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Apresentação
Historicamente, o cuidado de pessoas com transtornos mentais no Brasil foi sinônimo apenas
de internação em hospitais psiquiátricos especializados. Na segunda metade do século XX,
especificamente nos anos 70, esse modelo de cuidado começou a ser repensado, culminando com
o advento da Constituição da República, em 1988, e a criação do SUS - Sistema Único de Saúde (Lei
n. 8.080/90), momento em que foram estabelecidas as condições institucionais para a implantação
de novas políticas públicas de saúde, entre as quais a de saúde mental (Ministério Público e tutela à
saúde mental: a proteção de pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos e de usuários de álcool
e drogas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2011).
A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01, propõe o resgate da cidadania
das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, por meio da continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar, do
restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários e do respeito aos seus direitos e liberdades.
Essa alteração dos parâmetros de tratamento dos pacientes psiquiátricos preconiza, antes e acima
de tudo, o convívio com a família e com a comunidade em detrimento do isolamento.
No contexto dessa lei, estabeleceu-se que as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas só podem ser submetidas à
internação psiquiátrica mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Com o laudo médico circunstanciado, admitem-se internações voluntárias (aquelas que se dão com
o consentimento do usuário), internações involuntárias (aquelas que se dão sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro) e internações compulsórias (aquelas determinadas pela Justiça)
(artigo 6º da Lei n. 10.216/01).
As internações involuntárias devem ser obrigatoriamente comunicadas ao Ministério Público pelos
responsáveis técnicos dos estabelecimentos de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, mesmo
prazo em que devem ser comunicadas as respectivas altas (artigo 8º, parágrafo 1º, da lei n. 10.216/01).
O MSM – Módulo de Saúde Mental é o meio eleito pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro para receber as comunicações das internações involuntárias, tendo também por objeto “[...]
acompanhar os expedientes relacionados à interdição e a outras medidas protetivas dos portadores
de transtornos mentais, internados ou não, que demandam, de acordo com o nível de redução de
sua capacidade, a atuação do Ministério Público” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
Para atender aos seus propósitos, o MSM permite que sejam incluídos, excluídos e alterados
dados de pacientes psiquiátricos internados involuntariamente ou não – apenas que com relação
às internações involuntárias essas são de comunicação obrigatória ao Ministério Público. O MSM
também emite relatórios de paciente e de suas movimentações, o que revela dados como seu nome,
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Município de origem, bairro, sexo, referência familiar e domiciliar, se interditado ou não, se possui
documentação, se recebe visitas, se está internado involuntariamente ou não e quais as datas de
ingresso e saída de cada estabelecimento de saúde.
Através desses relatórios, as Promotorias de Justiça de Tutela Individual podem conhecer os pacientes
internados em situação de vulnerabilidade que exija sua intervenção, assim como podem analisar a
medida protetiva mais adequada à espécie.
O MSM também possui um “Módulo de Interdição”, que se presta ao acompanhamento dos processos
de interdição pelas Promotorias de Justiça de Tutela Individual, bem como das respectivas prestações
de contas. Caso haja um procedimento administrativo (PA) acerca do paciente interditado, os dados
do PA também podem ser cadastrados no MSM, em campo próprio.
Num outro giro, o MSM municia as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de dados que indiciam
a inexistência ou a deficiência da implementação das políticas públicas de saúde mental e de
assistência social.
Para que Promotorias de Justiça de Tutela Individual possam conhecer os pacientes internados
em situação de vulnerabilidade e acompanhar os processos de interdição sob sua atribuição, bem
como para que as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva possam ter acesso a dados que indiciam
a inexistência ou a deficiência da implementação das políticas públicas de saúde mental e de
assistência social, é necessário, em linha de princípio, que a equipe gestora do MSM conceda acesso
aos usuários, mediante prévio treinamento. Hoje, a equipe gestora é integrada por dois servidores
e dois estagiários de nível superior1, além de uma Coordenação, exercida pela Subcoordenação do
CAO Saúde. A equipe gestora do MSM conta, ainda, com o apoio de informática fornecido pela STIC
- Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação e o apoio técnico do GATE Saúde –
Coordenação Setorial da Saúde do Grupo de Apoio Técnico Especializado.
Além dos Promotores de Justiça com atribuição para a tutela individual e para a tutela coletiva das
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas e os servidores por eles indicados, podem acessar o MSM os integrantes
da equipe gestora do MSM; os diretores clínicos dos estabelecimentos de saúde que realizam
internações psiquiátricas involuntárias e os funcionários por eles indicados; os demais órgãos que
integram a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial2; e os órgãos públicos que têm especial interesse em
determinadas informações constantes do MSM, em razão da relevância de suas funções (ex: Polícia
Civil, à qual foi deferido o perfil de consulente no ano de 20143).
1
Ao fim do ano de 2013, o MSM contava com uma servidora pública e dois estagiários de nível superior. No ano de 2014, a equipe gestora do MSM recebeu o reforço de um segundo servidor público.
2
A RAPS – Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pela Portaria GM/MS n. 3.088/11, tendo por finalidade “[...] a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (artigo 1º).
3

No ano de 2014, verificou-se uma demanda crescente de acesso ao MSM por outros atores, como a Polícia Federal e a Polícia
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Note-se que é previsto um perfil diferente de acesso ao MSM para cada um dos usuários, compatível
com a função por eles exercida. Esses perfis admitem diferentes regras de visibilidade, de modo
a assegurar, quando for o caso, o devido sigilo dos dados dos pacientes e dos interditados. O
perfil de consulente, por exemplo, permite ao usuário ver apenas o nome do paciente internado
involuntariamente, seu sexo, idade e o estabelecimento de saúde em que esse está institucionalizado.
Se o paciente cadastrado não estiver, no momento da pesquisa, institucionalizado, o consulente
nada verá.
Em 1º de dezembro de 2014, o MSM atingiu a marca de 18.432 (dezoito mil quatrocentas e trinta
a duas) pessoas cadastradas4. Também no ano de 2014, 104 (cento e quatro) novos usuários
aderiram ao MSM, entre eles 48 (quarenta e oito) Promotores de Justiça e servidores; o CAPS –
Centro de Atenção Psicossocial5 Dr. Leslie Schavin; o CAPS Imbariê; o CAPS Dr. Jorge Tannus Rejame;
o CAPS Dr. Cleber Paixão; o CAPS I Espaço da Esperança; o CAPS II Estação Mental; o CAPS Dr. José
Gomes Lila; o CAPS de Cachoeira de Macacu; o Ambulatório Espaço Reviver; a Policlínica Rodolpho
Rocco; e os seguintes Hospitais Gerais com leitos psiquiátricos no Estado do Rio de Janeiro:
1. CLÍNICA REVITALIS;
2. HOSPITAL DE CANTAGALO;
3. HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA;
4. HOSPITAL FLÁVIO LEAL;
5. HOSPITAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO;

Civil, que buscam o auxílio do Ministério Público na procura por criminosos foragidos ou por vítimas desaparecidas. Afinal, não é incomum
que autores de infrações de menor potencial ofensivo, de violência física, sexual ou psicológica contra pessoas do convívio familiar, doméstico e/ou íntimo ou que sejam flagrados portando ou vendendo substâncias entorpecentes ilícitas aleguem ser usuários de álcool e
drogas e, assim, façam ou possam fazer jus a tratamento especializado (vide, a respeito, o artigo 28, parágrafo 7º, da lei n. 11.343/06). Por
outro lado, não se pode descurar dos incidentes de insanidade mental passíveis de ser interpostos nos inquéritos policiais e nos processos
criminais (artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal) e das medidas de segurança aplicadas pelos juízos criminais e de execução penal
(artigos 26 e 96 a 99 do Código Penal) – as quais podem redundar em “internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à
falta, em outro estabelecimento adequado” ou, ainda, em “sujeição a tratamento ambulatorial”. Por fim, o Ministério Público, destinatário
das investigações policiais, por autor privativo das ações penais públicas (artigo 129, inciso I, da Constituição da República), demanda da
polícia diligências que formarão o seu convencimento e, por outro lado, com ela colabora na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição da República). Nessa medida, a permissão de acesso
à Polícia Civil e à Polícia Federal a informações constantes do MSM – acesso esse que, como se verá, é restrito e parcial -, não é a primeira
nem única iniciativa do Ministério Público no viés colaborativo, podendo-se citar, a título de exemplo, o PLID – Programa de Localização
e Identificação de Desaparecidos, voltado à localização e identificação de pessoas desaparecidas, vítimas de crimes ou não. Para maiores
informações sobre o PLID, acesse: http://plid.mprj.mp.br/.
4
Por pessoas cadastradas, leiam-se pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas. Importante frisar que, em 14 de dezembro de 2012, ano em que o MSM foi eleito o meio através do qual o
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deveria receber as comunicações das internações involuntárias obrigatoriamente feitas por
força da Lei n. 10.216/01 (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12), havia 7.147 pessoas cadastradas (http://msm.mp.rj.gov.br/wp-content/
uploads/2013/01/relatorio_MSM2012.pdf ). Em 19 de dezembro de 2013, esse número se elevou para 13.864 pessoas, atingindo, em 1º de
dezembro de 2014, o quantitativo de 18.432 pessoas, um aumento percentual de 24,78% com relação ao número total de pessoas cadastradas no ano de 2013 e de 61,22% com relação ao ano de 2012.
5
CAPS é o ponto de atenção da RAPS na atenção psicossocial especializada. Constituído por equipe multiprofissional, é o CAPS
que regula a porta de entrada na RAPS, dá suporte e atenção à saúde mental na rede básica e articula estrategicamente a RAPS e a política
de saúde mental de determinado território. Além disso, o CAPS, por intermédio de um Projeto Terapêutico Individual do paciente, realiza
atendimento interdisciplinar, prioritariamente em espaços coletivos e em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo ou não intensivo, bem como promove a reinserção social do indivíduo (artigos 3º, 4º e 7º da Portaria GM/MS n. 3.088/11).
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6. HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC;
7. HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL AURELINO GONÇALVES BARBOSA;
8. HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR;
9. HOSPITAL MUNICIPAL DR. CELSO MARTINS;
10. HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS;
11. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRA MANSA.
Ao acessar o MSM, o usuário pode pesquisar se determinados pacientes já estão previamente
cadastrados no sistema. A pesquisa pode ser feita utilizando-se os filtros nome, idade e sexo do
paciente. Caso o usuário não saiba o nome do paciente que deseja pesquisar, poderá utilizar os
demais campos de pesquisa.
Acaso o paciente ainda não conste do MSM, faz-se necessário o seu cadastramento, o qual
poderá ser realizado pela equipe gestora do MSM, de forma ilimitada, e de forma limitada pelos
estabelecimentos de saúde e Promotorias de Justiça que fazem a tutela individual das pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas. As Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva não podem cadastrar pacientes.
A inclusão dos pacientes é feita inserindo-se diversos dados que compõem a ficha de cadastro.
As informações exigidas pelo MSM são: motivo de registro, nome, sexo, documento (CPF, RG ou
Certidão de Nascimento), referência de moradia e referência familiar. Também são aceitas no sistema
informações complementares, tais como apelido, nacionalidade, estado civil, data de nascimento,
escolaridade, profissão, contatos (telefones e e-mails), situação jurídica (Promotoria de Justiça com
atribuição, interdição, número do processo), registro de saúde, registro de óbito, renda e benefícios
e bens.
Todos os dados auxiliam na individualização do paciente e permitem às Promotorias de Justiça ter
acesso a maiores informações sobre pessoas eventualmente sob sua tutela.
A partir de 2014, se o usuário permanecer 45 (quarenta e cinco) dias sem acessar o MSM, seu acesso
será cancelado automaticamente. Após esse prazo, o usuário só poderá reabilitar seu acesso após
entrar em contato com a equipe gestora, que o disponibilizará.
A equipe gestora do MSM realiza, diariamente, a verificação das informações incluídas no sistema,
a fim de evitar fichas duplas de pacientes e inconsistências. Eventuais dados duplos são excluídos
do sistema de forma individual, paciente a paciente, para que não haja qualquer exclusão indevida.
Dessa forma, assegura-se a integridade das informações inseridas no MSM6.
6

