
Nota técnica n. 04/2014
Assunto: urgência e emergência psiquiátrica

São  frequentes  as  notícas  de  íasos  aportados  nas
Promotorcas de Justia de Proteião à Saúde Públcía de falta de dclcgênícas, pelos aparatos
de saúde muncícpacs, para atender os íasos de urgêníca ou emergêníca pscqucátrcía, quer
seja em uncdades báscías de saúde (UBSs), em uncdades de pronto-atendcmento 24h (UPA
24h) ou em prontos-soíorros de hospctacs.

Em geral as justiíataas apresentadas pelo gestores rescdem
na cmposscbclcdade de prestar seracios de saúde mental por falta de íondciões téíncías,
estruturacs e de pessoal trecnado para este tpo de responsabclcdade.

Asscm,  não  são  raras  as  demandas  aportadas  nas
Promotorcas  de  Justia,  de  que  paícentes  íom  transtornos  mentacs,  quer  sejam
deíorrentes  do  uso  de  substânícas  pscíoataas  ou  não,  em  sctuaiões  de  urgêníca  ou
emergêníca, não tercam scdo atendcdos nas uncdades báscías de saúde e/ou em hospctacs.

Em  todos  essas  sctuaiões  se  cnfere  aparente  falta  de
artíulaião e cntegraião entre os pontos de atenião da rede, e, íomo íonsequêníca, a não
oferta de aiões e seracios a pessoas que deles neíessctam, e que se aíham em quadro
agudo.  Essa  ícríunstâníca  íontrcbuc  para  agraaamento  dos  respeítaos  transtornos
mentacs,  prolongando  a  situação  de  vulnerabilidade  pessoal  e  social,  em  indefinida
espera  da  adoião  das  medcdas  neíessárcas  para  o  tratamento  pendente,  cníluscae  de
eaentual cnternaião hospctalar.

A  Lec  Federal  nº  10.216,  de  6  de  abrcl  de  2001,
prcnícpalmente no seu art. 3º, caput, íonscdera ser

“responsabilidade do Estado o desenvolvimento da polítca
de  saúde  mental,  a  assistência  e  a  promoção  de  ações  de  saúde  aos  portadores  de
transtornos mentais, com a devida partcipação da sociedade e da família, a qual será
prestada  em  estabelecimento  de  saúde  mental,  assim  entendidas  as  insttuições  ou
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”.

Portanto, a asscstêníca à saúde aos portadores de transtorno
mental deae se dar no Scstema Úncío de Saúde, a prcníípco, a partr de suas portas de
entrada do art. 9, I a III, do Deíreto n. 7508/2011: 

Art. 9º  São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

I - de atenção primária;

II - de atenção de urgência e emergência;
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III - de atenção psicossocial e 

V - especiais de acesso aberto. 

A atenião báscía é o íonjunto de aiões de níael prcmárco de
asscstêníca à saúde. É o ponto de íontato preferenícal íom o SUS e em regra seu prcmecro
íontato,  realczado  pelas  espeícalcdades  báscías  de  saúde  (ílíncía  médcía,  pedcatrca  e
gcneíologca/obstetrííca),  íom  a  inalcdade  resolaer  os  problemas  macs  frequentes  e
releaantes de saúde da populaião. 

A organczaião e exeíuião das aiões da atenião báscía é de
responsabclcdade dcreta da gestão muncícpal  do SUS (Seíretarca Muncícpal  de Saúde)  e
engloba aiões de  saúde, no âmbcto cndcacdual e íoletao, que abrangem a promoião e a
proteião da saúde,  a preaenião de agraaos, o dcagnóstío, o tratamento, a reabclctaião e
a manutenião da saúde, incluindo tratamento dos distúrbios  mentais  e psicossociais
mais frequentes, dentre os quais aqueles decorrentes do uso de substâncias psicoatvas
(drogadição e alcoolismo).

