaça à sociedade (GARRETÓN; TOCHILOVSKY; ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). 

 

4.2 PERSONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL 

 

A Lei da Reforma Psiquiátrica, em seu art. 2ª, parágrafo único, inciso I, estabelece 

que é direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento de 

saúde, que seja adequado às suas necessidades; ou seja, prevê o direito de um tratamento 

personalizado. Esse direito é reforçado pelo disposto no art. 22, III, da Lei 11.343/06, que 

prevê como diretriz das atividades de atenção ao dependente de drogas a definição de projeto 

terapêutico individualizado. 

Nesse contexto, importa mencionar resultados de pesquisa do Instituto Nacional de 

Abuso de Drogas – NIDA (National Institute on Drug Abuse)
 30

, instituição estadunidense 

que publicou em 2012 a terceira edição de “Principles of Drug Addition Treatment: A 

Research-based Guide”, contendo um capítulo que versa sobre os Princípios do Tratamento 

Efetivo, dentre os quais a grande maioria é relativa ao tratamento personalizado.  

 Segundo o guia, primeiramente, a fim de alcançar a eficácia da internação involuntária 

como tratamento da dependência química, é preciso ter-se em mente que não existe um único 

                                                           
30

 A proposta de ter-se como base guias de princípios norte-americanos decorre da ampla experiência 

do país no que se refere a drogas e ao tratamento da dependência química, haja vista a “epidemia de 

crack” pela qual passou o país no período entre 1984 e 1990. Em 1985, o número de pessoas que 

admitiam usar crack regularmente aumentou de 4,2 milhões para 5,8 milhões. Informação disponível 

em: <http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/crackcocaine/a-short-history.html>. Acesso em: 26 de 

junho de 2015. 
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tratamento que seja apropriado para todos os pacientes, devendo haver uma combinação 

adequada de serviços para cada necessidade pessoal. Ademais, o plano de tratamento deve ser 

continuamente avaliado e modificado de acordo com a evolução ou retrocesso do paciente. 

 Também é importante para um tratamento efetivo que o paciente seja tratado 

contemplando-se não somente a dependência química, mas também seus outros possíveis 

problemas nos âmbitos médico, psicológico, jurídico ou social. É comum que o dependente 

químico apresente também outro transtorno mental, decorrente do uso de drogas ou não. 

Nesses casos, os transtornos devem ser tratados de forma integrada. 

 Outro aspecto essencial para a eficácia do tratamento é o tempo de internação. É 

imperativo que o paciente permaneça internado durante um período adequado de tempo, 

havendo variação de acordo com suas necessidades. Para se consiga manter a abstinência 

mesmo após a internação, a recuperação exige que à internação sejam aliados tratamento 

adicionais e programas de autoajuda, aconselhamento e outros tipos de psicoterapias 

comportamentais. 

 Por fim, não se exaurindo o rol de princípios do tratamento efetivo, deve ser 

supervisionado, casuisticamente, o uso de drogas durante a internação, incluindo-se a 

combinação efetiva de medicamentos e o monitoramento do uso de substâncias psicotrópicas, 

haja vista o risco de recaídas durante o tratamento (NATIONAL INSTITUTE ON DRUG 

ABUSE, 2012). 

 Ademais, além do diagnóstico e tratamento individualizado, utiliza-se a terapia 

ocupacional como método auxiliar ao tratamento por meio da internação involuntária, como 

parte da lógica do tratamento personalizado, visto que constitui um meio de compreensão do 

que se passa no mundo interno do dependente químico. A terapia ocupacional não só colabora 

para a eficácia da internação ao oferecer ao paciente a prática de atividades que ajudam na 

aceitação do tratamento, como também pode despertar no dependente químico talentos e 

habilidades a serem desenvolvidas mesmo após a internação, contribuindo para sua 

reabilitação social.
31

 

                                                           
31

 Em 1946, a psiquiatra Nise da Silveira fundou a Seção de Terapêutica Ocupacional no Centro 

Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro, com o objetivo de usar a terapêutica ocupacional como 

legítima forma de tratamento, em luta contra a incompreensão dos doentes e violência dos 

tratamentos que constituíam a lógica dominante na época, como o coma insulínico e o eletrochoque. 