A despeito dos esforços da equipe gestora do MSM, ainda há dificuldades em relação à exclusão de duplicidades quando a
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Além disso, no ano de 2014, cada internação psiquiátrica involuntária era informada pelo sistema
via e-mail à equipe gestora do MSM, a qual, diariamente, realizava o controle de tais informações. Os
membros da equipe se dividiam para verificar, internação por internação, se os dados dos pacientes
estavam completos e de acordo com o exigido pelo Ministério Público - o que, uma vez ocorrendo,
era validado pela equipe gestora do MSM. Caso fosse verificado qualquer erro, a internação era
recusada e retornava ao diretor clínico da instituição para correção. A partir de 2015, o procedimento
de validação foi extinto e o controle das comunicações de internações involuntárias passou a ser
realizado pela equipe gestora do MSM consultando relatórios emitidos pelo próprio sistema.
Sem prejuízo, a equipe gestora do MSM garante o suporte a qualquer usuário que tenha dúvidas ou
dificuldades para acessar a informação desejada nos dias úteis, das 9h às 18h.
Igualmente, a equipe gestora envia a todas as Promotorias de Justiça com atribuição, em tese, para
utilizar o MSM, os relatórios dos pacientes que foram internados em determinado período em suas
áreas de atuação, ou que, de outra forma, foram internados em outros lugares, mas têm domicílio
nelas. Tais relatórios objetivam estimular as Promotorias de Justiça a acessar e utilizar o MSM e, como
fim último, a tutelar esses pacientes.
Por fim, insere-se na atribuição da equipe gestora do MSM elaborar, anualmente, um censo de
suas atividades, ou seja, um conjunto de dados estatísticos que informa diferentes características
das pessoas cadastradas no sistema com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
No presente CENSO MSM 2014, os dados estatísticos sobre as diferentes características das pessoas
cadastradas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas são apresentados em 10 tabelas básicas e 2 acessórias, quais sejam: (i)
motivo de registro por Região de Saúde; (ii) tempo de internação por Região de Saúde; (iii) tempo
de internação X idade por Região de Saúde; (iv) referência familiar X visita por Região de Saúde; (v)
tempo de internação X referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (vi) tempo de internação X
visita no Estado do Rio de Janeiro; (vii) tempo de internação X referência de moradia por Região de
Saúde; (viii) interdição por Região de Saúde (tabelas 1 e 2); (ix) documentação por Região de Saúde;
(x) hipótese diagnóstica X tempo de internação no Estado do Rio de Janeiro; (xi) hipótese diagnóstica
X sexo no Estado do Rio de Janeiro.
Na tabela “Motivo de Registro por Região de Saúde”, analisa-se a quantidade de registros realizados no
MSM no ano de 2014, discriminados em números absolutos por Região de Saúde. A tabela também
descreve o percentual a que correspondem as internações involuntárias no universo de todos os
registros realizados no MSM no ano de 2014. É importante ressaltar que o número de registros não
hipótese é de pacientes homônimos com nomes equivocadamente grafados de forma diversa e/ou com documentos de identificação
diferentes. Daí a necessidade de o cadastro dos pacientes ser feito, sempre que possível, com a indicação de documento de identificação
de base nacional, como o é o CPF – Cadastro de Pessoas Físicas.
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necessariamente equivale ao número de pacientes cadastrados no MSM no ano de 2014; assim,
se um paciente foi internado involuntariamente em mais de uma ocasião ao longo de 2014, a ele
corresponderão tantos registros quantas sejam suas internações e altas.
A tabela “Tempo de Internação por Região de Saúde” revela quantos pacientes cadastrados no MSM
completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em
estabelecimentos de saúde. Para além dos números absolutos, a tabela dispõe sobre o número de
pacientes institucionalizados há mais de 1 ano por cada grupo de 100.000 habitantes. Os pacientes
estão separados pelas Regiões de Saúde em que domiciliados.
Ao lado da tabela “Tempo de Internação por Região de Saúde”, o CENSO MSM 2014 apresenta a
tabela acessória “Tempo de Internação X Idade por Região de Saúde”, a qual expõe as faixas etárias
dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano
ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde. As faixas etárias previstas na tabela
acessória “Tempo de Internação X Idade por Região de Saúde” são as seguintes: 0 a 20 anos; 21 a 40
anos; 41 a 60 anos; 61 a 80 anos; e 81 anos ou mais.
Por sua vez, a tabela “Referência Familiar X Visita por Região de Saúde” esclarece, em cada Região de
Saúde, quantos pacientes com e sem referência familiar recebem visitas e quantos não as recebem.
Já a tabela “Tempo de Internação X Referência Familiar no Estado do Rio de Janeiro” dispõe sobre
quantos dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses
a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde, possuem ou não referência
familiar.
Junto à tabela “Tempo de Internação X Referência Familiar no Estado do Rio de Janeiro”, o CENSO
MSM 2014 apresenta a tabela acessória “Tempo de Internação X Visita no Estado do Rio de Janeiro”,
a qual enumera quantos dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano de 2014, 0 a
6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde, recebem
ou não visitas.
A tabela “Tempo de Internação X Referência de Moradia por Região de Saúde” se ocupa de informar
quantos dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses
a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde, possuem ou não referência
de moradia e qual.
Com relação à “Interdição por Região de Saúde”, são apresentadas duas tabelas: na tabela 1 foram
considerados todos os registros de interdição, com ou sem número de processo judicial informado,
e na tabela 2 foram considerados somente os registros de interdição acompanhados de informação
sobre o número do respectivo processo judicial. A tabela 2 visa a compatibilizar as informações
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extraídas do MSM com o que consta na legislação, haja vista que a curatela é encargo conferido
judicialmente, e, portanto, necessita de um correlativo processo judicial de interdição (artigos 1.768
e 1.769 do Código Civil).
A tabela “Documentação por Região de Saúde” revela quantos registros de pacientes foram feitos
informando-se os respectivos documentos, assim como quantos registros foram feitos com a
informação “não possui documentação”.
A tabela “Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação no Estado do Rio de Janeiro” elenca as
hipóteses diagnósticas mais invocadas em internações que, em 2014, atingiram de 0 a 6 meses, de
6 meses a 1 ano e mais de 1 ano de permanência. Os dados estão dispostos em números absolutos
e percentuais. Ao lado dela, o CENSO MSM 2014 apresenta a última tabela – “Hipótese Diagnóstica
X Sexo no Estado do Rio de Janeiro”, que cruza as informações das hipóteses diagnósticas com o
gênero dos pacientes. Em uma e em outra tabela, as hipóteses diagnósticas foram separadas por
grupos, conforme suas afinidades, dada a impossibilidade prática de inserir a ampla gama de
hipóteses diagnósticas passíveis de serem selecionadas no MSM em uma única tabela.
Diferentemente dos CENSOS MSM anteriores (2012 e 2013), optou-se, no CENSO MSM 2014, por
apresentarem-se os dados estatísticos sobre as diferentes características das pessoas com sofrimento
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em
tabelas, em lugar de gráficos. Ademais, as tabelas trazem, em sua maioria, dados tridimensionais, em
lugar das tabelas bidimensionais dos CENSOS MSM anteriores7. O CENSO MSM 2014 diferencia-se
dos CENSOS MSM anteriores, ainda, por privilegiar a apresentação dos dados estatísticos por Região
de Saúde, em lugar de por estabelecimento de saúde ou pelo Estado do Rio de Janeiro como um
todo.
Inicialmente, a escolha da apresentação dos dados estatísticos em tabelas, em lugar de gráficos,
relaciona-se diretamente com a opção de cruzarem-se diferentes campos do MSM, trazendo para
o CENSO MSM 2014 informações tridimensionais. Assim, por exemplo, o cruzamento do campo
“Referência Familiar” com o campo “Visita” e o campo “Região de Saúde” não admite a representação
gráfica ou, admitindo, o faz de forma confusa, com prejuízo à inteligência dos dados.

7
No CENSO MSM 2012, foram contempladas as seguintes tabelas e gráficos: (i) internados involuntariamente com e sem referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (ii) visita no Estado do Rio de Janeiro; (iii) documentação no Estado do Rio de Janeiro; (iv) interditados com e sem referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (v) em situação de rua no Estado do Rio de Janeiro; (vi) em situação de rua
com e sem referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (vii) sem moradia com e sem referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (viii)
internação por instituição; (ix) internação por Município; (x) referência de moradia no Estado do Rio de Janeiro; (xi) Promotorias de Justiça
treinadas para o uso do MSM, separadas por Promotorias de Justiça com atribuição para a Tutela Individual da Saúde Mental, Promotorias
de Justiça de Comarcas do Interior e Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva com atribuição para Saúde Mental; (xii) Unidades de Saúde
treinadas para o uso do MSM; (xiii) Unidades de Saúde ainda não treinadas em todo o Estado do Rio de Janeiro. No CENSO MSM 2013, por
sua vez, foram contempladas as seguintes tabelas e gráficos: (i) tempo de internação por instituição; (ii) gênero por instituição; (iii) referência familiar por instituição; (iv) motivo de internação por instituição; (v) idade por instituição; (vi) visita por instituição; (vii) interdição por
instituição; (viii) documentação por instituição; (ix) diagnóstico por instituição.
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A seu turno, a escolha da apresentação de tabelas tridimensionais em lugar de bidimensionais
deve-se a que o cruzamento de diferentes campos do MSM fornece um diagnóstico mais preciso
das eventuais deficiências dos estabelecimentos de saúde e das políticas públicas de tutela da
saúde mental e de assistência social, ou ao menos indicia de forma mais representativa em um ou
em outro sentido. De igual forma, o cruzamento de diferentes campos do MSM permite imputar
responsabilidades pela realidade diagnosticada ou indiciada ou, no mínimo, permite apontar para
essas responsabilidades.
Quanto ao agrupamento dos dados estatísticos por Região de Saúde, em vez de por estabelecimento
de saúde ou pelo Estado do Rio de Janeiro como um todo (ressalvadas as tabelas ‘Tempo de
Internação X Referência Familiar’, ‘Tempo de Internação X Visita’, ‘Tempo de Internação X Hipótese
Diagnóstica’ e ‘Hipótese Diagnóstica X Sexo’, cujos dados abrangem o Estado do Rio de Janeiro8),
visa a permitir que as eventuais deficiências dos estabelecimentos de saúde e das políticas públicas
de tutela da saúde mental e de assistência social sejam diagnosticadas ou indiciadas dentro de
um espaço geopolítico identificado ou identificável, facilitando a imputação de responsabilidades.
Lembre-se que Região de Saúde é o “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de
redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar
a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde” (artigo 2º, inciso I, do
Decreto Federal n. 7.508/11).
No particular, a escolha pelo agrupamento dos dados estatísticos por Região de Saúde em detrimento
do agrupamento dos dados estatísticos por estabelecimentos de saúde teve por base, de forma
bastante prática, o fato de o material impresso do CENSO MSM 2014 estar limitado a 120 páginas. De
qualquer sorte, informações por estabelecimentos de saúde podem ser obtidas na internet, a partir
do site msm.mp.rj.gov.br.
O CENSO MSM 2014 também apresenta, de forma inédita, entrevistas feitas com Promotores de
Justiça que se destacaram nas tutelas coletiva e individual da saúde mental no mesmo ano.
A Dra. Sheila Cristina Vargas Ferreira, titular da Promotoria de Justiça de Carmo, falou sobre os seus 20
anos de carreira no Ministério Público — sendo 18 deles à frente da Promotoria de Justiça de Carmo
—, e de sua atuação na tutela individual da saúde mental. No Município de Carmo funcionou o
Hospital Estadual Colônia Teixeira Brandão, e a Promotora de Justiça explica de que forma a extinção
desse estabelecimento de saúde e o advento da Lei n. 10.216/01 (ou Lei Antimanicomial, que apoia
a Política Nacional de Saúde Mental) impactaram na sua atuação, na estruturação do Ministério
Público para lidar com essas novas realidades e na vida dos pacientes. Vale a leitura.

8
Optou-se, excepcionalmente, por agrupar esses dados estatísticos pelo Estado do Rio de Janeiro, dada a mínima variação observada, nesses campos, entre as Regiões de Saúde, e os limites estritos deste material impresso. Sem prejuízo, maiores informações sobre
as relações entre tempo de internação e referência familiar, visita e hipótese diagnóstica, e entre hipótese diagnóstica e sexo dos pacientes
em cada Região de Saúde podem ser obtidas no site msm.mp.rj.gov.br.
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Quem também compartilhou sua experiência com a equipe gestora do MSM, agora na tutela coletiva
da saúde mental, foi o Promotor de Justiça Dr. Vinícius Leal Cavalleiro. Titular, até o ano de 2014,
da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II — que abrange
os Municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim —, ele
esclarece, em sua entrevista, os problemas mais comumente enfrentados pelo Promotor de Justiça
de Tutela Coletiva da Saúde Mental e a forma como o MSM o ajudou nessa sua atuação. Cuida-se de
outra leitura riquíssima, que vem acompanhada de trechos de uma das peças mais emblemáticas da
atuação do Promotor de Justiça na Tutela Coletiva da Saúde Mental no ano de 2014: a petição inicial
da ação civil pública ajuizada em face do Município de Itaboraí para estruturação da RAPS, mediante,
entre outros, a apresentação liminar de cronograma de sua implantação/ampliação e a definitiva
implantação de um CAPS III, um CAPS AD III e de um SRT – Serviço Residencial Terapêutico9 do tipo II.
Em conclusão, o que se pretende com a apresentação do CENSO MSM 2014 é indicar as potencialidades
do MSM como ferramenta de tutela “dos portadores de transtornos mentais, internados ou não, que
demandam, de acordo com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público”(artigo
1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12)”. Pretende-se, também, que o MSM seja efetivamente ferramenta de
registro de pacientes que, conquanto não internados – voluntária, involuntária ou compulsoriamente
– “demandam, de acordo com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público”
(artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12), inclusive no que concerne ao acompanhamento de
“expedientes relacionados à interdição” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
Os objetivos do CENSO MSM 2014 não se esgotam, porém, na indicação das potencialidades do
MSM como ferramenta para a atuação do Ministério Público. Na verdade, o CENSO MSM 2014
objetiva prestar-se à reflexão de todos os atores envolvidos na tutela das pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, inclusive
estabelecimentos de saúde que realizam internações psiquiátricas involuntárias e gestores e equipes
técnicas de componentes que integram a RAPS. A Academia e órgãos públicos com especial interesse
em determinadas informações constantes do MSM, em razão da relevância de suas funções, também
são convidados a refletir.
Afinal, quem são as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas institucionalizadas no Estado do Rio de Janeiro? Por que
razão elas estão sendo institucionalizadas? Onde elas são institucionalizadas? Por quanto tempo?
Elas têm referências familiares e de moradia? Elas recebem visitas enquanto institucionalizadas? Elas
são interditadas? Elas possuem registro e/ou documentos? Há alguma correlação entre a hipótese
diagnóstica e o gênero desses pacientes? Há alguma correlação entre a hipótese diagnóstica e o
tempo de internação desses pacientes? Que medidas podem e devem ser adotadas para a tutela
dessas pessoas?
9
O SRT foi criado pela Portaria GM/MS n. 106/00 como modalidade assistencial, de caráter eminentemente público, substitutiva
da internação psiquiátrica prolongada (artigo 2º), consistindo em “moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais [com grave dependência institucional], egressos de internações psiquiátricas de
longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares” (artigo 1º, parágrafo único e artigo 3º).
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A partir dessas e de outras reflexões, o CENSO MSM 2014 pretende contribuir para que sejam
diagnosticadas ou indiciadas as eventuais deficiências dos estabelecimentos de saúde e das
políticas públicas de tutela da saúde mental e de assistência social, e também para que seja possível
a imputação ou o apontamento de responsabilidades pela realidade diagnosticada ou indiciada.
Evoluindo na sequência de raciocínios, acredita-se que será possível caminhar rumo à efetiva
consolidação da Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01, com o resgate
da cidadania das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, a continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar, o
restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários e o respeito aos seus direitos e liberdades.
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1. Entrevistas
O CENSO MSM 2014 apresenta, aqui, entrevistas realizadas com dois dos Promotores de Justiça
que mais se destacaram nas tutelas coletiva e individual da saúde mental em 2014: a Dra. Sheila
Cristina Vargas Ferreira, há 18 anos titular da Promotoria de Justiça de Carmo, na qual exerce a tutela
individual da saúde mental, e o Dr. Vinícius Leal Cavalleiro, titular, até o ano de 2014, da Promotoria
de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II — que abrange os Municípios de
Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim.
Em suas entrevistas, os Promotores de Justiça compartilharam suas experiências e falaram sobre suas
atribuições, suas angústias e sobre como o MSM lhes foi e lhes é útil nas tutelas individual e coletiva
da saúde mental. Sugestões para o aprimoramento do MSM também constam de suas falas. A leitura
é indispensável para quem quer conhecer como o Ministério Público atua nas tutelas individual
e coletiva da saúde mental e também para aqueles que querem aprimorar seus conhecimentos a
respeito dessa atuação.
Leia a partir de agora.