Na  organczaião  da  atenião  prcmárca,  além  dos
equcpamentos, reíursos matercacs e humanos, é salutar que o scstema funícone em rede,
íom garanta dos fuxos de referêníca e íontrarreferêníca aos seracios espeícalczados, de
apoco dcagnóstío e terapêutío, ambulatorcal e hospctalar, pelo prcníípco da cntegralcdade.

O art. 7º da Lec n. 8080/90 dcz: 

“As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados  ou  conveniados  que  integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Consttuição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

II  -  integralidade de assistência,  entendida como conjunto
articulado e conínuo das ações e serviços preventvos e curativos, individuais e coletvos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;”

Tal dcíião está, em parte, regulamentada hoje pelo art. 13,
do Deíreto n. 7508/11:

Art.  13.  Para  assegurar  ao  usuário  o  acesso  universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federatvos,
além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

I - garantir a transparência, a integralidade e a equidade no
acesso às ações e aos serviços de saúde;
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II - orientar e ordenar os fuxos das ações e dos serviços de
saúde;

III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e

IV - ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

As portas de entrada de urgêníca e a emergêníca são aquelas
que se destnam a atender oíorrênícas cmpreacstas de agraao à saúde íom ou sem rcsío
potenícal  de acda,  íujo paícente neíesscta de asscstêníca médcía cmedcata (urgêníca)  e
aquelas  oíorrênícas,  também  cmpreacstas,  íom  íonstataião  médcía  de  íondciões  de
agraao  à  saúde  que  cmplcquem  em  rcsío  cmcnente  de  acda  ou  sofrcmento  cntenso
(emergêníca). São os íoníectos do art. 1º, da Resoluião n. 1451/95, do CFM.

Os  íomponentes  da  rede  SUS  para  atender  urgêníca  e
emergêníca são, em regra, as uncdades báscías de saúde, os pronto-soíorros, as uncdades
de pronto-atendcmento (UPAs 24h), o seracio móael Seracio de Atendcmento Móael de
Urgêníca  (SAMU  192)  e  suas  Centracs  de  Regulaião  Médcía,  pelo  art.  4º  da  Portarca
GM/MS n. 1600/2011:

“Art. 4º A Rede de Atenção às Urgências é consttuída pelos
seguintes componentes:

I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;

II - Atenção Básica em Saúde;

III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e
suas Centrais de Regulação Médica das Urgências;

IV - Sala de Estabilização;

V - Força Nacional de Saúde do SUS;

VI  -  Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPA  24h)  e  o
conjunto de serviços de urgência 24 horas;

VII - Hospitalar; e

(...)

Art.  6º O Componente  Atenção Básica em Saúde tem por
objetvo  a  ampliação  do  acesso,  fortalecimento  do  vínculo  e  responsabilização  e  o
primeiro  cuidado  às  urgências  e  emergências,  em  ambiente  adequado,  até  a
transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a
implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades.
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Ou  seja:  não  é  exato,  íomo  muctas  aezes  se  obseraa  na
prátía,  as  pessoas  decxarem de ser  atendcdas  em uncdades báscías  de saúde,  ou por
equcpes  da  Estratégca  Saúde  da  Famílca,  por  apresentarem  quadro  de
urgêníca/emergêníca  (de  qualquer  natureza,  cníluscae  pscqucátrcía),  sendo  meramente
orcentadas  a  busíarem  asscstêníca  em  UPAs,  hospctacs,  prontos-soíorros  ou  outros
seracios exíluscaos de urgêníca e emergêníca. 

Ademacs,  há  cnúmeros  íasos  de  urgêníca/emergêníca  (em
espeícal ílíncía, gcneíológcía e pedcátrcía, mas cníluscae pscqucátrcía) que excgem aiões de
saúde de bacxa íomplexcdade, íom tratamento meramente ambulatorcal, que bem podem
(e deaem) ser efetuados na atenião báscía. É o exemplo de írcania íom febre perscstente,
gestante íom desíonfortos, cdoso em írcse hcpertenscaa, pessoas íom scntomas tpcíos de
dcarrecas, acroses, resfrcados, cnfantes íom pequenos objetos cnsercdos em acas aéreas ou
audctaas, pessoas em surtos pscíótíos, etí. 