Com isto, a psiquiatra alagoana revolucionou os métodos de atendimento ao portador de transtornos 

mentais no Brasil. MELLO, Luiz Carlos. Nise da Silveira: uma psiquiatra rebelde. Revista Canal 

Saúde, Rio de Janeiro, n. 7, p.14-17, maio. 2001. 
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Haja vista o alto risco de reincidência e o fato de que o dependente químico já 

carrega consigo um estigma decorrente do transtorno mental, o tratamento do dependente 

químico deve incluir também políticas de reinserção social do paciente, a fim de que se 

garanta a dignidade do indivíduo em reabilitação e uma maior eficácia da terapia. A 

reabilitação psicossocial do dependente químico tem como finalidade essencial desenvolver 

habilidades que promovam o lazer, a saúde, a inserção social, o contato afetivo e profissional 

do paciente. 

A situação de vulnerabilidade social do dependente de drogas pode levar a que se 

fale em verdadeira inserção social, não reinserção, haja vista que muitos já se encontram 

marginalizados socialmente antes mesmo da internação psiquiátrica. Conforme pesquisa 

divulgada pelo Censo de 2014 do Módulo de Saúde Mental do Rio de Janeiro, de um total de 

13.330 pessoas internadas involuntariamente em razão de transtorno mental e de necessidades 

decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, apenas 1.549 recebiam visitas. Ou seja, 

apenas 11,62% dos pacientes mantinham algum vínculo social e comunitário (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015, p. 54). 

O legislador infraconstitucional determinou, no art. 5º da Lei 10.216 de 2001, que 

devem ser realizadas políticas públicas de reabilitação psicossocial no sentido de assistir 

pacientes há longo tempo hospitalizados ou que apresentem grave dependência institucional, 

decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, assegurada a continuidade 

do tratamento quando necessário. 

Também nessa esteira, o Título III da lei. 11.343/06 é voltado para a previsão das 

atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, estabelecendo que constituem atividades de reinserção social do 

usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeitos da Lei, aquelas 

direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. 

Além do mais, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas apresenta 

como princípio, instituído no art. 5º da Lei Antidrogas, “contribuir para a inclusão social do 

cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso 

indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados”, conforme 

disposto no inciso I. 

Ainda, segundo o disposto na Orientação Geral quanto ao tratamento, recuperação e 

reinserção social da Política Nacional sobre Drogas, o Estado deve estimular e promover 

ações para que a sociedade possa assumir a responsabilidade da reinserção social, sendo o 
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acesso a ela garantido como um processo contínuo de esforços, sempre vinculado a pesquisas 

científicas para que se assegurem resultados efetivos. 

Conforme defende Ileno Izildo da Costa (2013, p. 3), 

 

 
Para que haja a reinserção, segundo a própria lei, “o tratamento em regime 

de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à 

pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de 

assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros”. A lei 

proíbe textualmente asilar o dependente. A internação é o meio e não o fim 

em si, o que não comporta, portanto, somente uma medida de força legal. Se 

o governo simplesmente internar e esquecer o dependente, ou internar sem 

prover a estrutura de tratamento necessária, ele estará descumprindo a lei, e a 

internação será necessariamente ilegal. 

 

 

Com o propósito de acatar tais determinações legais de instituição de políticas de 

reinserção social, tem-se investido em programas como o “De Volta Para Casa”, o qual 

estabelece auxílio-reabilitação psicossocial no valor de quatrocentos e doze reais para 

pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações que tenham durado dois 

anos ou mais em unidades psiquiátricas custeadas pelo Sistema Único de Saúde
32

. 

Estão sendo propostas também, no legislativo nacional, políticas de ações afirmativas 

relativas aos dependentes químicos em tratamento, com a finalidade de auxiliar o resgate dos 

laços sociais, profissionais e afetivos do paciente, que muitas vezes os perde em razão de 

longas internações ou até mesmo em decorrência da própria condição de portador de 

transtorno mental.
33

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, verifica-se que, se obedecidos os preceitos legais nacionais 

e internacionais de proteção do portador de transtorno mental, é possível que a internação 

involuntária do dependente químico seja compatível com o regime de direitos fundamentais e 

                                                           

32
 Instituído pela Lei 10.708/03, o Programa De Volta Para Casa beneficiou, até outubro de 2012, 

quatro mil e oitenta e cinco pessoas. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados - 11, 

Brasília, ano VII, nº 11, out. 2012. 
33

 O Projeto de Lei 7.663/10, do Deputado Osmar Terra, prevê, em seu art. 5º, a inclusão do art. 22-A 

na Lei. 11.343/06, determinando a reserva de 10% das vagas em Instituições federais de ensino 

profissional, científico e tecnológico para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. Outrossim, 

inclui-se na Lei de Drogas o art. 22-B que torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) do 

total de vagas geradas em cada contrato de obras ou serviços públicos. 