1.1 Dra. Sheila Cristina Vargas Ferreira - Titular da Promotoria de Justiça
de Carmo
P: Qual a sua experiência em órgãos de execução do Ministério Público? Há quanto tempo atua
especificamente com Tutela Individual da Saúde Mental?
R: Neste ano de 2014 fiz 20 anos de Ministério Público. Há 18 sou titular de Juízo Único, na mesma
Promotoria de Justiça de Carmo, Município com cerca de 20.000 habitantes. Antes de minha
titularidade, por quase dois anos, estive em Promotorias de Justiça de Infância e Juventude e em
Promotorias de Justiça Criminais. No ano de 2000 fui designada (por delegação do Procurador-Geral
de Justiça) para funcionar no primeiro órgão de tutela coletiva em Teresópolis, sem prejuízo de
minhas atribuições na Promotoria de Justiça de Carmo, o que permaneceu até a criação do órgão e
a sua lotação. Por longo período acumulei a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis.
Atuo na área da tutela individual da saúde mental desde sempre. Em Carmo funcionou o extinto
Hospital Estadual Colônia Teixeira Brandão (HETB), que desafiava intervenções relacionadas ao direito
individual e ao coletivo. Ocorre que, assim como acontecia com outros hospitais psiquiátricos, nunca
havia reclamação relacionada ao funcionamento da instituição ou ao direito individual dos internos:
quem estava internado não tinha voz para reclamar. Ao familiar do paciente era conveniente que esse
fosse mantido internado, e por isso nunca se queixava do Hospital. Não existia qualquer movimento
dentro Ministério Público no sentido de conhecer essas instituições e os seus internos. Não tínhamos
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estrutura técnica alguma para fazer uma visita sequer. Assim, a intervenção de natureza individual
era relacionada a obter registro de nascimento tardio e apurar algum crime cometido contra o
paciente ou entre os pacientes.
Mas em 14 e 15 de março de 2001, a Secretaria de Estado de Saúde fez uma inspeção técnica no
HETB, constatando inúmeras distorções no funcionamento do maior hospital psiquiátrico do Estado.
Logo em seguida, veio a Lei Antimanicomial, a 10.216/01.
Em julho de 2001, foi assinado o Termo de Cogestão do HETB, firmado pelo Estado e pelo Município
de Carmo.
No decorrer dessa cogestão (que na verdade significava uma ação interventiva), foram realizadas
reuniões. As atas dessas reuniões, que retratavam todos os atos dessa intervenção, eram
encaminhadas ao Ministério Público. Esses documentos ensejaram a instauração de um Inquérito
Civil pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis.

“

Ninguém nunca reclamava do funcionamento da instituição
ou sobre os direitos dos internos: quem estava internado,
não tinha voz para reclamar. Ao familiar do paciente era
conveniente que ele fosse mantido internado.”

A cogestão resultou na elaboração de um Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica do
HETB, documento que subsidiou o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 1º de dezembro
de 2002.
Uma das primeiras ações afetas à Promotoria de Justiça de Carmo naquela época referia-se à
identificação formal dos pacientes que não possuíam qualquer documento (vide tópico 3.7). À
Promotoria de Justiça de Carmo, então, coube atuar nos processos de registro tardio de nascimento.
Os registros eram feitos com base nas informações que constavam dos prontuários dos pacientes.
Colocávamos no registro o que era minimamente necessário para que o documento fosse útil. A
filiação materna, por exemplo, é imprescindível para fazer o CPF e o CPF é documento indispensável
para inscrição no BPC (LOAS)10 e no Programa “De Volta pra Casa”11. Naquela época não foi possível
realizar o exame de idade óssea.
10
BPC é o benefício de prestação continuada previsto a partir do artigo 20 da LOAS – Lei de Organização da Assistência Social (Lei
n. 8.742/93): Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
11
O Programa “De Volta Para Casa”, criado pela Lei n. 10.708/03 e regulamentado pela Portaria GM/MS n. 2.077/03, é um programa de reintegração social de pessoas com transtornos mentais, egressas de longas internações psiquiátricas ou de Hospital de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico ou que estejam inseridas em SRT por período igual ou superior a dois anos, e que tem como parte integrante o
pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social fora de unidade hospitalar.
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Atualmente, Carmo possui 21 SRT, acolhendo 117 moradores, mas o Núcleo Estadual de Saúde
Mental de Carmo assumiu a responsabilidade de acolher 32 pacientes do extinto Hospital Estadual
Vargem Alegre (HEVA), que estavam internados na Casa de Saúde Santa Lúcia (Petrópolis). Todos
têm registro de nascimento tardio, mas sem constar qualquer informação sobre filiação. Por isso não
se consegue inscrevê-los nos programas “De Volta pra Casa” ou no BPC (vide tópico 3.5). Estamos
pedindo o desarquivamento desses processos, solicitando o declínio de competência para Carmo,
para que aqui possamos retificar esses documentos.

“

Em um mês vivendo numa das residências terapêuticas em
Carmo, a equipe de assistência social, apenas conversando
com o paciente, já conseguiu localizar o registro de
nascimento. Esse mesmo paciente viveu mais de 20 anos
internado e sem documento.”

A vinda desses pacientes para Carmo é gradativa e até o final de 2015 todos devem estar em Carmo,
compondo, no total, 28 SRT. Já chegaram três pacientes. Em um mês vivendo numa das residências
terapêuticas em Carmo, a equipe de assistência social que os acolheu já conseguiu localizar o registro
de nascimento de um deles, ou seja, localizaram o registro original. A equipe apenas conversou com
o paciente, e com base em suas informações, localizaram o cartório onde ele havia sido registrado.
Esse mesmo paciente viveu mais de 20 anos internado e sem documento.
Ninguém conversa com o paciente de saúde mental internado em hospício. Acredito que enquanto
a saúde mental for tratada no coletivo, sem dispensar tempo ao paciente para ouvi-lo, ele será
considerado um objeto e não um sujeito de direitos.
Sempre me pareceu muito ineficiente o trabalho dos assistentes sociais dentro dos hospitais
psiquiátricos. Aqui em Carmo não foi diferente durante grande parte do tempo de existência do
HETB. Alguns profissionais traziam os pacientes para a Igreja, por exemplo, mas todos uniformizados,
em grupo. Eles viviam em bloco, eram tratados no “coletivo” e considerados um “bando”.
Com o início da implantação do SRT no Município, outras demandas foram surgindo, porque
efetivamente os ex-pacientes, hoje denominados “moradores”, tornaram-se sujeitos de direitos. Cada
um recebe um BPC no valor de um salário mínimo e um auxílio decorrente do Programa “De Volta pra
Casa” no valor de R$ 412,00.
Algumas situações curiosas aconteceram após início do funcionamento das Residências Terapêuticas
no perímetro urbano do Município. As pessoas vinham à Promotoria de Justiça perguntar se o
morador poderia frequentar uma casa de prostituição que existe próximo à Sapucaia, se o morador
podia tomar táxi, frequentar restaurante etc. Percebi que eu precisava ter, além do conhecimento
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jurídico, alguma informação de clínica médica e muita criatividade para lidar com as situações
inusitadas que surgiam e ainda surgem no dia a dia. Muitas e muitas reuniões e conversas informais
foram e são mantidas com os técnicos da área, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais
etc. Tenho, talvez, alguma vocação ou inclinação nessa área porque é um assunto que inspira muito,
especialmente uma enorme curiosidade sobre esse universo misterioso do transtorno mental. Eu
acredito que a primeira ação relacionada ao paciente de saúde mental consiste em se aproximar
daquele individuo, tentar ouvi-lo, apurar sua identidade, garantir sua cidadania.
Na Promotoria de Justiça de Carmo instauramos um Procedimento Administrativo para cada morador,
com foto, documentos, Projeto Terapêutico Individualizado e todas as demandas relacionadas a ele.
Atualmente, para viabilizar a fiscalização da renda de cada morador, além das informações acima,
há cadastro inclusive da medicação que o morador compra (e que não é fornecida pelo SUS), os
médicos e tratamentos que faz, seus hábitos de lazer e de alimentação.
Alguns moradores já eram interditados quando vieram para os SRT e boa parte desses curadores ficava
com o BPC e não repassava um centavo sequer para o curatelado. Todos os casos foram identificados
e todos os curadores foram chamados ao Ministério Público para regularização. Em alguns poucos
casos, foi necessária a substituição da curatela e até mesmo ação penal por apropriação indébita.
Para facilitar o recebimento do benefício pelo próprio curatelado, e considerando que a grande
maioria dos curadores morava em outras cidades, o curador autorizava a AUFASSAMC (Associação
dos Usuários, Familiares, e Amigos da Saúde Mental de Carmo) o recebimento do benefício e o
repasse para o morador.

“

Ninguém conversa com o paciente de saúde mental
internado em hospício [...] enquanto a saúde mental for
tratada no coletivo, sem dispensar tempo ao paciente
para ouvi-lo, ele será considerado um objeto e não um
sujeito de direitos.”

A maior dificuldade consiste em decidir sobre questões diárias relacionadas à administração dos
ganhos do morador. Se pretendemos que uma residência terapêutica não se transforme ou seja
tratada como um pequeno hospício, acreditamos que é necessário priorizar a vontade individual do
morador. Ele precisa decidir sobre o que deve ser feito com o seu dinheiro, a cor do sofá, o tamanho
da televisão, se ele quer doar algum dinheiro ao seu curador etc.
Há parentes de moradores muito pobres e que a vida toda viveram com o benefício do filho/irmão/
pai internado no hospício. Quando estávamos regularizando essa situação, nos deparamos com
casos muito difíceis. Resolvemos, então, questionar ao morador/curatelado que tivesse algum
discernimento sobre o que estava acontecendo, indagando se ele queria doar parte do benefício
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para a família. Aqueles que concordavam, e assim se expressavam, fazíamos um acordo, no sentido
de o curador depositar 60% do benefício para o curatelado. O importante era que o morador/
curatelado de alguma forma soubesse e concordasse com isso.
Atualmente, nos processos de interdição (vide tópico 3.6) dos moradores do SRT do Município de
Carmo, elegemos que a Acompanhante Terapêutica do morador/curatelado é a pessoa ideal para
exercer a curatela. É ela quem o acompanha para receber o benefício, é com ela que ele sai para
comprar roupa, passear etc. É mais uma ação que visa a individualizar o paciente de saúde mental.
A partir de uma palestra realizada pelo competentíssimo colega Luiz Claudio Carvalho de Almeida,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e
à Pessoa com Deficiência, estamos redefinindo as interdições promovidas, objetivando adequá-las
às diretrizes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nossa finalidade é que a
interdição de um portador de transtorno mental seja preferencialmente parcial, calcada em uma
pesquisa multidisciplinar bastante ampla, garantindo minimamente o exercício de cidadania pelo
interditando.
Essa é a nossa nova proposta de trabalho em conjunto com o Núcleo Estadual de Saúde Mental de
Carmo e o CAO Idoso e Pessoa com Deficiência. Carmo servirá de oficina de trabalho para esse novo
projeto do MP. Essa experiência fortalecerá o trabalho clínico do morador e garantirá autonomia, ao
mesmo tempo que impedirá, principalmente, que o SRT se transforme em pequenos manicômios,
luta diária de todos os profissionais que acreditam nesse projeto, nesse novo jeito de lidar com a
loucura órfã.

P: No órgão de execução em que atua, qual o impacto do tema “Saúde Mental” sobre a sua
demanda?
R: A Promotoria de Justiça de Carmo tem uma peculiaridade, em razão do expressivo número de
SRT no Município. Atualmente são 21 Residências, com 117 moradores, com a possibilidade de, até
2015, chegarem mais 29 pacientes, oriundos do HEVA. Desde 2009, também atuo no Inquérito Civil
que instrumentaliza o TAC12, fiscalizando, assim, a tutela coletiva. Portanto, a saúde mental em minha
Promotoria de Justiça tem grande impacto e exige muitíssimo de minha dedicação.

P: Qual o problema mais recorrentemente enfrentado nos feitos de Saúde Mental, segundo sua
experiência?
R: Embora a equipe técnica de saúde mental do Município seja empenhada, ainda há grande
deficiência nos pareceres sociais. Há demora na tramitação dos processos judiciais, especialmente
no desarquivamento de ações de interdição, declínio de competência etc.
12

O TAC que teve por objeto o Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica do HETB, celebrado em 1º de dezembro de 2002.
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Se pretendemos que uma residência terapêutica não se
transforme ou seja tratada como um pequeno hospício,
acreditamos que é necessário priorizar a vontade individual
do morador. Ele precisa decidir sobre o que deve ser feito
com o seu dinheiro, a cor do sofá, o tamanho da televisão,
se ele quer doar algum dinheiro ao seu curador etc.”

P: Nesse tempo em que trabalha com Tutela Individual da Saúde Mental, utilizou o Módulo de
Saúde Mental – MSM? De que forma?
R: Sim, utilizei, cadastrando os indivíduos e alimentando as informações relacionadas aos seus
processos.

P: Quais sugestões daria para o aprimoramento do MSM como ferramenta de trabalho do
Promotor de Justiça de Tutela Individual com atribuição para a Saúde Mental?
R: Algumas informações são muito padronizadas, como, por exemplo, no campo “referência familiar”,
pois não abre para colocar alguma observação. São constantes os “erros de sistema”, a lentidão,
especialmente em cidades no interior e, muitas vezes, falta tempo para atualizar as informações,
considerando os erros que normalmente acontecem. Acho que o sistema poderia incluir um
campo para informações sobre a frequência do paciente ao CAPS, por exemplo, pois o tratamento
ambulatorial eficiente no CAPS evita eventual crise e internação.

