
Audiência Pública – Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Crack  : Prevenção ,Resgate  e Cuidado

3ªPromotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde  



• Inquérito Civil : 2012.00395272, instaurado em 20/08/2012.

Objeto:

– ASSISTÊNCIA E RESGATE, NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE

MENTAL, AOS USUÁRIOS, INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇÃO

DE RUA.

– ASSISTÊNCIA INTEGRAL NO TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DE

CRACK (UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS,  RECURSOS

HUMANOS, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATIVIDADES

TERAPÊUTICAS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE PROMOÇÃO À

SAÚDE).

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde

Titular – Dra. Anabelle Macedo Silva



OUVIDORIAS que constam do Inquérito Civil

SOS DRAMÁTICO DA POPULAÇÃO E DE USUÁRIOS/FAMILIARES

• Danilo – 24 anos – jan 2012

• Rua Leopoldo Bulhões – ago 2011

• Elane – 36 anos – ago 2011

• Empresa de Onibus relatando depradação dos ônibus na Rua Leopoldo Bulhões

• Rua Cesário de Melo – fev 2012

• Comunidade Para Pedro – ago 2011

• Andre- 21 anos – março de 2011

• Av. Brigadeiro Trompowisky/Ramos – set 2012

• Rua Manaí/Campo Grande- fev 2013

• Viaduto das Laranjeiras – março 2013

• Entre os trilhos da Supervia e o Muro de Contenção da Rua Visconde de Niterói/
proximo Centro Cultural Cartola

• Parque União passarela 10 Av. Brasil em jan/13

• Estação Tancredo Neves/Antares fev 2013

• Rua Graça Pará / Engenho Novo – março 2013
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Direito à saúde, Dignidade da pessoa humana

• Usuários: Direito a atendimento especializado em saúde

mental de usuários de crack ( abordagem por Equipes de

Consultório na Rua, atendimento em leitos de emergência

psiquiátrica em hospitais gerais, atendimento em centros

especializados CAPS AD 24 hs, Unidades de Acolhimento,

Regulação transparente para acesso às vagas, internações

psiquiátricas em situações excepcionais em serviços

especializados).

• População que pede socorro pelas Ouvidorias

• MP demanda ATUAÇÃO ESPECIALIZADA dos Gestores

Públicos. Cumprimento da Lei 10.216/01 e das Portarias

do Ministério da Saúde.
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Lei 10.216/01   Antimanicomial
• A regra é o atendimento extra hospitalar. As internações psiquiátricas são

medidas excepcionais e subsidiárias

• Centros de Atenção Psicossocial/ CAPS AD

24hs. Há 4 CAPS AD na cidade ( todos eles vistoriados pelo MP nos últimos 30 dias)

Faltam na Cidade do Rio pelo menos 30 CAPS. A Portaria

3088 do Ministério da Saúde estabelece como critério mínimo 1 CAPS AD III para

200 mil habitantes.

• Abordagens por Consultórios na Rua. Há 3 Consultórios

na Rua na cidade. Unidades de Acolhimento. Há apenas 1 para

crianças e adolescentes

Faltam na Cidade do Rio pelo menos um Consultório e

uma Unidade de Acolhimento por Area Programática.
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Lei 10.216/01 
• Regra: atendimento em Centros de Atenção Psicossocial /

CAPS AD, abordagens por Consultórios na Rua.

• Excepcionalidade e subsidiariedade da internação
psiquiátrica

• Nos termos da Lei 10.216/01, a internação involuntária psiquiátrica tem
caráter excepcional, somente se justificando nos casos em que os recursos
extra-hospitalares forem esgotados, e ainda assim com respeito aos
seguintes direitos dos usuários (conforme rol inscrito nos artigos 2º e 4º):
– Adequação do tratamento às necessidades da pessoa portadora de sofrimento mental.

– Tratamento com humanidade e respeito, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na
comunidade.

– Proteção contra qualquer forma de abuso e exploração.

– Garantia de sigilo da informações prestadas.

– Direito a presença médica e de profissionais de saúde, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
internação involuntária.

– Livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.

– Ampla informação sobre seu sofrimento psíquico e de seu tratamento.

– Tratamento em ambiente terapêutico, pelos meios menos invasivos possíveis.

– Tratamento prioritário em serviços comunitários de saúde mental.
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

• Lei 10.216/01 autoriza a internação involuntária em estabelecimento de saúde mental nos seguintes 
termos:

– quando não há consentimento do usuário para a medida de internação (art.6º, p.u., II) e o tratamento 
em dispositivos extrahospitalares ( como, por exemplo, tratamento ambulatorial em CAPS e 
Residências Terapêuticas) se mostra insuficiente para a complexidade/gravidade do caso, 

– sempre previamente autorizada por médico com regular registro profissional (art.8º, caput).

• A Internação Psiquiátrica como medida subsidiária, quando os recursos extra-hospitalares se mostram 
insuficientes para a garantia do direito a saúde do usuário, deve apresentar as seguintes características:

• Foco permanente na reinserção social do paciente em seu meio.

• Oferta de assistência integral ao usuário, incluindo serviços médicos, de assistência social, 
atendimento psicológico, terapias ocupacionais e lazer.

• A Lei 10.216/01 veda expressamente instituições com características asilares e manicomiais, ou seja, 
aquelas desprovidas de atendimento integral em saúde mental e que não assegurem os direitos elencados no 
art.2º da mesma lei (vide item 8, supra).