50 
 

com o contexto de constitucionalização e internacionalização do Direito. Trata-se de solução 

adequada para os casos graves em que o quadro clínico do paciente representa um risco tanto 

para o próprio indivíduo como para terceiros e, devido à situação de escravização da vontade 

pela dependência, não há autonomia para se buscar ajuda voluntariamente. 

Para tanto, a internação involuntária do dependente químico deve ser utilizada com 

cautela, atendendo-se a requisitos essenciais a fim de que se evite o desrespeito à dignidade 

humana do paciente, enquanto portador de transtorno mental, e sejam respeitados seus direitos 

fundamentais. 

Primeiramente, o dependente químico deve se encontrar em estado de incapacidade 

de manifestar sua própria vontade, situação essa decorrente da intensidade de atuação da 

droga sobre as funções cerebrais de tomada de decisão. Portanto, a internação involuntária se 

justifica quando o quadro clínico do paciente prova a escravização da vontade pela substância, 

o que leva à falta de capacidade de optar pelo tratamento, além de constituir ameaça à 

segurança do próprio dependente e da sociedade devido a comportamentos compulsivos em 

busca da droga. 

Dessa forma, na ponderação entre o direito à vida e o direito à liberdade do 

dependente químico, a internação involuntária prioriza o primeiro, para que a possível 

desintoxicação devolva ao indivíduo a real autonomia da vontade, com liberdade de optar pela 

melhor forma de tratamento para si. 

Em segundo lugar, é necessário que a internação involuntária seja utilizada somente 

como ultima ratio, sendo indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes para o caso específico. Desse modo, o dependente químico que se encontra em 

estado grave deve ser internado em hospital geral, somente durante o tempo necessário para a 

desintoxicação, com continuidade do tratamento em rede ambulatorial. 

A priorização de medida extrema como a internação involuntária, além de contrariar 

o conhecimento científico sobre o tema, pode intensificar as condições de vulnerabilidade e 

exclusão social dos usuários de drogas. Para tanto, o sistema de saúde deve contar com uma 

rede de tratamento de saúde mental ampla e eficaz, que torne possível o oferecimento de 

diversos modelos de assistência preferenciais à internação e a continuidade do tratamento fora 

dos hospitais.  

Dá-se preferência, dessa forma,  ao tratamento em rede substitutiva, em convivência 

familiar e comunitária dos usuários de entorpecentes, que utilizem uma abordagem 

multissetorial e prezem pela qualificação profissional, assim como pela boa estruturação dos 
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equipamentos, sob pena de o texto normativo da Lei nº 10.216/01 tornar-se letra morta. 

Tornam-se necessárias, portanto, a capacitação, a ampliação e a integração da rede de saúde 

mental. 

Com o propósito da capacitação continuada de todos os setores governamentais e 

não-governamentais envolvidos no tratamento do dependente químico, deve haver 

investimento no setor da educação para se garantir o ensino especializado de saúde mental 

com foco em álcool e drogas de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, educadores, conselheiros tutelares, juízes e promotores, bem como 

de todo profissional que atue na rede de assistência psicossocial. 

Quanto à ampliação, esta deve ser realizada não somente em relação aos setores da 

rede de saúde mental já instituida, mas também no que tange a outros mecanismos de 

abordagem e tratamento do dependente químico, com experimentação de novos técnicas de 

saúde mental e inovação em políticas e iniciativas públicas.  

Nesse sentido, a expansão da rede ambulatorial deve acompanhar o processo de 

desinstitucionalização, constituindo extrema urgência a instalação de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), adequados ao contingente populacional, nos Municípios que ainda não 

oferecem esse serviço. 

Também devem ser efetivadas reais estratégias de desinstitucionalização gradual da 

rede de saúde mental, para que seja cada vez mais reduzida a figura dos manicômios, onde 

são constantes as violações dos direitos fundamentais dos pacientes. Além de a 

desinstitucionalização precisar ser acompanhada pela ampliação da rede ambulatorial, 

também deve aliar-se a ela a criação de leitos de saúde mental em hospitais gerais para 

atender a demanda dos pacientes graves. 

Nessa esteira, o serviço de enfermaria especializada deve ser desenvolvido com o 

objetivo de representar um modelo de internação alternativo aos dos hospitais psiquiátricos 

tradicionais, evitando internações prolongadas, que aumentam o risco de isolamento. Dessa 

forma, deve haver foco na avaliação do paciente, no acompanhamento médico e no trabalho 

multidisciplinar intensivo. 