P: Outras informações consideradas pertinentes.
R: A criação do MSM significou um grande e importante passo dado pelo Ministério Público dentro
desse novo cenário apresentado pela Lei Antimanicomial. Se, por um lado, estamos ineficientes na
aplicação das diretrizes da Lei, considerando o número insignificante de SRT implantados no Estado e
o número de leitos psiquiátricos ainda existentes, já podemos contar com um excelente mecanismo
de controle. Acredito que, assim como acontece com o MCA, deve-se cobrar do Promotor de Justiça
com atribuição a alimentação do MSM, eis que, caso contrário, não acredito que haverá efetividade.
É de extrema importância garantir identidade aos pacientes ainda internados, como registro de
nascimento, com informações necessárias ao CPF, a fim de lhes garantir os benefícios financeiros
previstos na LOAS.
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1.2 Dr. Vinicius Leal Cavalleiro – ex titular da Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II
P: Qual a sua experiência na área da Tutela Coletiva? E especificamente na Tutela Coletiva da
Saúde?
R: Trabalho há mais de 13 (treze) anos em diferentes Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva,
tendo me titularizado nas que atualmente se denominam PJTC dos Núcleos de Friburgo, Petrópolis
e Duque de Caxias. Também atuei no antigo 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Tutela Coletiva – 6º CAOP, isso no ano de 2004 e entre 2009 e 2012, alternando os cargos
de Subcoordenador e Coordenador. Mesmo quando exerci a titularidade em órgãos de execução
diversos dos de tutela, sempre busquei colaborar, auxiliando as Promotorias de Justiça de Tutela
Coletiva dos Núcleos Cordeiro, Macaé e Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Além disso, atuei
como titular por 2 (dois) anos e 3 (três) meses na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde
da Região Metropolitana II. Nessa última Promotoria de Justiça, especializada, como o nome diz, tive
sob minha atribuição 7 (sete) Municípios do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Maricá,
Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Atualmente, sou titular da 8ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva de Cidadania da Capital.

P: Nesse tempo de atuação na Tutela Coletiva da Saúde, qual o impacto do tema “Saúde Mental”
sobre a sua demanda?
R: Quando fui titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana
II, calculo que a Saúde Mental representasse entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) da
demanda, sendo metade disso referente apenas ao “Eixo Álcool e Drogas”. Lembro que, quando atuei
no 6º CAOP, as dúvidas que nos surgiam de Saúde Mental também eram muitas e, arrisco dizer, eram
igualmente as mais complicadas de solucionar: Hospital Paracambi, Casa de Saúde Dr. Eiras, Hospital
Colônia de Rio Bonito...

P: Qual o problema mais recorrentemente enfrentado nos feitos de Saúde Mental, segundo sua
experiência?
R: Na minha experiência, os problemas mais enfrentados pelo Promotor de Justiça de Tutela Coletiva
da Saúde Mental são a inexistência ou inadequação da implementação da política pública de
Saúde Mental no “Eixo Álcool e Drogas” e a deficiência da gestão da saúde mental como um todo,
notadamente no que se relaciona com os recursos humanos. Não há equipes técnicas e, quando há,
elas são insuficientes.
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P: Nesse tempo em que trabalhou com Tutela Coletiva da Saúde Mental, utilizou o Módulo de
Saúde Mental – MSM? De que forma?
R: Usei, claro. Eu frequentemente acessava o MSM para verificar quais as doenças que mais geravam
internação em determinado estabelecimento de saúde (tabelas básicas de hipótese diagnóstica e de
motivo de ingresso/saída)(vide tópico 3.8). Afinal, se doenças que em princípio não deveriam gerar
internação estão gerando, é porque muito provavelmente há uma falha na gestão da política pública:
seja por não haver equipamentos suficientes e adequados, ou ainda por não haver uma atuação firme
e regular da Coordenação de Saúde Mental do Município. Sempre existe também a possibilidade
de o problema não ser de Saúde Mental, mas sim ser um problema social que acaba desaguando
na Saúde Mental. Tinha por hábito, ainda, acessar o MSM para saber de onde vinham os pacientes
internados em estabelecimentos sob minha atribuição, qual sua origem. Essa informação me ajudava
a dimensionar a RAPS necessária para os Municípios sob minha atribuição e, por outro lado, me dava
clareza para perceber quando o problema era a falta ou inadequação da implementação da política
pública de tutela da saúde mental, em especial a falta de componentes, em outros Municípios. O MSM
também me ajudava a saber quando o trabalho das equipes envolvidas na desinstitucionalização
dos pacientes falhava, ou quando, no caso de pacientes de longa permanência sem referência
familiar, se fazia necessário o acesso a SRT: bastava consultar pacientes internados há mais de 1 (um),
2 (dois) anos, sem referência de moradia, sem referência familiar e sem visitas. Verificar o intervalo
entre as entradas e saídas dos pacientes nas instituições também é um ótimo indicador; afinal, se o
Município faz o controle de surtos psiquiátricos ele não interna o paciente em um estabelecimento
psiquiátrico, mas sim recebe esse paciente pela sua porta de entrada de Urgência e Emergência, o
estabiliza e, normalmente, o libera em até 72 (setenta e duas) horas. Era algo que eu fazia muito,
consultar esses dados.

“

Os problemas mais enfrentados pelo Promotor de Justiça
de Tutela Coletiva da Saúde Mental são a inexistência ou
inadequação da política pública de Saúde Mental no “Eixo
Álcool e Drogas” e a deficiência da gestão de saúde
mental [...]. Não há equipes técnicas e, quando há, elas
são insuficientes.”

P: Quais sugestões daria para o aprimoramento do MSM como ferramenta de trabalho do
Promotor de Justiça de Tutela Coletiva com atribuição para a Saúde Mental?
R: Tenho, pelo menos, umas 5 (cinco) sugestões a fazer. A primeira é que o MSM torne clara para o
Promotor de Justiça de Tutela Coletiva a RAPS do Município ou dos Municípios sob sua atribuição,
descrevendo minimamente os componentes, as equipes que neles trabalham e os estabelecimentos
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de saúde que possuem leitos psiquiátricos nos mesmos locais. Não tem como o Promotor de Justiça
de Tutela Coletiva saber como a RAPS funciona se ele não a conhece, não entende os seus níveis de
atendimento, a qualidade de seus serviços, as suas referências e fluxos. Por outro lado, não há como
ter uma RAPS efetiva com equipes técnicas que não conseguem se manter muito tempo no serviço.
Essa rotatividade não dá espaço para a humanização da assistência e ainda prejudica, e muito, o
tratamento do paciente. Minha segunda sugestão para o MSM é que ele torne claro o financiamento
da Saúde Mental: quanto o Município sob atribuição do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva
recebeu da União e do Estado em determinado mês, ano ou nos últimos 4 (quatro) anos? Isso dá
uma visão bacana do que é deficiência do serviço por falta de recursos – o que os gestores sempre
alegam – e o que é mesmo desvio, má gestão. Não dá para simplesmente acatar à argumentação
de “reserva do possível”. A descrição da população do Município sob atribuição do Promotor de
Justiça de Tutela Coletiva também é essencial, assim como os dados sobre a quantidade de “SUS
Dependentes” (ou seja, qual o percentual da população de um Município que depende do SUS para
tratamento de saúde). Essa é a minha terceira sugestão, que esses dados constem do MSM e sejam
periodicamente atualizados. Várias políticas públicas de saúde são dimensionadas de acordo com
o porte populacional do Município, mas, além disso, é importante saber quantas dessas pessoas
dependem do SUS, em caráter exclusivo, para acessar um serviço de saúde. É claro que, com essa
visão, o Promotor de Justiça de Tutela Coletiva não pode nem deve exigir os mesmos componentes
e recursos humanos para dois Municípios que, apesar de terem contingentes populacionais
similares, têm públicos diferentes, um com mais dependentes do SUS e outros acessando mais a
saúde privada. Há que se interpretar a legislação, depurar o seu sentido no caso concreto, a sua
finalidade. Na mesma linha, a quarta sugestão que tenho para o MSM é que ele incorpore um banco
de dados de medicamentos de saúde mental, pois quando o seu fornecimento falha, é nítido como
as internações aumentam, especialmente na rede privada conveniada ou credenciada. Aliás, não há
como planejar uma política de desinstitucionalização bem sucedida sem assistência farmacêutica
regular. Por fim, seria muito legal se constassem do MSM, de preferência na própria ficha cadastral
do estabelecimento de saúde, informações sobre ações civis públicas, termos de ajustamento de
conduta, recomendações e outras iniciativas judiciais ou extrajudiciais que hajam sido adotadas em
face dos estabelecimentos. Mais legal ainda seria se os Promotores de Justiça de Tutela Individual
pudessem acessar esses dados e saber o que a Tutela Coletiva vem fazendo, quais são as deficiências
das instituições com as quais trabalham, o que precisa melhorar, o que elas se comprometeram a
melhorar e assim por diante.

“

O MSM me ajudava a dimensionar a RAPS necessária para
os Municípios sob minha atribuição e, por outro lado, me
dava clareza para perceber quando o problema era a falta
ou inadequação da implementação da política pública de
tutela da saúde mental, em especial a falta de
componentes, em outros Municípios.”
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P: Outras informações consideradas pertinentes.
R: Acho que é importantíssima a interação entre as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e as
Promotorias de Justiça de Tutela Individual - e o MSM pode ajudar com isso. Um banco de dados do
qual possam constar as medidas judiciais e extrajudiciais existentes em face dos estabelecimentos
de saúde, como dito, já ajudaria bastante essa interação, mas é claro que ela se favoreceria ainda
mais com a realização de reuniões e com a criação de uma consciência recíproca do impacto das
internações compulsórias sobre o sistema e do sistema sobre os pedidos de internação compulsória,
entre outros temas.
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2. Ação Civil Pública – Rede de Atenção Psicossocial de
Itaboraí
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2.670, 6o andar - Santa Catarina - São Gonçalo – RJ - CEP
24.420-200
Tel.: (21) 3707-3942