• Assim, em situações graves e de alta complexidade de atendimento em
saúde mental, usuários de substâncias entorpecentes, sejam ou não
moradores de rua, podem ser internados involuntariamente, nos termos da
Lei nº 10.216/01. Para tanto, é necessário demonstrar, através de laudo
médico circunstanciado, e de forma fundamentada, que o usuário de
substâncias entorpecentes se encontra em situação de sofrimento mental
grave, com risco à própria integridade, bem como que os recursos extra-
hospitalares se mostraram insuficientes no caso.
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• AUDIÊNCIA PÚBLICA CRACK – 11/12/2012
Tema: CRACK- Prevenção, Resgate e Cuidado Especializado em Saúde Mental.
Objetivo: Aprimoramento do atendimento de saúde mental, com abertura de

espaço interinstitucional independente e politicamente neutro, para
apresentação de planos e cronogramas de ação por Gestores, circulação de
informações técnicas e especializadas, propostas objetivas e contribuições
científicas entre as Universidades, Especialistas, Secretarias de Saúde do
Estado e do Município, Sociedades de Especialistas, Autoridades Públicas,
Associações de Usuários/Familiares e Entidades da Sociedade Civil vinculadas
à defesa do direito à saúde e a área de saúde mental.

Motivação: Necessidade de expansão da rede de atendimento especializada em
saúde mental, para prevenção, resgate e cuidado a usuários de drogas,
notadamente de crack, tendo em vista a existência de cenas de
uso/cracolândias pela cidade, com grave lesão ao direito fundamental à
saúde dos usuários de tal droga ilícita, bem como aos direitos fundamentais
das comunidades próximas às cracolândias.

Necessidade de ampliação: Consultórios na Rua, CAPS AD 24hs, Leitos
Psiquiátricos em Hospitais Gerais, Unidades de Acolhimento, Regulação para
tais atendimentos.
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RECOMENDAÇÃO AO MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2013 

• Ampliação da rede de saúde mental especializada para atendimento a 
usuários de crack, tendo em vista as deficiências da rede já existente. Com 
implantação de NOVOS:

– Serviços e unidades de saúde mental tipo CAPS AD e CAPS III, tendo 
em vista o notório déficit de tais serviços.

– Leitos hospitalares especializados no atendimento em saúde mental em 
Hospitais Gerais.

• Excepcionalidade da internação psiquiátrica. Utilização da Internação 
Psiquiátrica como medida subsidiária, exclusivamente quando os recursos 
não hospitalares se mostram insuficientes para a garantia do direito a saúde 
do usuário, devendo apresentar as seguintes características: 

• Foco permanente na reinserção social do paciente em seu meio. 

• Oferta de assistência integral ao usuário, incluindo serviços médicos, 
de assistência social, atendimento psicológico, terapias ocupacionais e 
lazer. 
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•Observância dos requisitos da Lei 10.216/01 para legitimação de internações 
involuntárias em estabelecimento de saúde mental nos seguintes termos: 

oFundamentação e caracterização detalhada da situação de ausência de consentimento do usuário para a medida de 
internação (art.6º, p.u., II) e da insuficiência do tratamento em dispositivos extrahospitalares (como, por exemplo, 
tratamento ambulatorial em CAPS e Residências Terapêuticas) para a complexidade/gravidade do caso.

oPrevia autorização por médico com regular registro profissional (art.8º, caput). 

oRegularização das Comunicações de Internações Involuntárias nos termos da Lei 10216/01 pelos Responsáveis Legais e 
Técnicos pelas Unidades de Saúde que realizarem Internação Psiquiátrica Involuntária, o cumprimento da obrigação do art. 
art.8º, 1º da Lei 10.216/01, conforme os prazos estabelecidos na referida Lei, com o fornecimento dos seguintes dados:

Dados acerca da situação pessoal do paciente: 
Nome, documento pessoal de identificação, data de nascimento, conforme 
dados disponíveis no momento da internação involuntária.

Dados acerca da unidade de saúde responsável pela internação:
Nome, CNPJ, registro no CNESS.
Natureza do atendimento realizado no caso (publico rede própria, 
conveniado, particular).
Responsável técnico do estabelecimento de saúde (art.8º, 1º).
Rol de serviços e profissionais em atendimento na unidade (art.4º, 2º) para 
garantia de assistência integral, reinserção social e reabilitação psicossocial 
(art.5º). Apresentar grade de serviços médicos, assistência social, 
psicológicos, ocupacionais, de lazer.

Dados acerca da internação involuntária:
Médico Responsável pelo laudo médico circunstanciado, com indicação de 
seu CRM.
Data e horário da recepção do paciente e do início da internação ( art.8º , 
1º).

Caracterização detalhada da enfermidade do paciente.
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Inspeções da 3ª Promotoria da Saúde Mental:

• CAPS AD II Júlio Cesar de Carvalho – OS SPDM- Santa Cruz-
inspeção dia 15/03

• CAPS AD II-III Antônio Carlos Mussum – Taquara-
inspeção dia 15/03

• CAPS AD II Mané Garrincha - Maracanã – inspeção dia 03/04

• CAPS AD II Raul Seixas – Encantado - inspeção dia 03/04

Peritos Psiquiatras do MP:

• Visita aos Leitos Psiquiátricos de Hospitais Gerais ( noticiados pelo 

Município como retaguarda para o atendimento aos usuários de crack abordados 
nas Operações realizadas em fevereiro nas ruas)
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Proximas intevenções do MP:

Prosseguimento de reuniões 

extrajudiciais para acompanhamento e 

auditoria das ações realizadas pelos 

Gestores pelas Promotorias da Saúde 

Mental e Cidadania (População na Rua)

Proposta de TAC para ampliação da rede 

de saúde mental : 30 CAPS

Prevenção à Institucionalização por 

Internações Compulsórias
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Portal do MPRJ: http://www.mp.rj.gov.br/

 Cidadão  Audiências Públicas  Realizadas 
“11/12/2012 - Crack. Prevenção, resgate e cuidados 

especializados em saúde mental”
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