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Internações psiquiátricas involuntárias X compulsórias

 

 

i. Sãão  frequentes  os  questionãmentos  vindos  ã  este  CAO  provindos  de

Promotoriãs de Justiçã de Proteçãão  ãà  Sãuú de e de outrãs fontes,  ã respeito de pedidos e/ou

ordens de internãçoã es psiquiãú tricãs compulsoú riãs (IPC). Em gerãl,  mãnifestã-se preocupãçãão

com ã propriedãde dã medidã, suã exãtã pertineênciã legãl e ocãsionãis desvirtuãmentos.

ii. Sobre o ãssunto, vãle lembrãr que ã Lei Federãl nº. 10.216, de 6 de ãbril de

2001, que cuidã dã proteçãão e dos direitos dãs pessoãs portãdorãs de trãnstornos mentãis e

redirecionã  o  modelo  ãssistenciãl  em  sãuú de  mentãl,  distingue  treês  espeúcies  de  internãçãão

psiquiãú tricã: I - internãçãão voluntãú riã (IPV): ãquelã que se dãú  com o consentimento do usuãú rio;

II - internãçãão involuntãúriã: ãquelã que se dãú  sem o consentimento do usuãú rio e ã pedido de

terceiro (IPI); e III - internãçãão compulsoú riã: ãquelã determinãdã pelã Justiçã (IPC), cf. ãrt. 6º,

pãrãúgrãfo uú nico.

 

iii. Chãmã ã ãtençãão, entre noú s, ã persistente elevãçãão do nuú mero de IPCs.

Importã, no entãnto, sublinhãr que ã IPI eú  que deve ser tomãdã como regra

geral pãrã o internãmento em que nãão hãjã concordãênciã do pãciente.

 Sobre elã eú  relevãnte ãssinãlãr que ocorre no ãêmbito do SUS, sem intervençãão

judiciãl.  Fundã-se  nã  gãrãntiã  do  princíúpio  constitucionãl  dã  dignidãde  dã  pessoã  humãnã,

buscã cercãr o ãto de cuidãdos e sãlvãguãrdãs, que consistem em cãutelãs procedimentãis que

obrigãm o meúdico responsãúvel pelã internãçãão, ãssim como o estãbelecimento hospitãlãr que

recebã o  pãciente,  ã  submeterem o cãso  ã  comissoã es  meúdicãs  ou  mistãs  de  reãvãliãçãão  dã

internãçãão e ã informãrem o ãto ão Ministeú rio Puú blico estãduãl dã respectivã Comãrcã. Tãis

provideênciãs estãão instituíúdãs nã Lei nº 10.216/2001 e em ãtos regulãmentãres (Portãriã do

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇAÃ O AÀ  SAUÚ DE
PUÚ BLICAMãrechãl Deodoro, 1.028, 5º ãndãr, Centro – Curitibã/Pr

sãudemp@mp.pr.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Procuradoria-Geral de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública

Ministeú rio dã Sãuú de nº 2391/02 e, compreensivãmente, Resoluçãão nº 1598/2000, do Conselho

Federãl de Medicinã).

 

Infrãçãão ã tãis determinãçoã es, de ãcordo com o cãso concreto, pode ensejãr ã

ocorreênciã de ilíúcitos penãis e contrãvencionãis,  pãrã ãleúm de outros desdobrãmentos cíúveis

(ãçãão civil puú blicã, ãçãão de indenizãçãão, etc.) e ãdministrãtivos.

Sãão regrãs pãrã ãs internãçoã es psiquiãú tricãs  voluntãú riã (IPV) e involuntãú riã

(IPI):

“Art. 8º – 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.

§ 1o – A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e

duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável

técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo

procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2o – O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita

do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista

responsável pelo tratamento.”

 

A  comunicãçãão  ão  Ministeú rio  Puú blico  ãcercã  dã  internãçãão  e  dã  ãltã  do

pãciente (que inexiste nã IPC) ocorre com ã remessã ão Promotor de Justiçã de “Termo de

Comunicãçãão de Internãçãão Psiquiãú tricã Involuntãú riã”1, que eú  ãnexãdo ãos documentos meúdicos

necessãú rios  pãrã  proceder  ãà  internãçãão.  O  proú prio  hospitãl  se  encãrregã  de  trãnsmiti-los

ão parquet, sendo o Diretor Clíúnico o responsãúvel teúcnico pelo ãto. 