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ITABORAÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Promotor de Justiça que esta
subscreve, titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Região Metropolitana II,
esta sediada em São Gonçalo, vem, pela presente, propor
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com fulcro, principalmente, nos artigos 129, III, da Constituição Federal; 25, IV, b, da Lei 8.625/93 e; 34,
VI, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 106/03, em face do:
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ, ente público da Administração Direta, sediado administrativamente na
Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 97, Bairro Centro, Itaboraí, CEP: 24800-000, neste ato representado
por seu prefeito, Sr. Helil Cardozo.
Em razão dos fatos e fundamentos que passa a expor.
I – DOS FATOS:
Os fatos que fundamentam a presente peça exordial estão narrados e documentados no inquérito
civil nº 027.2.1800530.2012, que tem por objetivo verificar a adequação da rede de saúde mental
do Município de Itaboraí. Por isso, pedimos vênia a este d. juízo para narrá-lo da forma como se
apresenta no procedimento investigatório em testilha.
O referido inquérito civil nasceu em 2004 a partir da verificação da necessidade de se acompanhar
a implementação da rede psicossocial municipal de Itaboraí após a publicação da lei 10.216/2001, a
qual instituiu a política nacional de saúde mental. Esta nova regra passou a exigir o redirecionando
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do modelo assistencial ao preconizar o tratamento extra-hospitalar dos pacientes, em prejuízo do
modelo outrora adotado, calcado no tratamento asilar/manicomial.
Com o início das investigações, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí nos informou que, no ano
de 2003, o município passou a organizar a atenção prioritária ao paciente que sofre de transtornos
mentais severos e persistentes a partir da implementação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Pedra Bonita. Insta ressaltar que, até a data daquela informação, qual seja 1º/08/2005, aquele era o
único dispositivo de assistência em saúde mental do Município.
Quase três anos após a abertura do primeiro dispositivo extra-hospitalar de saúde mental do
Município de Itaboraí, este passou a contar com o serviço de cuidados diários voltados para a
clientela juvenil, o CAPSi, e também com o apoio de um ambulatório de psicologia infanto-juvenil,
responsável pelos casos de sofrimento psíquico leve a moderado. Além disso, o Município já havia
aderido também ao “Programa de Volta Pra Casa”, sem, no entanto,contar com nenhum dispositivo
de Residência Terapêutica (RT).
Em agosto de 2008 foi solicitado ao Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, que realizasse inspeção no CAPS Pedra Bonita, o que foi feito em
15/07/2008, dando origem à Informação Técnica nº 1143/08 (f. 163/188).
A referida Informação Técnica, no entanto, abordou pormenorizadamente não só os serviços prestados
no CAPS Pedra Bonita, se estendendo a outros dispositivos de saúde mental do município então
existentes em Itaboraí, como o CAPSi João Caetano e o Ambulatório de Psicologia Infanto-Juvenil.
Nesta oportunidade, concluiu que as práticas adotadas em tais serviços estavam razoavelmente
alinhadas com as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Por outro lado, este mesmo relatório destacou várias deficiências no funcionamento da Rede de
Atenção Psicossocial Municipal e, em especial, o grande déficit no serviço de internação de pacientes
em situação de crise/surto.
Já na época desta vistoria, foi enfatizada também a preocupação com a inexistência de Residências
Terapêuticas no Município, bem como de pelo menos um CAPS do tipo III (24 horas e cuidados
especiais), além da precariedade de certos dispositivos em acolher pacientes com dificuldade de
reinserção social/familiar, oriundos de Hospitais Psiquiátricos.
Assim, em novembro de 2008 foi expedida uma Recomendação (vide cópia às f. 206/210) ao Prefeito
e à Secretária de Saúde Municipais de Itaboraí, para que este ente federativo, em um prazo não
superior a 60 (sessenta) dias, adequasse a sua rede de atenção psicossocial, implementando, pelo
menos, as seguintes ações:
a. a estruturação de um ambulatório em saúde mental para adultos;
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b. a realização de uma parceria com o Governo do Estado para internações psiquiátricas de
pacientes em momentos de agudização no Hospital Estadual João Batista Cáffaro;
c. a realização de obras para conter a infiltração existente no imóvel do CAPS Pedra Bonita;
d. a instalação de Residências Terapêuticas e Lares Abrigados e;
e. a apresentação de um censo de todos os munícipes/pacientes internados no Hospital
Colônia Rio Bonito.
Findo o prazo concedido na Recomendação, foi solicitada, então, informações à Secretaria Estadual
de Saúde sobre as pactuações firmadas com o Município de Itaboraí, que possuíssem como tema
a estruturação de sua rede de atenção de saúde mental, contendo relatórios sobre quais destas
teriam sido efetivamente implementadas. Em resposta (f. 234), a Gerência Estadual de Saúde Mental
informou que, das metas estabelecidas para o referido município no Pacto de Gestão 2008 —
instrumento oficial de pactuação da Secretaria de Estado da Saúde com os municípios do Estado do
Rio de Janeiro — teriam sido efetivados:
a. o credenciamento do CAPSi e;
b. a redução em 20% das internações psiquiátricas realizadas.
Ressaltou, que restou apenas o cumprimento da meta referente à inclusão de mais 05 (cinco)
pacientes no “Programa volta para Casa”.
A Gerência Estadual de Saúde Mental nos informou também que, em relação ao Plano Estadual de
Saúde Mental para o período de 2007-2010, faltaria ao Município de Itaboraí implantar 01 (um) CAPS
AD e 01 (um) Serviço Residencial Terapêutico.
Paralelamente à solicitação dirigida à Secretaria de Estado de Saúde, foi perquirido do Município de
Itaboraí quais medidas foram efetivamente adotadas visando o cumprimento da Recomendação
encaminhada pelo Ministério Público, em novembro de 2008. Em resposta, a Secretaria Municipal
de Saúde de Itaboraí (f. 237/253) nos informou que, de acordo com os dados colhidos de janeiro a
maio de 2009, os dispositivos de saúde mental existentes no Município permaneciam os mesmos.
Quais sejam: o CAPS Pedra Bonita; o CAPSi João Caetano; o Posto de Saúde Milton Rodrigues Rocha
(ambulatório adultos e ambulatório crianças e adolescentes) e o Hospital Municipal Desembargador
Leal Júnior (referência aos pacientes agudizados ou em situação de crises).
A conclusão deste mesmo relatório encaminhado pela municipalidade apontou para a necessidade
emergencial de se instituir:
a. um Ambulatório de Saúde Mental adulto e infantil fora do CAPS;
b. um CAPS AD e;
c. diversas Residências Terapêuticas e;
d. a implantação da emergência psiquiátrica no Hospital João Batista Cáffaro.
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Prosseguindo com as investigações, uma nova inspeção foi realizada pelo GATE/Saúde do Ministério
Público, agora já em 13 de agosto de 2009, nos serviços de saúde mental então existentes no município
de Itaboraí. Nesta oportunidade, restou detectado mais uma vez que não houve ampliação da Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) Municipal. Fato que ainda se agravava diante da necessidade de se
promover imediatamente a desinstitucionalização dos pacientes do Hospital Colônia Rio Bonito,
munícipes de Itaboraí – os quais, àquela época, totalizavam 39 (trinta e nove) pacientes (f. 296/325).
Em maio de 2010, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí encaminhou ao Parquet informação
de que seriam implantados e credenciados junto aos órgãos competentes até 2011: 01 (um) CAPS
AD e 03 (três) Residências Terapêuticas. O Ambulatório de Saúde Mental estaria funcionando em
lugar adequado no prazo de três meses e neste mesmo prazo estaria adequado o espaço físico para
emergência psiquiátrica no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (vide f. 376/379).
Fácil perceber pela narrativa até então produzida, que o Município de Itaboraí iniciou o seu processo
de adequação à lei 10.216/2001 no ano de 2003. Entretanto, de 2006 até 2011, nenhum dispositivo
novo de saúde mental foi implementado, a despeito do seu flagrante crescimento populacional,
ocorrido neste mesmo período. Quando muito, houve uma pequena adequação dos dispositivos já
existentes, conforme informação da própria Gerência de Saúde Mental da Secretaria de Estado de
Saúde (f. 605/606).
Diante deste quadro, ainda na tentativa de se chegar a um acordo sobre o prazo para a efetiva
adequação da rede de saúde mental do município, o Ministério Público buscou celebrar um Termo
de Ajuste de Condutas com o gestor local; não logrando êxito (vide f. f.568/597 e f. 607/608).
Cumpre-nos, por outro lado, destacar que, além do dever de implantar corretamente a sua Rede
de Atenção e de promover o funcionamento adequado de seus dispositivos de saúde mental, o
Município de Itaboraí deve também destinar corretamente os diversos incentivos financeiros que
foram destinados especificamente ao funcionamento e à ampliação de sua Rede de Atenção em
Saúde Mental. Fatos, estes, extraídos dos dados de transferências do Fundo Nacional de Saúde,
obtidos, por sua vez, através da rede mundial de computadores.
No ano de 2010, o município recebeu do Fundo Nacional de Saúde:
a. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a gestão de políticas de saúde e;
b. R$ 6.000,00 (seis mil reais), como incentivo financeiro destinado especificamente ao
custeio dos Centros de Atenção Psicossocial – tipo II.
Em 2011, foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para gestão da política de saúde mais R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais), além de outros R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil
reais), dirigidos à ampliação de sua RAPS os quais, por sua vez, foram divididos da seguinte forma:
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a. R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de incentivo financeiro destinado
especificamente às ações de redução de danos em CAPS AD - Redutores;
b. R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de incentivo financeiro destinado
especificamente às ações de redução de danos em CAPS AD – Consultório de Rua;
c. R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados ao Programa de Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição;
d. R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de incentivo financeiro, destinados ao custeio dos Centros de
Atenção Psicossocial – tipo II e mais;
e. R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de incentivo destinado à aquisição de equipe e material
permanente para CAPS.
Em 2012, o Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí recebeu do Fundo Nacional um total de R$
102.000,00 (cento e dois mil reais) dos quais:
a. R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) foram destinados à implantação de leitos de saúde
mental;
b. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinados ao financiamento de serviços residenciais
terapêuticos e mais;
c. R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Programa de financiamento das ações de alimentação e
nutrição.
Todos os recursos acima destacados, além do incentivo especificamente destinado ao processo de
desinstitucionalização dos pacientes do Hospital Colônia Rio Bonito, concedido através da Resolução
SES nº 799/0913 formaram um forte arcabouço financeiro que, de per si, justificariam a implantação
de todos os serviços e medidas pedidas ao final.
No entanto, apesar de todo o empenho e valores disponibilizados por outros entes públicos, o
Município de Itaboraí deixou de promover as medidas esperadas e co-financiadas.
Diante de todo o demonstrado, nos restou claro que a presente investigação expos, de forma inconteste,
a necessidade premente de ampliação dos serviços, de forma a fazer funcionar corretamente a rede
de saúde mental municipal de Itaboraí. Ao mesmo tempo em que demonstrou, por outro lado, todo
o sistema de co-financiamento montado pela Rede SUS, destinado especificamente à finalidade
antes destacada.
Infrutíferas foram também as tentativas do Parquet em dialogar com o Município de Itaboraí, para
que este déficit de atenção em sua rede de saúde mental fosse definitivamente solucionando, num
prazo razoável – a despeito deste mesmo ente público já por tantas vezes ter descumprido acordos
e outros termos firmados com o Estado e com a União.
13
No valor mensal de R$ 6.592,96 (seis mil quinhentos e noventa e dois reia e noventa e seis centavos), que até mês de agosto de
2011 totalizaram o valor de R$ 131.859,20 (cento e trinta e um oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
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Diante desse quadro, só restou ao Ministério Público a propositura da presente ação, visando o
cumprimento das obrigações que o Município de Itaboraí tem para com os seus munícipes, de
prestar um serviço de saúde mental digno e de qualidade.
III – FUNDAMENTOS:
Pretende-se com a propositura da presente Ação Civil Pública, compelir o Município réu a implantar,
ampliar e adequar a sua rede de atenção e tratamento de saúde mental.
Para justificar tal medida, iniciamos salientando que a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada
na Lei 10.216/01, redirecionou o modelo assistencial em saúde mental, preconizando o tratamento
do portador de transtornos mentais em meio aberto e com base comunitária, propondo a redução
pactuada e programada dos leitos psiquiátricos, contando com uma rede de serviços e equipamentos
estrategicamente organizados em torno dos Centros de Atenção Psicossociais – CAPS14, senão
vejamos:
Artigo 2º. “Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
(...)
VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”.
Artigo 4º. “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.
Artigo 5º. “O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro
clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de
alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da
autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo
Poder Executivo, assegurada a continuidade de tratamento, quando necessário”.

14
O Ministério da Saúde aponta que 3% da população sofre de transtorno mental severo ou persistente e que cerca de 12% da
população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual (BRASIL, 2008). Em relação ao uso de álcool e
substâncias psicoativas, o Ministério da Saúde considera que mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e de outras drogas. No entanto, o Ministério da Saúde gastou, em 2009, 2,57% do orçamento anual do SUS com a
saúde mental (BRASIL, 2010), enquanto o relatório de 2003-2006 indicava um percentual de 4,55 para 2010 (diferença de quase 2%). Em
2011, o percentual gasto foi de 2,51 (BRASIL,2012).
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Na mesma linha, o Plano de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro (2007-2010) teve como
principal diretriz a consolidação de um modelo de atenção em saúde mental de base comunitária
e territorial, constando como propostas a desinstitucionalização e a consequente e necessária
ampliação da rede de atenção psicossocial e da acessibilidade, com a consolidação e fortalecimento
do cenário assistencial extra-hospitalar (CAPS, ambulatórios ampliados, centros de convivência,
leitos de atenção integral, residências terapêuticas, etc.).
Nesta linha, importante destacar que os recursos anteriormente destinados à manutenção dos leitos
de internação psiquiátrica continuam indo para o teto financeiro do Município, relativamente a
cada leito descredenciado do SUS, devendo, portanto, ser direcionados à ampliação da rede extrahospitalar, para o atendimento da demanda existente no âmbito do respectivo Município, conforme
se infere do item 9, da Portaria nº 52/2004:
“Os recursos financeiros restantes após a redução de leitos, em cada etapa e
a cada nova redução, permanecerão nos tetos municipais e estaduais, quando em gestão plena do sistema, para utilização na rede local, micro-regional
e regional de serviços de saúde mental, de modo a apoiar o financiamento da
implantação e manutenção de CAPS, serviços residenciais terapêuticos e outros serviços de saúde mental nos municípios de destino dos pacientes desinstitucionalizados, bem como custear equipes para suporte à desinstitucionalização”. (grifo nosso) 		

Conforme demonstra Maria Lúcia Teixeira Garcia15 em sua pesquisa financiada pelo CNPQ, intitulada
O Financiamento Federal da Saúde Mental após o Pacto da Saúde:

“A partir da lei 10.216, de 2001, que uma inflexão visível se estabeleceu: os
recursos foram migrando do hospitalar para o extra-hospitalar, como manda a mudança do modelo, de tal modo que, no final de 2006, pela primeira
vez, o componente territorial e comunitário (CAPS, ambulatórios, residências terapêuticas, centros de convivência) superou o hospitalar. Cabe lembrar que há apenas 10 anos atrás, em 1997, a proporção hospitalar/extra-hospitalar era de 92% a 8% dos recursos financeiros, caracterizando uma
psiquiatria pública edificada quase exclusivamente sobre as Autorizações
de Internação Hospitalar (AIH)”.

15
Assistente social, doutora em Psicologia (USP) e docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação
em Política Social da UFES. Editora da revista Argumentum e colaboradora na revista Temporalis (Abepss).
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Para viabilizar a reforma psiquiátrica, a política financeira do Ministério da Saúde caminhou no mesmo
sentido de seu setor técnico, ao “congelar” as parcelas de remuneração devidas ao setor privado
conveniado – 100% custeado pelo SUS através do pagamento das chamadas AIHs (autorização
de internação hospitalar), que se mantiveram no mesmo valor desde 2004 – ao mesmo passo em
que abriu infinitas linhas de crédito para que os municípios, principais executores do programa de
saúde mental nacional, pudessem instituir suas respectivas redes de atenção, de acordo com as suas
respectivas demandas sociais.
O sucesso da Política Nacional de Saúde Mental depende, portanto, quase que exclusivamente da
correta aplicação dos recursos direcionados aos projetos gerais ou específicos deste tipo de atenção
em saúde. Sejam eles os de fonte própria (verbas repassadas do erário municipal ao seu fundo de
saúde, conforme determina a CF/88), seja (em maior escala) os oriundos de repasses obrigatórios
(dos Fundos Nacional ou Estadual de Saúde) – teto ou piso anual, dependendo do nível de atenção ou ainda os especificamente financiados (ou co-financioados, quando há contra-partida municipal)
pela União e/ou pelo Estado para o desenvolvimento de um determinado projeto especificamente
direcionado à ampliação, à implementação, ou mesmo ao custeio de um dado serviço de saúde
mental. Em qualquer hipótese, feito o repasse, o município se vincula à constituição, ampliação ou
manutenção dos serviços para os quais foram direcionadas as verbas.
Portanto, o reflexo da omissão da aplicação de recursos na implantação/ampliação dos dispositivos
extra-hospitalares de saúde mental atinge diretamente as pessoas portadoras de transtorno mental
em todo o território municipal, que se veem desprovidas da sua adequada assistência.
Ainda segundo a pesquisa da Dra. Maria Lúcia Teixeira Garcia:
“O Pacto pela Saúde introduziu mudanças importantes nas formas de
transferência de recursos a estados e municípios, agrupando os recursos
de custeio transferidos em Blocos de Financiamento: a) Bloco da Atenção
Básica; b) Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
e Hospitalar; c) Bloco da Vigilância em Saúde; d) Bloco da Assistência Farmacêutica; e) Bloco de Gestão. As novas regras foram regulamentadas pela
Portaria GM/MS n. 204, de 29 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007). A saúde
mental situa-se no bloco de gestão (artigo 31) que define “o componente
para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde inclui os incentivos atualmente designados: I - implantação de Centros de Atenção Psicossocial; II
- qualificação de Centros de Atenção Psicossocial; III – implantação de Residências Terapêuticas em Saúde Mental; IV - fomento para ações de redução
de danos em CAPS ad” (Brasil, 2007, sp)”
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No caso ora analisado, o Município de Itaboraí deu destinação diversa, ou, minimamente, deixou de
aplicar os recursos que lhe foram especificamente dirigidos à finalidade aqui perseguida.
Falamos isso porque, segundo dados extraídos do endereço eletrônico “http://fns.saude.gov/
visao/consultarPagamento/pesquisaSimplificada.jsf”16, o Fundo Municipal de Itaboraí e a Prefeitura
Municipal de Itaboraí (esta última, enquanto não existia o fundo) receberam, nos anos de 2010,
2011 e 2012, um total de R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais) em incentivos
financeiros destinados exclusivamente a ações, custeio, aquisição de equipamentos e
implantação de leitos de atenção em saúde mental – conforme as linhas de créditos já
mencionadas no capítulo anterior. No entanto, nesse período, quase nenhum serviço foi
instalado, ou ampliado neste município.
Por outro lado, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Portaria n.º 336/GM Em 19
de fevereiro de 2002), a rede de atenção psicossocial extra-hospitalar é implantada de acordo com o
caráter demográfico do município. No caso do município de Itaboraí, que segundo o IBGE — ano
senso 2013 — possui 225.263 habitantes, seria necessário no mínimo: 1 (um) CAPS II, 1 (um) CAPS
III, 1(um) CAPS ADIII, 1 (um) CAPSi, ações de saúde mental na rede básica (a partir da constituição do
Núcleo de Atenção à Saúde da Família – NASF, nos moldes da Portaria MS 154/08), capacitação do
SAMU e suporte social, além dos serviços de Residência Terapêutica.
Mas, a despeito dos incentivos financeiros recebidos – os quais deveriam se somar aos de fonte
própria, ampliando ainda mais a possibilidade de fortalecimento de sua RAPS - o Município de
Itaboraí continua com os mesmo dispositivos de saúde mental que já existiam desde 2006, quais
sejam: 1 (um) CAPS do tipo II, 1 (um) CAPSi e 1 (um) ambulatório simples. Há, portanto, necessidade
de ainda serem implementados os seguintes dispositivos, serviços e ações em saúde mental:
a. 01 (uma) Residência Terapêutica - além das 03 (três) destinados aos pacientes que serão
desinstitucionalizados do Hospital Colônia de Rio Bonito;
b. 01 (um) CAPS AD do tipo III;
c. 01 (um) CAPS do tipo III;
d. Implantação do NASF, nos moldes da Portaria MS 154/08 - de forma que a atenção básica
seja capaz de fornecer os primeiros atendimentos aos pacientes portadores de transtornos
leves e, se for o caso, os oriente a um serviço mais adequado;
e. Promoção da capacitação do SAMU, visando à realização dos primeiros atendimentos aos
portadores de transtornos mentais;
f.