São íasos que, aca de regra, podem ser aíolhcdos e atendcdos
por equcpe médcía e de enfermagem em íonsultórcos de UBSs ou de ESF, que podem
resolaer a íontento o quadro apresentado, ou, se neíessárco, apenas estabclczá-lo e de
cmedcato eníamcnhá-lo para o seracio neíessárco dentro da rede SUS: se for neíessárca
cnternaião  (de  qualquer  natureza,  inclusive  psiquiátrica  involuntária),  após  a
estabclczaião (dentro dos reíursos e cnsumos alc excstentes), o aíconamento da rede, pelos
fuxos estabeleícdos pela respeítaa Seíretarca Muncícpal de Saúde, para obtenião do lecto
neíessárco, cníluscae íom eaentual transporte sanctárco, se neíessárco for.

Se  asscm  funíconassem  em  regra  os  seracios  de  atenião
báscía  em  urgêníca  e  emergêníca,  por  íerto  as  longas  horas  de  ilas  de  espera  de
paícentes  em prontos-soíorros,  UPAs  e  outros  seracios  de  urgêníca  sercam reduzcdas,
decxando para os seracios de prontos-soíorros aquelas hcpóteses de urgêníca/emergêníca
de  alta  íomplexcdade,  que  excjam,  de  fato,  retaguarda  hospctalar  (em  espeícal  de
traumatologca e neuroícrurgca).

Art.  7º  O  Componente  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de
Urgência  (SAMU 192)  e  suas  Centrais  de  Regulação Médica das  Urgências  tem como
objetvo  chegar precocemente à vítima após ter  ocorrido um agravo à sua saúde (de
natureza clínica, cirúrgica, traumátca, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras)
que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte,  sendo necessário, garantir
atendimento  e/ou  transporte  adequado  para  um  serviço  de  saúde devidamente
hierarquizado e integrado ao SUS.

Parágrafo único. O Componente de que trata o caput deste
artgo pode se referir a atendimento primário quando o pedido de socorro for oriundo de
um cidadão ou de atendimento secundário quando a solicitação partr de um serviço de
saúde  no  qual  o  paciente  já  tenha  recebido  o  primeiro  atendimento  necessário  à
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estabilização do quadro de  urgência  apresentado,  mas que necessita  ser  conduzido a
outro serviço de maior complexidade para a contnuidade do tratamento.

(...)

Art.  10.  O  Componente  Unidades  de  Pronto  Atendimento
(UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas está assim consttuído:

I  -  a  Unidade  de  Pronto  Atendimento  (UPA  24  h)  é  o
estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de
Saúde/Saúde  da  Família  e  a  Rede  Hospitalar,  devendo  com  estas  compor  uma  rede
organizada de atenção às urgências; e

II  -  as  Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPA  24  h)  e  o
conjunto de Serviços de Urgência 24 Horas não hospitalares devem prestar atendimento
resolutivo e qualifcado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados  de
natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de
trauma,  estabilizando  os  pacientes  e  realizando  a  investigação  diagnóstica  inicial,
defnindo,  em todos os  casos,  a  necessidade ou não,  de encaminhamento a serviços
hospitalares de maior complexidade.

Art.  11.  O  Componente  Hospitalar será  consttuído  pelas
Portas  Hospitalares  de  Urgência,  pelas  enfermarias  de  retaguarda,  pelos  leitos  de
cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstco por imagem e de laboratório e pelas
linhas de cuidados prioritárias.