iv. Hãú  de  se  pressupor,  como  elementãr,  que  o  diãgnoú stico  de  doençã

psiquiãú tricã  eú  um procedimento  meúdico que  deve  ser  reãlizãdo  de  ãcordo  com  os  pãdroã es

1 Clique no link ãbãixo e observe o documento ão finãl do texto dã Portãriã 2391/2002.  
http://dtr2001.sãude.gov.br/sãs/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-2391.htm
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teúcnicos  ãceitos  internãcionãlmente  (ãrt.  4º,  Res.  CFM  1598/00),  e  que  eú  de  competeênciã

exclusivã do profissionãl dã medicinã ã reãlizãçãão de tãl ãto, contendo ã indicãçãão de condutã

terãpeêuticã,  ãs  ãdmissoã es  e  ãltãs  dos pãcientes  sob suã responsãbilidãde (ãrt.  5º,  Res.  CFM

1598/00). Aleúm disso, ã internãçãão psiquiãú tricã (IPI ou IPC) eú  sempre instrumento de uú ltimã

eleiçãão,  pois  neutrãlizã  o  princíúpio  gerãl  dã  prevãleênciã  dã  mãnifestãçãão  dã  vontãde  do

pãciente, consãgrãdo no ãrt. 46 do Coú digo de EÚ ticã Meúdicã.

                            EÚ  fundãmentãl,  pois,  ã  intelecçãão  que  ã IPC é  medida  adotada

excepcionalmente, em cãsos bem especificãdos,  respãldãdã por ordem judiciãl,  indicãdã

ãpenãs quãndo ã pessoã com sofrimento psíúquico estãú  pondo em risco suã proú priã vidã (ou

integridãde  corporãl)  ou  ã  de  terceiros e  quando  já  se  esgotaram  todos  os  outros

recursos  de  intervenção  terapêutica  menos  invasivos,  inclusive  a  tentativa  de

internamento involuntário        (ãrt.2º, pãrãúgrãfo uú nico, VIII, L.F. nº 10.216/01).

Ou  seja,  a  IPC  não  substitui  a  IPI  ou  qualquer  outra  modalidade  de

atenção menos gravosa para o doente, que sempre serão preferenciais.

Terãú  ã IPC origem em processo cíúvel ou criminãl.

A literãturã ãpontã hipoú teses de confirmãçãão em 2º grãu de IPC ordenãdãs em

sede de pedido de interdiçãão, emborã esse nãão sejã o objetivo centrãl do instituto.

O ãrtigo 9º dã Lei 10.216/2001, genericamente, disciplinã ã IPC:

“A  internação  compulsória  é  determinada,  de  acordo  com  a  legislação

vigente,  pelo  juiz  competente,  que  levará  em  conta  as  condições  de

segurança  do  estabelecimento,  quanto  à  salvaguarda  do  paciente,  dos

demais internados e funcionários”. 

Entretãnto,  ã Portãriã GM/MS nº 2391/02,  que regulãmentã ã lei  esclãrece

que “ã Internãçãão  Psiquiãú tricã Compulsoú riã  eú  ãquelã determinãdã por medidã judiciãl  e não

será objeto da presente regulamentação.” (ãrt. 3º, § 4º).

 Trãtã-se,  portãnto,  de  modãlidãde  de  internãmento  com  previsãão  legãl,

poreúm,  ãindã sem  regulamentação  específica,  sendo  recomendãdã,  repise-se,  ãpenãs  em
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cãsos  extremos,  com  redobrãdã  cãutelã,  quãndo  esgotãdãs  todãs  ãs  possibilidãdes  menos

drãú sticãs de trãtãmento e inviãbilizãdã ã IPI. 

 

v. A mãteúriã ãpresentã, ãindã, outros contornos de necessãú rio exãme.

Ateú  o finãl dã deúcãdã de 80, ã legislãçãão brãsileirã trãduziã predominãênciã de

modelos de proteçãão prioritãriãmente voltãdos pãrã ã sociedãde e ã fãmíúliã do portãdor de

distuú rbio mentãl e nãão ã ele proú prio.  Os direitos dã pessoã com sofrimento mentãl erã bãldio

normãtivãmente.

O recolhimento de ãlgueúm ãà  instituiçãão psiquiãú tricã, inclusive por rãzoã es nãão

meúdicãs (grãvidez indesejãdã, questoã es pãtrimoniãis, sucessoú riãs, etc.), nãão eú  fenoê meno novo

nã nossã ordenãçãão juríúdicã, segundo mãrcã ã doutrinã.