16

Promoção de programas de suporte social e familiar, especificamente destinados à
reinserção dos pacientes oriundos de seus serviços na sociedade e no mercado de trabalho.

Consulta realizada no dia 18 de setembro de 2013.
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Falta apenas dar início à ampliação dos seus serviços, já que as verbas para tanto já foram
disponibilizadas. E como o Município réu não demonstrou vontade (política e/ou administrativa) de
implementar sozinho tais equipamentos, serviços e ações, restou-nos o oferecimento dos pedidos
abaixo descriminados.

IV – PEDIDOS:
IV.1 – DO PEDIDO LIMINAR:
A concessão da tutela antecipada constitui-se em ferramenta de extrema utilidade contra os males
decorrentes do tempo de tramitação do processo, exigindo, como se sabe, a presença de dois
requisitos essenciais: prova inequívoca do alegado e a verossimilhança da alegação.
Para a agilização da entrega da prestação jurisdicional, não subsiste qualquer dúvida quanto à
existência — mais do que provável na espécie — do direito alegado, consoante se infere dos
argumentos e dispositivos legais mencionados. Ademais, tal afirmativa parte do reconhecimento de
que prova inequívoca não é aquela utilizada para o acolhimento final da pretensão, mas apenas o
conjunto de dados de convencimento capazes de, antecipadamente, através de cognição sumária,
permitir a verificação da probabilidade da parte requerente ver antecipados os efeitos da sentença
de mérito.
No caso vertente, a prova material inequívoca pode ser inferida por meio de toda a documentação
coligida no inquérito civil público e pelas razões de direito supra invocadas.
Por consequência, a verossimilhança do direito invocado acaba também se tornando evidenciada,
com forte juízo de probabilidade, mais que isso, de certeza, ante a flagrante omissão do Município
réu em adotar as medidas necessárias a adequação da sua rede de saúde mental à lei 10.216/01 e as
outros atos normativos desta decorrente.
No caso concreto, existe o receio de dano irreparável que se configura como um dano potencial,
ante o agudo contraste entre a conduta do réu e as normas legais citadas, caracterizando efetiva e
permanente lesão à saúde e à vida dos cidadãos portadores de transtornos mentais de Itaboraí.
Essa realidade está fazendo com que as pessoas portadoras de transtornos mentais estejam
permanecendo em hospitais psiquiátricos, ou mesmo indo para as ruas e deixando de receber o
atendimento adequado às suas mazelas, gerando, por conseguinte, um agravamento do seu quadro.
Portanto, estender tal estado de coisas ao julgamento final da ação significa, sem dúvida, lesão
permanente a direitos indisponíveis.
Logo, diante das consequências irreversíveis que advêm da imperdoável omissão do Município réu, é
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que se pleiteia a concessão da tutela antecipada, no sentido de determinar ao Município de Itaboraí
que, no prazo de até 30 dias, apresente cronograma de implantação/ampliação da sua rede de
atenção à saúde mental, cujo início da efetivação deva ser executado no período máximo de 30
dias, devendo ser concluído em até 90 dias a partir do término do lapso inicialmente mencionado,
cominando-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo atraso no cumprimento da
decisão que a conceder, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 273 e 461, §4.
IV.2 – DOS PEDIDOS PRINCIPAIS:
Diante de tudo até então apresentado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro espera que:
IV.2.1 - Seja a presente ação civil pública livremente distribuída entre os juízos cíveis com competência
fazendária da comarca de Itaboraí, em razão da competência territorial, porém absoluta, para
processar e julgar feitos desta natureza;
IV.2.2 – Seja, em seguida, recebida a inicial, e proferida a citação do réu para, querendo, contestar a
presente ação, que deverá, a partir daí, seguir o rito ordinário, no prazo legal e sob pena de revelia;
IV.2.3 – Seja o Município de Itaboraí condenado a uma obrigação de fazer, concernente em
ampliar a sua rede de atenção à saúde mental, minimamente através das seguintes ações e/
ou medidas:
IV.2.3.1: Implantação de um CAPS do tipo III;
IV.2.3.2: Implantação de um CAPS AD do tipo III;
IV.2.3.3: Implantação de uma Residência Terapêutica do tipo II;
IV.2.3.4: Implantação do NASF, nos moldes da Portaria MS 154/08, de forma que a atenção básica seja
capaz de fornecer os primeiros atendimentos aos pacientes portadores de transtornos leves e, se for
o caso, os oriente a um serviço mais adequado;
IV.2.3.5: Promoção e manutenção da capacitação do SAMU, visando à realização dos primeiros
atendimentos emergenciais aos portadores de transtornos mentais;
IV.2.3.6: Instituição de programas de suporte social e familiar, especificamente destinados à reinserção
dos pacientes oriundos de seus serviços de saúde mental na sociedade e no mercado de trabalho
locais.
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IV.2.4 – Seja o Município de Itaboraí condenado a promover as medidas necessárias ao devido
funcionamento dos serviços e ações supracitadas, de forma a garantir a manutenção permanente
dos mesmos;
IV.2.5 – Sejam as multas processuais eventualmente aplicadas, revertidas a um dos fundos
especificamente dirigidos ao financiamento de políticas públicas na área de saúde mental, ou
minimamente de saúde, existentes no Município de Itaboraí, na Região Metropolitana II ou
minimamente no Estado do Rio de Janeiro, a ser informado no momento processual adequado, em
conformidade com o bom senso jurisdicional, com o tema ora demandado e com a proximidade
territorial do dano social ocasionado;
IV.2.6 - Sejam também todos os réus condenados aos ônus da sucumbência, que deverão ser
revertidos para o Fundo Especial do Ministério Público, criado pela Lei Estadual n° 2.819, de 07.11.97,
e regulamentado pela Resolução GPGJ n° 801, de 19.03.98, num montante de 20% sobre o valor da
causa.
Protestamos provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente o
documental, testemunhal, pericial e o depoimento pessoal.
Por fim, atribui-se à causa simplesmente para fins de alçada o valor de R$ 651.000,00 (seiscentos e
cinquenta e um mil reais).
De São Gonçalo para Itaboraí, em 1 de novembro de 2013.

Vinicius Leal Cavalleiro
Promotor de Justiça
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3. Tabelas
3.1 Motivo de Registro por Região de Saúde
As internações involuntárias17 das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas devem ser obrigatoriamente comunicadas
ao Ministério Público pelos responsáveis técnicos dos estabelecimentos de saúde, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, mesmo prazo em que devem ser comunicadas as respectivas altas (artigo 8º,
parágrafo 1º, da lei n. 10.216/01).
O MSM é o meio eleito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para receber as
comunicações das internações involuntárias, tendo também por objeto “[...] acompanhar os
expedientes relacionados à interdição e a outras medidas protetivas dos portadores de transtornos
mentais, internados ou não, que demandam, de acordo com o nível de redução de sua capacidade,
a atuação do Ministério Público” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
A fim de comunicar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro as internações involuntárias,
os responsáveis técnicos dos estabelecimentos de saúde devem, primeiramente, cadastrar os
respectivos pacientes, preenchendo, para isso, os seguintes campos obrigatórios: (i) nome; (ii) sexo;
(iii) situação atual; (iv) referência(s) familiar(es) e/ou curadoria”; e (v) motivo de registro.
Apesar de a obrigatoriedade legal ser de comunicar as internações involuntárias, hoje um paciente
pode ser registrado no MSM por 7 (sete) motivos, conforme se observa no quadro abaixo:

17
Art. 6º da Lei n. 10.216/01. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

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

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
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Com base nessas opções, o CENSO MSM 2014 traz a tabela “Motivo de Registro por Região de Saúde”,
cuja análise expõe a quantidade de registros realizados no MSM no ano de 2014, discriminados
em números absolutos por Região de Saúde. A tabela também descreve o percentual a que
correspondem as internações involuntárias no universo de todos os registros realizados no MSM
no ano de 2014. É importante ressaltar que o número de registros não necessariamente equivale
ao número de pacientes cadastrados no MSM no ano de 2014; assim, se um paciente foi internado
involuntariamente em mais de uma ocasião ao longo de 2014, a ele corresponderão tantos registros
quantas sejam suas internações e altas.
Dito isso, tem-se que entre 77,84% e 99,17% dos registros realizados no MSM no ano de 2014
apresentaram por motivo a internação involuntária do paciente, segundo a tabela “Motivo de
Registro por Região de Saúde”. Esse dado indica o quanto o MSM pode evoluir como ferramenta de
efetiva tutela “dos portadores de transtornos mentais, internados ou não, que demandam, de acordo
com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público” (artigo 1º da Resolução
GPGJ n. 1.784/12)”, uma vez que não há obrigatoriedade de cadastramento no MSM dos dados das
internações voluntárias e que, com relação às internações compulsórias, ainda ocorre de não serem
cadastradas pelos estabelecimentos de saúde – muito embora, em sua origem, também se trate de
internações involuntárias.
Além disso, nada impede e, a rigor, tudo indica que o MSM seja utilizado para o registro de pacientes
que, conquanto não internados – voluntária, involuntária ou compulsoriamente – “demandam,
de acordo com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público” (artigo 1º
da Resolução GPGJ n. 1.784/12), inclusive no que concerne ao acompanhamento de “expedientes
relacionados à interdição” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12.

0
1
0
2
1
1
0

21
0
2
4
0
1
0

0
29

Outros Estados
Total

0
5

0

1

Baía de Ilha
Grande
Baixada
Litorânea
Capital
Centro-Sul
Metropolitana I
Metropolitana II
Médio-Paraíba
Noroeste
Norte

REGIÃO DE
SAÚDE

0
55

39
1
5
2
0
0
3

3

0
66

21
1
7
11
16
4
4

2

0,00%
87,96%

90,43%
93,68%
84,13%
81,95%
89,01%
99,17%
78,99%

6.661
89
456
1.303
875
721
1.282
0
11.727

77,84%

151

0
9

0
0
9
0
0
0
0

0

0
5

0
0
1
2
2
0
0

0

2
1.436

624
3
62
266
89
0
334

37

DOENTES
MENTAIS
EGRESSOS DE
SEM
GRAVES
HOSPITAIS
MORADORES
PESSOAS EM
INFORMAÇÃO
EGRESSOS DE
INT.
E/OU
PSIQUIÁTRICOS
INTERNAÇÃO
DE SRTs OU ABRIGAMENTO
DE
MANICÔMIO INTERDITADO
INV.
CRÔNICOS COM MAIS DE
INVOLUNTÁRIA
PENSÃO
E QUADRO
MUNICÍPIO
JUDICIÁRIO
(%)
EM
1 ANO DE
PROTEGIDA
PSIQUIÁTRICO
DE ORIGEM
SITUAÇÃO INTERNAÇÃO
DE RISCO
0
0
0
0
20
86,96%
0
0
3

MOTIVO DE REGISTRO POR REGIÃO DE SAÚDE

2
13.332

7.366
95
542
1.590
983
727
1.623

194

23

TOTAL

Censo MSM
Módulo de Saúde Mental
2014

41

42

Censo MSM
Módulo de Saúde Mental
2014

3.2 Tempo de Internação por Região de Saúde
A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01, propõe o resgate da cidadania
das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, por meio da continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar, do
restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários e do respeito aos seus direitos e liberdades.
Essa alteração dos parâmetros de tratamento dos pacientes psiquiátricos preconiza, antes e acima
de tudo, o convívio com a família e com a comunidade em detrimento do isolamento18.
A fim de que sejam alcançados os objetivos da Política Nacional de Saúde Mental, foi instituída,
através da Portaria GM/MS n. 3.088/11, a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, “cuja finalidade é
a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (artigo 1º).