Pela atual POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS  (Portarca GM-MS n. 1600/2011), as urgênícas e emergênícas pscqucátrcías
deaem reíeber atendcmento uncaersal e cntegral: 

Art.  2°  Consttuem-se  diretrizes  da  Rede  de  Atenção  às
Urgências:

I  -  ampliação  do acesso  e  acolhimento aos  casos  agudos
demandados aos  serviços  de saúde  em todos os  pontos  de atenção,  contemplando a
classifcação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos;

II - garanta da universalidade, equidade e  integralidade no
atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas
e às relacionadas a causas externas (traumatsmos, violências e acidentes);

(...)

VI  -  artculação  e  integração  dos  diversos  serviços  e
equipamentos  de  saúde,  consttuindo  redes  de  saúde  com  conectvidade  entre  os
diferentes pontos de atenção;
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Ora, o que a Polítía Naíconal  de Urgênícas e Emergênícas
aíaba por preíonczar é o próprco prcníípco da  isonomia no acesso: todas as pessoas em
urgênícas/emergênícas  mereíem  o  mesmo  atendcmento  –  quer  seja  de  natureza
traumátía, ílíncía, pscqucátrcía, pedcátrcía, etí, em todos os íomponentes da rede SUS.

Guarda-se  asscm  íorrelaião  íom  o  prcníípco  referente  ao
“Padrão de Asscstêníca” da Carta de Prcníípcos sobre a Proteião de Pessoas Aíometdas de
Transtorno  Mental,  da  ONU  de  17/12/1991  (“todo  usuário  terá  o  direito  de  receber
cuidados  sociais  e  de  saúde apropriados  às  necessidades  de  saúde,  e  terá  direito  ao
cuidado e tratamento de acordo com os mesmos padrões dispensados a outras pessoas
com problemas de saúde”).

Tudo csso, em íonsonâníca íom a Polítía Naíconal de Saúde
Mental, baseada no art. 198 da CF/88 e nas Lecs n. 8080/90 e n. 10216/01, íompreende a
cnserião do portador de transtorno mental na rede de atenião à saúde (UBS, ESF, CAPS),
íom todo o tratamento que preícsar, cníluscae em níael hospctalar, quando neíessárco for,
pelo art. 6º da Lec n. 10216/01:

Art.  6º  A  internação  psiquiátrica  somente  será  realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motvos.

Parágrafo  único.  São  considerados  os  seguintes  tpos  de
internação psiquiátrica:

I  -  internação  voluntária:  aquela  que  se  dá  com  o
consentmento do usuário;

II  -  internação  involuntária:  aquela  que  se  dá  sem  o
consentmento do usuário e a pedido de terceiro; e

III  -  internação  compulsória:  aquela  determinada  pela
Justça.

Nos atendcmentos dos seracios de saúde loíacs (em UBS, ESF,
UPA 24h, prontos-soíorros e outros seracios de urgêníca), os íasos de possíael transtorno
mental  mereíem  a  deacda  aaalcaião  médcía,  após  o  que,  quando  íonstatado  pelo
respeítao médcío responsáael um agraao de saúde dessa natureza que excja cnternaião
hospctalar do paícente, a exeíuião dessa cnternaião é imperatva quando houaer pedcdo
de teríecro, mesmo contra a vontade expressa do paciente (acnda que seja macor e íapaz)
e  sem  nenhuma  prévia  autorização  judicial,  apenas  íom  postercor  íomuncíaião  ao
Mcncstérco Públcío em 72h por parte da dcreião do estabeleícmento de saúde que reíeber
o paícente, nos termos dos segucntes dcsposctaos da Lec n. 10.216/01:
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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 respectva alta.

Asscm  é  que,  esgotados  os  reíursos  extra-hospctalares  e
preeníhcdos  os  apontados  requcsctos  legacs  para  a  cnternaião  cnaoluntárca  (artgos  6º,
cnícso II, 7º e 8º da Lec nº 10.216/01), deae o gestor de saúde atuar de forma a garantr a
hospitalização de todos que dela necessitarem, acabclczando rotna de eníamcnhamentos
e  lectos  para  tratamento,  independentemente  de  anuência  do  paciente  ou  prévia
intervenção judicial, íom artíulaião íom os CAPSs ou UBSs para artíular e íoordenar o
íucdado (sobretudo para,  na alta  hospctalar,  haaer íontnucdade do tratamento na aca
ambulatorcal - íontrarreferêníca). 