O velho Coú digo Civil  de 1916 previã internãçoã es que nãão fossem de cunho

estritãmente de sãuú de,  como tãmbeúm o diplomã de 2002 que o sucedeu (v.g., “os interditos

referidos  nos incisos  I,  III  e  IV  do  ãrt.  1.767 serãão  recolhidos  em  estãbelecimentos

ãdequãdos, quando não se adaptarem ao convívio doméstico”, ãrt. 1.777).

No entãnto,  o que,  de fãto,  prevãleceu foi  o  Decreto Federãl  n°  24.559/34,

revogãdo ãpenãs durãnte ã presideênciã de Fernãndo Collor de Mello. Nele, que nos regeu por

deúcãdãs, ã pãrtir do Estãdo Novo, viã-se situãçoã es como ãs definidãs nos ãrtigos 11 e 12: 

“A  internação  de  psicopatas  toxicómanos  e  intoxicados  habituais  em

estabelecimentos  psiquiátricos,  públicos  ou  particulares,  será  feita: por

ordem judicial ou  requisição de autoridade policial   ...   Serão documentos

exigidos  para  toda,  internação,  salvo  nos  casos  previstos  neste

decreto: atestado médico, que será dispensado somente quando se tratar de

ordem judicial, o certificado de idoneidade de internando.”

Note-se que ã ãvãliãçãão meúdicã, logicãmente sempre imprescindíúvel, tornãrã-

se dispensãúvel.  Mesmo hoje, ã jurisprudeênciã e mesmo ã prãú ticã do CAO ãpontãm hipoú teses

de IPC determinãdã por enfermeiro ou solicitãdã ãpenãs com ãrgumentãçãão juríúdicã.
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Dãdos  trãzidos  em  recente  ãvãliãçãão  feitã  em  Hospitãis  Psiquiãú tricos  no

ãêmbito do SUS – MS/ SGEP/DENASUS revelou que 7% dos pãcientes no Brãsil sãão internados

por ordem judicial.

O percentuãl  eú  importãnte considerãndo-se o nuú mero finãl  de doentes que

compoã em esse dãdo.

No mesmo sentido, “ã Defensoriã Puú blicã de Brãsíúliã de Brãsíúliã recebe esse

tipo de pedido diãriãmente [internação compulsória]. Soú  em fevereiro deste ãno, chegou ã

144 solicitãçoã es, umã meúdiã de 5,1 ã cãdã 24 horãs, sendo que nã uú ltimã segundã-feirã forãm 11

— em julho do ãno pãssãdo, nãão pãssãvã de treês. A mãioriã dos cãsos envolve mãães de viciãdos

em crãck ou em ãú lcool, que nãão teêm mãis ã quem ãpelãr” (Correio Brãziliense, 15.3.13).  

Em ãlguns textos,  diz-se que o Poder Judiciãú rio  ãcãbou se convertendo em

improú priã portã de entrãdã do sistemã puú blico de sãuú de, nãão o sendo, como tãmbeúm nãão o eú  o

MP.

O CAO levãntou os nuú meros no Pãrãnãú  de IPIs e IPCs, no períúodo de jãneiro ã

dezembro de 2013,  ãtrãveús  dã Centrãl  de Regulãçãão  de Leitos  Psiquiãú tricos  do Estãdo,  que

revelou,  no quãntitãtivo finãl,  ã  ocorreênciã de 93 IPCs em face de 30 IPIs.  Isto eú ,  o  Poder

Judiciãú rio  “internã”  treês  vezes  mãis  que  o  SUS,  situãçãão,  ãliãú s,  que  contrãstã  com  ã  meúdiã

nãcionãl ditã linhãs ãtrãú s, por ser-lhe muito superior, e certãmente conter um significãdo de

mãior grãvidãde.

Provãvelmente, entre os fãtores ã ditãr tãl volume de IPCs (e seu perseverãnte

ãumento) estãú ,  combinãdãmente ou nãão,  ã expãnsãão  demogrãú ficã,  o  incremento de doençãs

mentãis nã populãçãão, ãíú considerãdã ã psiquiãtrizãçãão dos conflitos sociãis, ã medicãlizãçãão nã

sociedãde e ã ãuseênciã de leitos suficientes nã rede SUS.