VOCÊ SABIA?
Que a RAPS pode ser organizada de diferentes formas,
conforme o parâmetro populacional do Município e o seu
perfil epidemiológico? É o que diz a Portaria GM/MS n. 336/02:
■■ Municípios até 20.000 habitantes – Devem contar com
rede básica com ações de saúde mental e com suporte
social. Não necessariamente devem possuir um CAPS;
■■ Municípios entre 20.000 e 70.000 habitantes – Devem
contar com CAPS I, com rede básica com ações de saúde
mental e com suporte social;
■■ Municípios com mais de 70.000 e 200.000 habitantes –
Devem contar com CAPS II, CAPS AD, com rede básica
com ações de saúde mental e com suporte social;
■■ Municípios com mais de 200.000 habitantes – Devem
contar com CAPS II, CAPS III, CAPS AD III (usuários de
álcool e drogas, CAPS i (crianças e adolescentes), rede
básica com ações de saúde mental, capacitação do SAMU
e com suporte social.

18
A despeito das diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, existe ainda uma cultura de internação psiquiátrica, sendo essa
muitas vezes a primeira ideia de tratamento cogitada pela família e pela sociedade, quando, na verdade, a internação deve ser indicada
em último caso, quando todas as demais estratégias territoriais de tratamento (que incluem o atendimento psicossocial intensivo, o devido uso da terapia medicamentosa específica, segundo revisões periódicas e projeto terapêutico individual, e mesmo o uso de leitos de
pernoite em CAPS – sobre o qual se passará a expor mais adiante - ou de leitos de crise em Hospitais Gerais) estiverem esgotadas.
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O ponto de atenção da RAPS na atenção psicossocial especializada é o CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial. Constituído por equipe multiprofissional, é o CAPS que regula a porta de entrada na
RAPS, dá suporte e atenção à saúde mental na rede básica e articula estrategicamente a RAPS e
a política de saúde mental de determinado território. Além disso, o CAPS, por intermédio de um
Projeto Terapêutico Individual do paciente, realiza atendimento interdisciplinar, prioritariamente em
espaços coletivos e em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo ou não intensivo, bem como
promove a reinserção social do indivíduo (artigos 3º, 4º e 7º da Portaria GM/MS n. 3.088/11).

VOCÊ SABIA?
Que todas as modalidades de CAPS – CAPS I, CAPS II, CAPS
III, CAPS AD, CAPS AD III e CAPSi - cumprem a mesma função
no atendimento público em saúde mental, distinguindose por ordem crescente de porte/complexidade, pela
abrangência populacional e pelo público alvo? Para maiores
esclarecimentos, leia a Portaria GM/MS n. 336/02.
Se a RAPS de determinado Município não está organizada ou, estando organizada, não se encontra
em funcionamento ou apresenta funcionamento precário, é possível que pessoas com sofrimento
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
sejam institucionalizadas repetidamente ou permaneçam institucionalizadas por longos períodos quando, de outra forma, poderiam ser adequadamente tratadas em ambiente extra-hospitalar.
Igualmente, pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas que poderiam ser adequadamente tratadas em ambiente
extra-hospitalar muitas vezes são institucionalizadas à falta de política pública de assistência
social19 organizada, ou diante de política pública de assistência social organizada, porém fora de
funcionamento ou em funcionamento precário.
Diante dessas constatações, é importante que o Ministério Público, seja na tutela coletiva das pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, seja na sua tutela individual, conheça, entre outros dados, a RAPS efetivamente organizada
no Município sob a sua atribuição, o tempo de internação dos pacientes institucionalizados nos
estabelecimentos de saúde localizados nesse Município e o tempo de internação dos pacientes
originários desse Município, ainda quando institucionalizados em Municípios diversos.

19
Art. 1º da Lei n. 8.742/93. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir
o atendimento às necessidades básicas.
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VOCÊ SABIA?
Que a RAPS efetivamente organizada dos Municípios do
Estado do Rio de Janeiro pode ser conhecida através da guia
“Rede de Saúde Mental” existente na página do MSM na
internet (msm.mp.rj.gov.br)?

VOCÊ SABIA?
Que o MSM permite a transparência e acompanhamento do tempo de
internação dos pacientes que ingressam nos estabelecimentos de saúde
cadastrados, consistindo, de um lado, em ferramenta para controle do
período de internação, e, de outro, em importante indicador da omissão
do gestor na implementação e/ou na adequação da política pública
de tutela da saúde mental - e, eventualmente, da política pública de
assistência social?
Nessa linha de raciocínio, o CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Tempo de Internação por Região
de Saúde”, cuja leitura revela quantos pacientes cadastrados no MSM completaram, no ano de 2014,
0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde. Para
além dos números absolutos, a tabela dispõe sobre o número de pacientes institucionalizados há
mais de 1 ano por cada grupo de 100.000 habitantes. Os pacientes estão separados pelas Regiões de
Saúde em que domiciliados.
De acordo com a análise da tabela “Tempo de Internação por Região de Saúde”, ainda é alto o
número de Regiões de Saúde em que pacientes se encontram institucionalizados por mais de 1
ano, de forma ininterrupta, o que configura longa permanência para fim da Portaria GM/MS n.
2.048/2014 (artigo 3º, parágrafo único). Destacam-se, em números absolutos de internações de
longa permanência, a Capital, a Região Metropolitana II e a Região Norte. Em números relativos, as
Regiões Norte, Médio Paraíba e a Capital, nessa ordem, são as que apresentam maior número de
pacientes institucionalizados há mais de 1 ano por cada grupo de 100.000 habitantes.
Com relação ao alto número absoluto de institucionalizações por períodos iguais ou superiores a
1 ano, é possível que sofra as interferências do cadastramento — equivocado — de pacientes em
duplicidade ou da falta de cadastramento da movimentação “saída” de pacientes, diante da alta,
da transferência, da evasão, da morte ou de outro motivo que dê ensejo ao fim ou à interrupção
da institucionalização. Esses cadastramentos devem ser feitos e constantemente atualizados pelos
estabelecimentos de saúde.
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Já com relação ao número de institucionalizações por períodos iguais ou superiores a 1 ano
relativamente a cada grupo de 100.000 habitantes por Região de Saúde, os destaques vão para as
Regiões de Saúde que concentram o maior número de leitos psiquiátricos, os quais, a seu turno,
muitas vezes são ocupados por pacientes de outras Regiões de Saúde20. É o caso, por exemplo, da
CLIVAPA – Clínica do Vale do Paraíba, localizada em Quatis, Município da Região de Saúde do Médio
Paraíba que concentra aproximadamente 200 (duzentos) pacientes, muitos dos quais oriundos da
Baixada Fluminense.
Ao lado da tabela “Tempo de Internação por Região de Saúde”, o CENSO MSM 2014 apresenta a
tabela acessória “Tempo de Internação X Idade por Região de Saúde”, a qual expõe as faixas etárias
dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano
ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde. As faixas etárias previstas na tabela
acessória “Tempo de Internação X Idade por Região de Saúde” são as seguintes: 0 a 20 anos21; 21 a 40
anos; 41 a 60 anos; 61 a 80 anos; e 81 anos ou mais.
Se na análise da tabela “Tempo de Internação por Região de Saúde” chama a atenção o número ainda
alto de Regiões de Saúde em que pacientes se encontram institucionalizados em situação de longa
permanência, na análise dos dados da tabela acessória “Tempo de Internação X Idade por Região
de Saúde” o que chama a atenção é o número de internações de longa permanência de pacientes
com menos de 20 anos de idade, assim como de pacientes idosos — ou seja, com idade a partir dos
60 anos, conforme Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03). Note-se que apenas a Região da Baía de Ilha
Grande não registrou, em 2014, pacientes com menos de 20 anos ou mais de 60 anos em situação
de longa permanência.
O alto quantitativo de internações de longa permanência de adolescentes e idosos no Estado do Rio
de Janeiro suscita questionamentos sobre a implementação da RAPS, notadamente no que concerne
aos componentes direcionados às crianças e adolescentes, bem como sobre o alcance e a efetividade
das ações e estratégias elencadas quanto à atenção psicossocial de crianças e adolescentes e a
desinstitucionalização de idosos.

20
Importante destacar, neste ponto, que o olhar sobre a origem dos pacientes institucionalizados em determinado estabelecimento de saúde deve se somar ao olhar sobre a quantidade desses pacientes: quanto mais um estabelecimento de saúde recebe pacientes oriundos de outros Municípios, mais se indica que a política pública de tutela da saúde mental desses Municípios de origem - e,
eventualmente, também a política pública de assistência social – é inexistente ou deficiente.
21
O padrão de faixa etária do MSM está sendo modificado para que no próximo Censo seja possível ter acesso a dados mais
específicos da população infanto-juvenil (0 a 18 anos).
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VOCÊ SABIA?
Que o CAPSi é o componente da RAPS voltado às crianças e
adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico
decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias
psicoativas e as que apresentam outras situações clínicas que
impossibilitam estabelecer laços sociais e realizar projetos de
vida, havendo serviços que já fazem acolhimento de pernoite
para crianças e adolescentes em crise, evitando internações
hospitalares? Veja a Portaria GM/MS n. 3.088/11 e a cartilha
“Atenção Psicossocial a Crianças e Adolescentes no SUS Tecendo Redes para Garantir Direitos”, lançada em 2014
pelo Ministério da Saúde e pelo CNMP (disponível na página
do CAO Saúde na intranet e no site da Biblioteca Virtual do
Ministério da Saúde (BVSMS) – bvsms.saude.gov.br).
Nesse sentido, o fortalecimento da RAPS, com serviços CAPS e integração desses à Rede de Atenção
Básica e demais redes intersetoriais, é indispensável como estratégia para evitar internações
prolongadas (em serviços CAPS os pacientes podem ter acompanhamento intensivo diário mesmo
em quadros de crise, além de já poderem também contar com a possibilidade de pernoite nos CAPS
III), assim como o abandono de pacientes nos hospitais psiquiátricos. Quando um paciente que já
é atendido em um CAPS é internado, cabe também à equipe do CAPS manter o acompanhamento
desse paciente (com visitas regulares), estimulando também a sua família a fazê-lo.
No que tange aos idosos, especificamente, a verificação do alto quantitativo de internações de longa
permanência torna necessário, ainda, o fomento ao sinergismo de ações transversalizadas (ou seja,
de outras Secretarias que não a de Saúde), independentemente de tratar-se ou não de idosos com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, já que essa faixa populacional apresenta alta tendência de crescimento, como confirmado
pelos últimos censos populacionais.

VOCÊ SABIA?
Que há Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), instituições
governamentais ou não-governamentais, de caráter residencial,
destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade,
dignidade e cidadania (Resolução RDC ANVISA n. 283/05)?
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TEMPO DE INTERNAÇÃO X IDADE POR REGIÃO DE SAÚDE
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3.3 Referência Familiar X Visita por Região de Saúde
O resgate da cidadania das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas é obtido, segundo a Política Nacional de Saúde
Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01, através do restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários,
entre outros meios.
Por essa razão, o MSM prevê, como campo de preenchimento obrigatório pelos estabelecimentos de
saúde cadastrados, a “referência familiar”. O campo “referência familiar” do MSM é amplo, permitindo
a indicação de parentes e afins dos pacientes, e mesmo de amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou
outros com quem aqueles guardem proximidade e/ou relação de afeto. Veja-se:

Por outro lado, o MSM também possui, entre seus campos, um referente à “visita”: afinal, esses
pacientes institucionalizados recebem visitas ou não? Veja-se:
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Com efeito, não basta a referência familiar; é essencial que essa referência familiar, tida aqui no
sentido amplo admitido pelo MSM, preserve os vínculos afetivos e sociais que permitirão o resgate
da cidadania daquele com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas.
Sendo assim, o CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Referência Familiar X Visita por Região de
Saúde”, a qual esclarece, em cada Região de Saúde, quantos pacientes com e sem referência familiar
recebem visitas e quantos não as recebem.
De início, verifica-se que 52% (cinquenta e dois por cento) dos pacientes cadastrados no MSM, ou seja,
mais da metade deles, não têm referência familiar especificada. A falta de especificação da referência
familiar dos pacientes cadastrados no MSM pode decorrer, entre outras razões, da inexistência de
referência familiar, do desconhecimento da existência de referência familiar pelo estabelecimento
de saúde quando do momento da internação — e mesmo após (o que, por sua vez, pode atribuir-se
à incapacidade do paciente — temporária ou não — de fazer alusão a suas referências familiares) —
e do preenchimento equivocado desse campo pelos estabelecimentos de saúde.
No mais, a análise da tabela “Referência Familiar X Visita por Região de Saúde” do CENSO MSM 2014
demonstra que aqueles pacientes que não possuem referência familiar não recebem visitas, o que
é algo esperado. Em sentido oposto, salta aos olhos que em todas as Regiões de Saúde seja mais
comum que pacientes que possuem referência familiar não recebam visitas do que as recebam.
A constatação de que o não recebimento de visitas pelos pacientes institucionalizados é a regra,
e não a exceção, flerta com diversas hipóteses, como a de que a instituição cria obstáculos a essa
visita ou de que as referências familiares voluntariamente se afastaram daqueles com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
O voluntário afastamento das referências familiares, a seu turno, pode originar-se da dificuldade em
aceitar e lidar com os sintomas do paciente, dado o estigma da doença mental, com ideias como a
de incurabilidade dos transtornos mentais (que, na sua maioria, são de fato quadros crônicos, para
o quais os pacientes necessitarão de tratamento psicossocial ao longo da vida, mas tratáveis, com
melhora sintomática como tantos outros agravos à saúde e de curso crônico, como hipertensão
e diabetes) e da violência dos pacientes (dados científicos apontam que o abuso de álcool e
substâncias psicoativas tem relação com episódios violentos, entretanto, quadros psicóticos e
outros transtornos mentais não incorrem automaticamente em tal relação, como se supõe com
alguma frequência).
Contribuem também para o voluntário afastamento das referências familiares a falta de adequada
assistência e orientação por parte das equipes técnicas da RAPS e do estabelecimento de saúde ou a
própria dinâmica conturbada do relacionamento familiar.
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Não se pode descartar, tampouco, o impacto das longas jornadas de trabalho e de problemas
de ordem financeira sobre a relação entre o paciente e suas referências familiares, notadamente
quando o local em que situado o estabelecimento de saúde é distante do domicílio do paciente
institucionalizado e/ou do domicílio de suas referências familiares. Nesse caso, as variáveis tempo
de viagem e custo de deslocamento contribuem para o afastamento das referências familiares e,
quanto mais longa a internação, contribuem também para o rompimento dos laços afetivos e o
“esquecimento” desse vínculo familiar ou social.
De qualquer sorte, a verificação de que pacientes institucionalizados que possuem referência
familiar não recebem visitas demanda a atenção e o trabalho conjunto do estabelecimento de
saúde internante, do gestor, através das equipes técnicas da RAPS, e do próprio Ministério Público,
legitimado à proteção dos direitos dos incapazes e daqueles em situação de vulnerabilidade social.
Todos esses atores devem zelar para que, quando necessárias e indicadas, as internações psiquiátricas
ocorram no território de referência ou o mais próximo desse possível e pelo menor tempo possível. O
incentivo à expansão de CAPS III e à pactuação de leitos de saúde mental/enfermaria especializada
em Hospitais Gerais e Hospitais de Referência, conforme disposto na Portaria GM/MS n. 3.088/11, são
algumas das ações da gestão que podem favorecer os vínculos familiares e as visitas e, em última
instância, incrementar a RAPS dos Municípios.