A internação involuntária tem, ainda, de realizar-se somente com a garantia de 

tratamento médico, realizado por equipe multiprofissional prevista na legislação e de forma 

personalizada, tendo em vista que cada paciente apresenta suas particularidades.  

Além do tratamento personalizado, a individualização de diagnósticos também deve 

ser considerada. A abordagem de dependentes químicos em situação de rua  não pode se 



52 
 

revelar uma repressão policial. A internação em massa, além de desrespeitar direitos 

fundamentais do ser humano, pode fragilizar a confiança existente entre os dependentes e os 

agentes de saúde. Ademais, é interpretada por muitos como uma higienização das ruas, termo 

utilizado para criticar os recolhimentos de usuários de drogas realizados em grandes centros 

urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Além disto, se a internação involuntária se mostrar o único recurso para a 

reabilitação do adicto, essa deve garantir ao paciente o respeito à sua dignidade humana e a 

todos os seus direitos fundamentais durante o tratamento. 

Viu-se nos relatórios apresentados que, além de muitos dos pacientes dependentes 

químicos ficarem internados em unidades terapêuticas específicas para esse fim – não em 

leitos de saúde mental em hospitais gerais –, as violações a direitos fundamentais são 

constantes, inclusive ao direito à saúde, tendo em vista a ausência do tratamento médico 

adequado em locais de internação, o que afronta as normas nacionais e internacionais 

protetivas do portador de transtorno mental. 

Para que essas afrontas à dignidade humana do dependente químico em tratamento 

sejam evitadas, é preciso que haja uma adequada e efetiva  fiscalização dos locais de 

internação por parte do Poder Público, concretizando-se o já previsto na Lei 10.216/01 e na 

Portaria 2.391/GM de 2002. 

Ao Ministério Público, haja vista sua função constitucional de defender a ordem 

jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, cabe 

fiscalizar as internações involuntárias, avaliando o cumprimento dos requisitos legais para o 

ato e realizando inspeções nos locais de internação a fim de verificar se são realizadas 

conforme a legislação protetiva. 

A fiscalização das internações também é função das Comissões Revisoras de 

Internações Psiquiátricas Involuntárias. Embora tenham previsão normativa de serem criadas 

por cada gestor estadual do Sistema Estadual de Saúde, essas Comissões ainda não existem 

em muitos estados da federação, o que diminui a fiscalização e consequentemente facilita a 

violação de direitos do paciente internado. 

A não criação das Comissões Revisoras de Internações Psiquiátricas Involuntárias 

em diversos estados da federação é apenas um dos muitos fatores que indicam a 

desobediência dos preceitos legais no que tange ao tratamento do portador de transtorno 

mental no Brasil, como se verificou ao longo desse estudo. Não obstante o crescimento 

valorativo do direito e a existência de diversas normas que protegem o paciente psiquiátrico, a 
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dignidade humana do dependente químico e seus direitos fundamentais ainda são 

desrespeitados de variadas formas. 

Diante de dados como os apresentados e do esforço de estudiosos da área em 

sistematizar os princípios e diretrizes a serem seguidos, torna-se urgente a adoção de 

providências por parte do Poder Público que garantam a materialidade das políticas de 

proteção dos direitos humanos e fundamentais, supervisionando o cumprimento da legislação 

protetiva e inspecionando regularmente as unidades de atendimento a dependentes químicos. 

À vista disso, é fundamental que se criem instrumentos jurídicos mais sólidos, que 

assegurem a observação dos mandamentos legais e constitucionais de tutela desses pacientes. 

Tais imposições devem ser cumpridas pelo Estado em suas políticas de recolhimento de 

pessoas em situação de rua e também pelas instituições públicas e privadas que realizam o 

atendimento médico. 

Deste modo, é possível que a internação involuntária seja uma medida dotada de 

proporcionalidade, essencial para sua legitimidade constitucional. A adequação, a necessidade 

e a proporcionalidade em sentido estrito serão alcançadas se a internação se der 

subsidiariamente, em leitos de saúde mental em hospitais gerais e somente pelo curto período 

necessário para a desintoxicação, com atendimentos dos requisitos normativos e respeito aos 

direitos fundamentais do paciente internado. 

Assegurando a proporcionalidade da medida restritiva, com a preservação da vida e o 

resgate da sociabilidade do dependente químico em estado de intoxicação aguda, o Estado 

democrático de Direito cumpre seu papel não só de abster-se de praticar atos que atentem 

contra a dignidade humana do indivíduo, mas também de proporcionar uma vida digna para 

todos.  
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