A tendeênciã que se evidenciou no Pãrãnãú , ãteú  por fãcilidãde juríúdicã, em torno

dos  pedidos de IPC, pode, em determinãdãs situãçoã es em que elã, pelã suã nãturezã,  poderiã

ser buscãdã normãlmente nã formã involuntãú riã, estãr substituindo ã IPI. 

Nãão eú  descãrtãúvel ã hipoú tese de tãl prãú ticã consistir  em ãgrãvo ãà  equidãde que

deve presidir o ãcesso  ãà  ãtençãão psiquiãú tricã hospitãlãr, pois ãcãbã, inevitãvelmente,  ãindã que

de  formã  involuntãú riã,  concedendo  prefereênciã  (pelã  ordem  judiciãl)  ãàqueles  que,  emborã
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credores dã prestãçãão sãnitãú riã, nãão  ingressãm no sistemã de sãuú de, nãão ãguãrdãm quãlquer

ãtendimento, pãssãm ão lãrgo dos demãis que necessitãm de IPI.

Por certo  nãão  incumbe ão mãgistrãdo reger ã  orgãnizãçãão  dos serviços de

sãuú de  nã  rede  puú blicã,  prover  meios  mãteriãis  (em  pãrticulãr,  leitos),  recursos  humãnos  e

correspondente  finãnciãmento.  Quãndo  decide  ele,  liminãr  ou  finãlmente,  em  fãce  de

determinãdã pretensãão que lhe foi deduzidã (IPC), o fãz ãà  luz dos elementos de convicçãão que

importãm pãrã o  cãso,  ãtendidã  ã  legislãçãão  ãplicãúvel.  Nenhum repãro cãbe  ã  essã  prãú ticã,

nãturãlmente.

EÚ  fundãmentãl,  contudo,  sãlientãr  que  ã  recorreênciã  de IPCs nãão  estãú  ã

significãr,  como  deveriã,  efetivo  sinãlizãdor  pãrã gestãão,  orientãndo  o  Administrãdor  ã

reconhecer ãs  frãturãs no sistemã e ã dãr-lhes provimento ãssistenciãl.  Apãrentemente, cãsos

individuãis  se  reproduzem  numã  sequeênciã  monoú tonã  e  esteú ril,  sem  ãpontãr  o  problemã

coletivo.

A  culturã  que  se  estãú  ã  formãr  com  ã  insistente  buscã  de IPCs no  Poder

Judiciãú rio  (disso  os  nuú meros  ãcimã  dãão  bem  contã)  ãpresentã,  tãmbeúm,  um  resultãdo  de

desorgãnizãr o sistemã puú blico de hospitãlizãçãão psiquiãú tricã, que nãão plãnejou nem orçou os

custos dãí ú decorrentes.  Em certãs situãçoã es ãtribui-se deveres de hospitãlizãçãão ã pequenos

municíúpios, que nãão deteúm normãtivãmente essã responsãbilidãde nã pãrtilhã de incumbeênciãs

dos entes federãtivos no SUS, desãrrãnjãndo seus reduzidos orçãmentos pãrã tãl nãão previstos

e,  em  fãce  disso,  subfinãnciãndo  setores  de  suã  responsãbilidãde  diretã,  isto  eú ,  ã  ãtençãão

primãú riã dã populãçãão.

Efeito uú til desse complexo contexto eú  insistir-se, nãs prãú ticãs ministeriãis, o

quãnto possíúvel,  em reãlizãçãão  de IPIs,  nãs  hipoú teses  em que hãjã  expressã  fundãmentãçãão

meúdicã, hãvendo terceiro solicitãnte.

Cãbe ão MP provocãr positivãmente ãs instituiçoã es de sãuú de mentãl do SUS e ã

Administrãçãão Puú blicã.

Logo, quãndo solicitãdo, e ãntes de se cogitãr em IPC, eú  bãstãnte rãzoãúvel que

o Ministeú rio Puú blico provoque, nã viã ãdministrãtivã, o gestor do SUS ã providenciãr o pronto

ãtendimento meúdico necessãú rio ão suposto portãdor de trãnstorno mentãl.
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Sãbe-se  que ã IPC,  em certãs  situãçoã es,  pode sinãlizãr  ã  ãuseênciã  de vãgãs

pãrã IPI ou  outrãs  insuficieênciãs  de  ãtençãão  secundãú riã.  Confirmãdã  ã  omissãão,  e  se  nãão

reconhecidãs  e  trãtãdãs  ãdministrãtivãmente  pelo  gestor  de  modo  espontãêneo,  ã  situãçãão

reclãmã ã ãtuãçãão do MP.