Na reíente reorganczaião da Rede de Atenião Pscíossoícal
no Scstema Úncío de Saúde, pela Portarca GM/MS n. 3088/2011, a garanta de acesso em
íucdado cntegral,  íom organczaião  dos  seracios  em rede  de  atenião,  foram aliadas  à
íondcião de dcretrczes, íom ênfase também íomo objetaos geracs: 

Art. 3º São objetvos gerais da Rede de Atenção Psicossocial: 

I - ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em
geral;

II - promover o acesso das pessoas com transtornos mentais
e  com  necessidades  decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e  outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; e

III  -  garantr  a  articulação  e  integração dos  pontos  de
atenção das redes de saúde no território, qualifcando o cuidado por meio do acolhimento,
do acompanhamento contnuo e da atenção às urgências.

Como  acsto,  os  equcpamentos  de  saúde  da  rede  SUS  que
deaem prestar  seracios  de urgêníca e emergêníca – nos  quacs  as  uncdades báscías  de
saúde, as uncdades de pronto-atendcmento e os prontos-soíorros e demacs seracios de
urgêníca e emergêníca de hospctacs se cnserem – também deaem ser pontos de atenião
na rede de saúde mental, íom artíulaião íom os demacs equcpamentos da rede, para
atendcmento cntegral ao paícente, nos termos do art. 8º da Portarca GM/MS n. 3088/2011:
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Art.  8º  São  pontos  de  atenção  da  Rede  de  Atenção
Psicossocial  na atenção de urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização,
UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades
Básicas de Saúde, entre outros.

§ 1º Os pontos de atenção de urgência e  emergência são
responsáveis,  em seu âmbito  de  atuação,  pelo  acolhimento,  classifcação  de  risco  e
cuidado  nas  situações  de  urgência  e  emergência  das  pessoas  com  sofrimento  ou
transtorno  mental  e  com necessidades  decorrentes  do uso  de crack,  álcool  e  outras
drogas. 

§ 2º Os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial
na atenção de urgência e emergência  deverão se articular com os Centros de Atenção
Psicossocial, os quais realizam o acolhimento e o cuidado das pessoas em fase aguda do
transtorno mental, seja ele decorrente ou não do uso de crack, álcool e outras drogas,
devendo  nas  situações  que  necessitem  de  internação  ou  de  serviços  residenciais  de
caráter transitório, articular e coordenar o cuidado. 

Asscm, não há dúacdas de que eaentual negataa de médcío
em  prestar  asscstêníca  a  pessoa  em  quadro  agudo  de  qualquer  natureza  (cníluscae
pscqucátrcío), sem prejuízo de eaentual responsabclczaião írcmcnal por omcssão de soíorro,
poderá íonigurar cnfraião ao artgo 7º, do Códcgo de Étía Médcía, segundo o qual  é
aedado ao médcío 

“Deixar  de  atender  em setores  de  urgência  e  emergência,
quando  for  de  sua  obrigação  fazê-lo,  expondo  a  risco  a  vida  de  pacientes,  mesmo
respaldado por decisão majoritária da categoria” 

Contudo, sabe-se que, em geral, os proissconacs de saúde,
espeícalmente  os  médcíos,  não  se  omitem  dessa  forma,  mas  somente  por  falta  de
orcentaião e íapaíctaião para o reíonheícmento da urgêníca/emergêníca pscqucátrcía (e
para o respeítao manejo ílíncío do paícente em quadro agudo). Podem, não raro, decxar
de  prestar  a  asscstêníca  que  o  usuárco  neíessctaaa  naquele  exato  momento,  sem  a
íonsequente  artíulaião  em  rede  para  íoordenar  o  íucdado,  mormente  quando  a
cnternaião for a terapêutía cndcíada.

Asscm, aíabam não sendo deteítadas hcpóteses cmportantes
de  urgênícas/emergênícas  pscqucátrcías  (íomo cdeaiões sucícdas  scgnciíataas,  cnancião
aíentuada,  aluícnaiões,  delírcos,  etí)  ou  as  íonfundcndo  íom  meros  desacos
íomportamentacs  (agresscacdade  e/ou  agctaiões  pscíomotoras  cntensas,  muctas  aezes
deíorrentes de síndrome de abstnêníca ou outros agraaos).

Se os proissconacs de medcícna e enfermagem não estaerem
orcentados  e  íapaíctados  para  o reíonheícmento da  urgêníca/emergêníca pscqucátrcía,
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bem íomo para  a  refercda  artíulaião em rede para  íoordenar  o íucdado,  mormente
quando a  cnternaião  for  a  terapêutía cndcíada,  a  cntegralcdade  da  asscstêníca restará
acolada.1

Então, asscm se íonstatando, é cmportante que o Mcncstérco
Públcío íonícte a dcreião úncía da rede SUS em seu muncíípco para  garantr a todos os
pacientes em fase aguda de transtorno mental (seja ele decorrente ou não do uso de
crack,  álcool  e  outras  drogas)  o  acolhimento,  classificação  de  risco  e  cuidado  nas
situações  de urgência  e emergência,  em todos os componentes  (UBS,  ESF,  UPA 24h,
pronto-soíorro, SAMU, etí), em demanda espontânea ou referenícada. É íurcal proaoíar
íada  qual  desses  íomponentes  a  exeíutar  o  atendcmento  asscstenícal  dentro  de  sua
íapaícdade cnstalada e quando, após o atendcmento de urgêníca, o íaso for referenícado
para lecto hospctalar (busíando a aaga junto à respeítaa Central de Lectos) ou qualquer
outro seracio (ambulatorcal, CAPS ou outro), fazê-lo íom o quadro ílíncío e pscqucátrcío
estabclczado.

Para  tudo csso,  por  íerto se  deaerá tensconar  a  Seíretarca
Muncícpal de Saúde e a íorrespondente Regconal da Seíretarca de Estado da Saúde (haja
acsta os deaeres da gestão estadual do SUS preacstos no art. 17, III, da Lec n. 8080/90) para
capacitação  dos  profissionais  de  saúde  (especialmente  os  médicos)  para  detectar  e
prevenir os agravos de cunho mental, reconhecendo urgências e emergências e trata-las
com  o  devido  manejo  clínico,  íom  estabclczaião  do  paícente  (até  de  eaentuacs
neíesscdades  ílíncías  dcaersas)  até  o  eníamcnhamento  para  o  tratamento  neíessárco
(cníluscae  ao  lecto  pscqucátrcío,  se  neíessárco  for),  de  todos  os  proissconacs  de saúde,
dentro das atrcbuciões téíncías de íada qual.

Nesse  mesmo  sentdo,  para  se  íhegar  ao  melhor
aíolhcmento  e  atendcmento  resolutao  a  todas  as  pessoas  sofredoras  de  transtornos
mentacs de qualquer natureza, será cmpresícndíael íoníctar as gestões loíacs do SUS (do
muncíípco e do Estado, pela Regconal de Saúde) a promoaerem a artculação e integração
entre os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e
emergência, em espeícal as UBSs, equcpes de ESF, UPAs 24h, prontos-soíorros, hospctacs e
1 Aliás, essa realidade está sendo enfrentada pela Promotoria de Justça de Proteção à Saúde Pública de
Curitba,  que, em atuação em inquérito civil nos últmos três anos, detectou que boa parte das supostas
negatvas de atendimento a pessoas em urgência e emergência de cunho psiquiátrico em UPAs e por parte
do SAMU na capital não consttuíam verdadeiras omissões de socorro: demonstravam difculdades técnicas
dos profssionais de medicina desses serviços, em reconhecimento e manejo clínico desses quadros agudos,
em especial daqueles decorrentes da drogadição. 