Investir-se nã constãnte judiciãlizãçãão de IPCs pode ser pouco interessãnte se

se pensãr estrãtegicãmente, nã medidã em que pode, ocãsionãlmente,  “ãcomodãr” o gestor do

SUS ã  nãão enfrentãr conclusivãmente ãs demãndãs do grupo de usuãúrios que cãrecem dessã

ãtençãão.

Cãbe ão Poder Puú blico reconhecer e investir esforços resolutivos ã pãrtir dãs

perspectivãs coletivãs que podem sugerir ãs IPCs. Provãvelmente se reduzirãão os quãntitãtivos

de internãçoã es por determinãçãão do Poder Judiciãú rio, diminuindo os vãlores dã judiciãlizãçãão,

ãtendendo os pãcientes no seu conjunto de formã mãis equitãtivã e contribuindo, ão cãbo, pãrã

ã proú priã melhor orgãnizãçãão do SUS.

vi.  Se inevitãúvel  ã IPC,  pelãs circunstãênciãs mãteriãis que se ãpresentãrem2,

impoã e-se, em seu deferimento, sejã estãbelecidã verificãçãão regulãr sobre ã necessidãde de suã

mãnutençãão,  pelã  respectivã  instituiçãão  de  sãuú de,  que deve se  dãr  dentro  do menor  prãzo

possíúvel, informãdo regulãrmente o Juíúzo ã respeito. 

Quãndo dã ãltã,  serãú  uú til  solicitãr  do hospitãl  o  encãminhãmento ão Poder

Judiciãú rio/MP  quãl  ã  orientãçãão  de  sãuú de  fornecidã  ão  pãciente,  velãndo  pãrã  que  hãjã

continuidãde dos cuidãdos nã viã ãmbulãtoriãl, CAPS, etc.   

vii. EÚ  dever do SUS gãrãntir ã prontã ãtençãão e resolutividãde ãos ãgrãvos ãà

sãuú de de todãs ãs pessoãs portãdorãs de trãnstorno psíúquico (de quãlquer nãturezã, inclusive

por uso de ãú lcool e  outrãs drogãs).  Devem ser  ãcolhidãs em suãs unidãdes de sãuú de,  cãsãs

hospitãlãres ou em  serviços de urgeênciã ou emergeênciã.

Internãmentos  psiquiãú tricos  involuntãú rios  (IPI),  dãdã  ã  suã  nãturezã,  nãão

exigem  preúvio  consentimento  do  proú prio  pãciente  ou  ordem  judiciãl,  presentes  os  motivos

2 O pedido deve ser instruíúdo com lãudo meúdico circunstãnciãdo, conforme preveê  o ãrt. 6º, caput, dã Lei Federãl nº 10.216/2001.
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ãutorizãdores (v. ãrtigos 6º, II, e 8º, dã Lei nº 10.216/01). Serãão sempre menos onerosos, ãteú

onde ã vistã ãlcãnçã, que ãs IPCs.

Por  provocãçãão  do  MP,  viã  ofíúcio,  ãà  Secretãriã  Municipãl  de  Sãuú de  e  ãà

respectivã  Regionãl  dã  SESA  eú  possíúvel  sindicãr  ã  mãteriãlizãçãão  do  seu  poder/dever  de

promover ã ãrticulãçãão e integrãçãão entre os pontos de ãtençãão dãs redes de ãtençãão bãú sicã e

secundãú riã, dã urgeênciã emergeênciã e dã rede de ãtençãão psicossociãl, pãrã quãlificãr o cuidãdo

por  meio  do  ãcolhimento  compãssivo  e  do  ãcompãnhãmento  multidisciplinãr  contíúnuo,  em

especiãl orgãnizãndo-se e cãpãcitãndo seus ãgentes.

Devem  cessãr,  por  fim,  eventuãis  prãú ticãs  descãbidãs  por  pãrte  de  ãlguns

servidores puú blicos dã proú priã ãú reã de sãuú de, que, sem bãse teúcnicã, orientãm pessoãs,  sem

sequer tentãr ãcolheê -lãs, ã vãlerem-se do MP ou de outro oú rgãão de ãssisteênciã judiciãú riã pãrã

obtençãão  de trãtãmento psiquiãú trico,  cujã incumbeênciã nãão  eú  primãriãmente desses  oú rgããos,

mãs do Poder Puú blico.
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