Em face disso, com apaio deste CAO, ajustou-se com a Secretaria Municipal de Saúde a elaboração
de um protocolo técnico de urgências e emergências psiquiátricas para subsidiar os médicos das centrais de
regulação do SAMU, documento ainda em fase de fnal aprimoramento pela gestão do SUS em Curitba, com
diretrizes apresentadas à Promotoria. Quando da efetva implantação nos próximos dias, o CAO dará ampla
divulgação ao conteúdo desse protocolo,  visto que seu conteúdo,  para além de sua pertnência técnica,
poderá ser aproveitado em outras esferas e pelas próprias Promotorias de Justça do interior.
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SAMU, íom os Centros de Atenião Pscíossoícal, para qualciíar o íucdado por meco do
aíompanhamento  íontnuo  e  da  atenião  às  urgênícas,  íomo  preacsto  no  art.  3º  da
refercda Portarca, bem íomo para que os íorrespondentes CAPSs de referêníca (ou a UBS
de orcgem, íaso cnexcstente o CAPS) se relaíconem de modo permanente e organczado
íom o demacs pontos para coordenar o cuidado,  em espeícal íom eaentual  cnternaião
hospctalar  (quando  esta  for  a  terapêutía  cndcíada  pela  asscstêníca  médcía),  dcsso
cnformando ao Mcncstérco Públcío.

Para  csso  tudo,  é  possíael  a  íelebraião  de  termo  de
ajustamento  de  íonduta  ou  emcssão  de  reíomendaião  admcncstrataa,  para  que  a
Seíretarca Muncícpal de Saúde aenha a:

a) garantr a pronta atenção à saúde de todas as pessoas
portadoras  de transtorno psíquico  (inclusive  por  uso de álcool  e  drogas)  que  forem
atendidas em suas unidades de saúde próprias, contratadas ou conveniadas, de urgência
ou  emergência  (UPAs  24,  SAMU,  pronto-soíorros,  outros  seracios  de  urgêníca),  em
demanda espontânea ou referenícada, íada qual realczando o íucdado asscstenícal dentro
de sua íapaícdade cnstalada e quando, após o atendcmento de urgêníca, e íom a deacda
aaalcaião médcía, o íaso for referenícado para lecto hospctalar (busíando a aaga junto à
respeítaa Central  de Lectos)  ou qualquer outro seracio (ambulatorcal,  CAPS ou outro),
fazê-lo, de preferêníca, íom o quadro ílíncío e pscqucátrcío estabclczado;

b) garantr que todos os pontos de atenção de urgência e
emergência  da  rede  própria,  contratada  ou  conveniada,  sejam  efetvamente
responsáveis  pelo  acolhimento,  classificação  de  risco  e  cuidado  nas  situações  de
urgência  e  emergência  das  pessoas  íom  sofrcmento  ou  transtorno  mental  e  íom
neíesscdades deíorrentes do uso de íraík, álíool e outras drogas, nos estrctos termos do
art. 8º da Portarca GM/MS n. 3088/2011 e do art. 6º da Lec n. 10.216/2001;

c)  estabelecer  os  fuxos  de  atendimento  nas  portas  de
entrada e as referênícas/íontrarreferênícas (artgos 9 e 13 do Deíreto n. 7508/2011) na
rede de atenião pscíossoícal, cníluscae de urgêníca e emergêníca;

d) promover a capacitação e treinamento dos profissionais
de  medicina  e  enfermagem,  bem  como  das  autoridades  sanitárias  de  íada  uncdade
próprca,  em  especial  dos  médicos para  reíonheícmento  de  íasos  agudos  de  agraaos
mentacs de qualquer natureza e respeítao manejo ílíncío, e de todos os proissconacs de
saúde,  dentro  das  atrcbuciões  téíncías  de  íada  qual,  para  reíonheícmento  cmedcato,
manejo e íucdado neíessárco a  todos os íasos  de urgêníca e  emergêníca pscqucátrcía,
cníluscae por uso de álíool ou drogas, e
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e) promover a artculação e integração entre os pontos de
atenção  da  Rede de Atenção  Psicossocial  na  atenção  de urgência  e  emergência,  em
espeícal as UBSs, equcpes de ESF, UPAs 24h, prontos-soíorros, hospctacs e SAMU, íom os
Centros de Atenião Pscíossoícal, para qualciíar o íucdado por meco do aíompanhamento
íontnuo e da atenião às urgênícas, íomo preacsto no art. 3º da refercda Portarca, bem
íomo  para  que  os  íorrespondentes  CAPSs  de  referêníca  (ou  a  UBS  de  orcgem,  íaso
cnexcstente o CAPS) sejam artíulados íom o demacs pontos para íoordenar o íucdado, em
espeícal íom eaentual  cnternaião hospctalar (quando esta for a terapêutía cndcíada pela
asscstêníca médcía).

Deíorre do próprco prcníípco da cntegralcdade, do art. 7º, II,
da Lec  n.  8080/90,  a  artculação e integração entre os pontos  de atenião da atenião
báscía,  da  urgêníca  emergêníca  e  da  rede  de  atenião  pscíossoícal,  em  espeícal
organczando-se e íapaíctando seus agentes,  para que cessem ocorrências tão comuns
quanto  descabidas,  de  seracdores  públcíos  de algumas  muncícpalcdades  orientando as
pessoas a valerem-se do Ministério Público para obtenção de tratamento psiquiátrico –
quando, não raro, nenhum seracio de saúde sequer foc oportunczado àquela pessoa.

Nem  sempre  será  possíael  a  íorreião  cmedcata  dos
problemas cnícdentes em íada muncíípco, fruto de suas próprcas peíulcarcedades polítías,
soícacs,  eíonômcías,  demográiías,  ambcentacs,  íulturacs  e  sanctárcas.  Porém,  é
absolutamente neíessárco defagrar  o proíesso de ajustamento,  cncícalmente no plano
admcncstratao, de forma a paulatnamente haaer uma aproxcmaião íonscstente íom o
“padrão ouro” de íucdados, enunícado nas lcnhas preíedentes. 

Esse proíesso cmplcía em busíar  um dcagnóstío cncícal  da
sctuaião excstente em íada muncíípco, e, de aíordo íom o apurado, estabeleíer íonsenso
íom o gestor,  aíería  de  um íronograma (aca  termo de  ajustamento  de  íonduta,  por
exemplo), de modo a atngcr resultados objetaos numa determcnada esíala de prazos.

Enim, tensconar as dcaersas cnstânícas do íomplexo públcío
de saúde, desde a Seíretarca Muncícpal de Saúde até a Seíretarca de Estado da Saúde,
cníluscae o íontrole soícal, atraaés do Conselho Muncícpal de Saúde, proaoíando íada qual
ao efetao exeríííco de suas atrcbuciões, é tarefa prcmordcal que se cmpõe ao Mcncstérco
Públcío na defesa da saúde públcía, busíando refexos macs scgnciíataos, a médco e longo
prazo,  para  a  populaião loíal,  sem prejuízo  do atendcmento das  demandas  de íunho
cndcacdual que aíorrem à Promotorca de Justia de Proteião à Saúde Públcía dcarcamente,
as quacs poderão ser senscaelmente reduzcdas pela nossa atuaião no âmbcto íoletao.

Curctba, 12 de maco de 2014.
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FERNANDA NAGL GARCEZ           MARCO ANTONIO TEIXEIRA
Promotora de Justia                     Proíurador de Justia
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