VOCÊ SABIA?
Que o MSM indica se um paciente institucionalizado
com referência familiar recebe ou não visitas,
permitindo que o estabelecimento de saúde, o gestor e o
Ministério Público verifiquem as causas do afastamento
e promovam o restabelecimento dos vínculos sociais e
comunitários com aquele com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas?
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3.4 Tempo de Internação X Referência Familiar no Estado do Rio de Janeiro
A Portaria GM/MS n. 2.840/14 previu, entre os componentes da RAPS, as Estratégias de
Desinstitucionalização, que são “[...] iniciativas que visam [a] garantir às pessoas com sofrimento
ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em
situação de internação de longa permanência [ou seja, internadas de forma ininterrupta há mais de 1
ano], o cuidado integral por meio de” alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. O fim último
das Estratégias de Desinstitucionalização é a garantia dos direitos das pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, através da
promoção da autonomia, do exercício da cidadania e a da progressiva inclusão social (artigos 1º a 3º).
Para que sejam alcançadas a autonomia, a cidadania e a inclusão social das pessoas com sofrimento
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em
situação de internação de longa permanência, foi criada a Equipe de Desinstitucionalização (artigo 4º
da Portaria GM/MS n. 2.840/14). À Equipe de Desinstitucionalização compete, entre outras funções,
apoiar a elaboração de Projeto Terapêutico Singular (PTS) que leve em conta a avaliação psicossocial
do paciente, desenvolver estratégias de rearticulação dos vínculos dele com familiares e pessoas das
suas redes sociais e promover a participação desses no processo de desinstitucionalização (artigo 5º
da Portaria GM/MS n. 2.840/14).
Sempre que possível a coabitação e convivência, conforme apontado pelo PTS do paciente em
situação de internação de longa permanência, a desinstitucionalização deve privilegiar o retorno à
família. Esse paciente só deve ser inserido nos SRT — Serviços Residenciais Terapêuticos quando não
houver família conhecida ou, havendo, não seja possível a coabitação e convivência com ela (artigo
5º, inciso X, da Portaria GM/MS n. 2.840/14).
Assim sendo, o CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Tempo de Internação X Referência Familiar
no Estado do Rio de Janeiro”, cuja leitura revela quantos dos pacientes cadastrados no MSM que
completaram, no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em
estabelecimentos de saúde, possuem ou não referência familiar.

VOCÊ SABIA?
Que o SRT foi criado pela Portaria GM/MS n. 106/00 como modalidade
assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada (artigo 2º), de
caráter eminentemente público, consistindo em “moradias ou casas inseridas,
preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de
transtornos mentais [com grave dependência institucional], egressos de
internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte
social e laços familiares” (artigo 1º, parágrafo único e artigo 3º)?
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Na análise da tabela “Tempo de Internação X Referência Familiar no Estado do Rio de Janeiro”, chama
a atenção que a quantidade de pacientes sem referência familiar especificada é tanto maior quanto
mais longa a duração da internação.
O CENSO MSM 2014 também apresenta a tabela acessória “Tempo de Internação X Visita no Estado
do Rio de Janeiro”, a qual enumera quantos dos pacientes cadastrados no MSM que completaram,
no ano de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos
de saúde, recebem ou não visitas.
Nessa tabela, importa ler os dados sobre os pacientes internados em situação de longa permanência,
os quais explicitam como aumenta o número de pacientes que não recebem visita quando esses
ficam internados mais de 1 ano (92%) — ainda que a porcentagem de pacientes que não recebem
visita já possa ser considerada elevada mesmo em internações breves (79% nas internações de 0 a 6
meses).
Como já visto, a situação de internação de longa permanência de pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas pode
indicar uma política pública de tutela da saúde mental — e, eventualmente, também uma política
pública de assistência social — inexistente ou deficiente. De outra forma, a situação de internação
de longa permanência de pacientes que efetivamente têm referência familiar, aqui considerada no
sentido amplo admitido pelo MSM, pode indicar a inexistência ou deficiência especificamente da
implementação das Estratégias de Desinstitucionalização, matéria de interesse para o gestor, para o
Ministério Público, para os pacientes e para suas famílias e pessoas da rede social. Por fim, a situação
de internação de longa permanência de pacientes que não têm referência familiar, também aqui
considerada no sentido amplo admitido pelo MSM, pode indicar a inexistência ou insuficiência de
SRT, matéria essa igualmente de interesse para o gestor, para o Ministério Público e para os próprios
pacientes.
Estratégias que visem à maior inclusão das famílias no processo terapêutico dos pacientes
internados (grupos de família, atividades conjuntas, atendimentos) são necessárias, além de ser
indicado evitar que internações se prolonguem desnecessariamente, sobretudo se por motivos
alheios ao transtorno psiquiátrico em si e, por exemplo, se motivado por entraves burocráticos,
falta de empenho, precarização ou até inexistência de mais consistentes programas e equipes de
desinstitucionalização.
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VOCÊ SABIA?
Que o MSM permite saber se pacientes em situação de longa
permanência, ou seja, internados ininterruptamente há
mais de 1 (um) ano, possuem ou não família ou pessoas de
convívio social, consistindo em importante indicador tanto da
inexistência ou deficiência da implementação das Estratégias
de Desinstitucionalização a cargo do Município e com o apoio
do Estado, quanto da falta ou insuficiência de SRT?

TEMPO DE INTERNAÇÃO X REFERÊNCIA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TEMPO DE INTERNAÇÃO X VISITA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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3.5 Tempo de Internação X Referência de Moradia por Região de Saúde
A continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar é um dos objetivos da Política Nacional de
Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01. Para que isso seja possível, é necessário que as pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas possuam um local de moradia, o qual tanto pode ser a moradia que regularmente já
mantinham antes da internação, como a moradia de suas referências familiares, o SRT e as residências
inclusivas - essas quando houver indicação para pessoas com deficiência (Portaria GM/MS n. 2.840/14
c/c Portaria Interministerial nº 03/MDS/MS, de 21 de setembro de 2012).

VOCÊ SABIA?
Que o paciente egresso de internação psiquiátrica ou de
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou que esteja
inserido em SRT por período igual ou superior a dois anos
pode fazer jus a um auxílio pecuniário denominado “auxílio
reabilitação psicossocial” para assistência, acompanhamento
e integração social fora de unidade hospitalar? Para maiores
informações sobre o “Programa de Volta para Casa”, veja a Lei
n. 10.708/03 e a Portaria GM/MS n. 2.077/03.
Dada a importância do local de moradia para o tratamento das pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, o MSM conta com
o campo específico denominado “referência de moradia”. Nele podem-se encontrar as seguintes
opções de seleção: (i) albergado em abrigos públicos; (ii) moradia regular — fora do hospital; (iii)
morador do hospital — com moradia fora do hospital; (iv) morador do hospital — sem moradia fora
do hospital; (v) não informado; (vi) não possui referência de moradia; (vii) residência terapêutica; (viii)
situação de rua. Veja-se:

O CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Tempo de Internação X Referência de Moradia por Região
de Saúde”, cuja leitura revela quantos dos pacientes cadastrados no MSM que completaram, no ano
de 2014, 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano ou 1 ano ou mais de internação em estabelecimentos de saúde,
possuem ou não referência de moradia e qual.
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Em todas as Regiões de Saúde analisadas, com exceção da Região Centro-Sul, há maior incidência
de pacientes com moradia regular fora do hospital. Vale lembrar, porém, que a Região Centro-Sul
é integrada, entre outros, pelo Município de Paracambi, onde fica localizado o Hospital Paracambi
LTDA.
O Hospital Paracambi LTDA. é um hospital psiquiátrico que possui 223 leitos habilitados pelo SUS,
segundo dados extraídos do SCNES — Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Desses 223 leitos habilitados pelo SUS, a maior parte é ocupada, hoje, por pacientes em situação
de longa permanência do sexo feminino, os quais possuem como referência de moradia o próprio
hospital22.
A tabela “Tempo de Internação X Referência de Moradia por Região de Saúde” demonstra, pois, que
assim como ocorre com a referência familiar, a quantidade de pacientes sem referência de moradia
fora do hospital é tanto maior quanto mais longa a duração da internação. Esse dado sugere que
a longa permanência dos pacientes nos estabelecimentos de saúde favorece o rompimento dos
vínculos afetivos e sociais com suas referências familiares, aqui tidas na acepção ampla do MSM,
e, por consequência, gera o afastamento ou a própria perda da referência de moradia anterior à
internação – notadamente quando essa moradia era compartilhada com os familiares.

VOCÊ SABIA?
Que, ao lado da “referência familiar”, um dos campos do
MSM que mais evidenciam a situação de vulnerabilidade que
legitima a tutela individual da Saúde Mental pelo Ministério
Público é a “referência de moradia”?
Não é demais rememorar que a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01,
prioriza o tratamento na rede extra-hospitalar, razão pela qual a longa permanência dos pacientes
deve ser prevenida e coibida através de regulares e adequadas políticas públicas de tutela da saúde
mental e de assistência social, notadamente mediante as estratégias de desinstitucionalização, com
preferência ao retorno à família em lugar da inserção em SRT.
Se, ao contrário do preconizado pela Política Nacional de Saúde Mental, o que se vê são pacientes
de longa permanência sem referência de moradia e, no mais das vezes, também sem referência
22
A maior incidência de pacientes do sexo feminino no Hospital Paracambi LTDA. foi detectada pelo GATE – Grupo de Apoio
Técnico Especializado do Ministério Público em vistoria realizada em 2011. Essas pacientes foram, em grande medida, transinstitucionalizadas da Casa de Saúde Dr. Eiras Paracambi, então em processo de fechamento. O conceito de transinstitucionalização, muito utilizado no
campo da saúde mental, refere-se principalmente ao processo, vivido por muitos pacientes em internações de longa permanência, de alta
de um hospital diretamente para reinternação em outra unidade hospitalar, de saúde mental ou não, geralmente de caráter asilar. Trata-se de processo que deve ser evitado, mas que por vezes ainda se faz necessário quando ocorre o fechamento de unidades hospitalares/
asilares em péssimas condições de funcionamento, como aconteceu com a Dr. Eiras Paracambi e com a Clínica Amendoeiras.
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familiar, há sinal de que essas políticas públicas de assistência social e de tutela da saúde mental,
com destaque para as Estratégias de Desinstitucionalização (retorno à família ou, eventualmente,
inserção em SRT), inexistem ou são deficientes.
No que tange especificamente ao SRT, a tabela “Tempo de Internação X Referência de Moradia por
Região de Saúde” revela um número relativamente pequeno de pacientes inseridos nessa forma de
moradia — 49 — sendo 11 deles oriundos da Capital, 11 da Região Metropolitana I, 26 da Região
Metropolitana II e 1 da Região Noroeste. É sabido, porém, que em 2013 já havia ao menos 128 vagas
de SRT em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro (vide informações fornecidas pela Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e disponíveis na página do MSM na internet (http://msm.
mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2013/12/Dispositivos_saude_mental1.pdf ), e que nem todos os
SRT em funcionamento inserem, ainda, informações no MSM.
Por outro lado, a tabela “Tempo de Internação X Referência de Moradia por Região de Saúde”
esclarece haver um número relativamente grande de pacientes em situação de longa permanência
com moradia regular no próprio hospital e de pacientes sem referência de moradia. Essa constatação
sugere que a quantidade de vagas em SRT no Estado do Rio de Janeiro se encontra em descompasso
com a realidade da demanda, mesmo se consideradas as vagas de SRT ainda não informadas no
MSM, fato que exige grande atenção do gestor e do Ministério Público, em especial através das
Promotorias de Justiça com atribuição para a Tutela Coletiva da Saúde Mental.
Por fim, a existência de pacientes em situação de longa permanência que anteriormente à internação
se encontravam em situação de rua ou albergados em abrigos públicos pode apontar no sentido do
déficit de equipamentos de assistência social, a gerar demanda equivocadamente absorvida pelos
componentes da RAPS.

VOCÊ SABIA?
Que o MSM permite saber se pacientes em situação de longa
permanência, ou seja, internados ininterruptamente há mais de 1
(um) ano, possuem ou não referência de moradia fora do hospital,
consistindo em importante indicador da inexistência ou deficiência
das políticas públicas implementadas de assistência social e de
tutela da saúde mental, com destaque para as Estratégias de
Desinstitucionalização (retorno à família ou, eventualmente,
inserção em SRT)?
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TEMPO DE INTERNAÇÃO X REFERÊNCIA DE MORADIA POR REGIÃO DE SAÚDE
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3.6 Interdição por Região de Saúde
Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para
os atos da vida civil, ou que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade, estão
sujeitos à curatela. Também estão sujeitos à curatela os deficientes mentais, os ébrios habituais e
os viciados em tóxicos, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental e os pródigos, na
dicção do artigo 1.769 do Código Civil.
A curatela é o encargo conferido judicialmente a um terceiro, denominado curador, o qual, em razão
dela, passa a ser responsável por representar ou assistir o curatelado na prática de todos ou de alguns
atos da vida civil. É através da ação de interdição que o encargo da curatela é conferido ao curador,
assim como é nela que são estipulados os limites da curatela.
Podem promover a interdição os pais ou tutores, o cônjuge e os parentes e o Ministério Público – esse
último apenas em caso de doença mental grave, se não existirem ou não promoverem a interdição
os tutores, o cônjuge, os pais ou os demais parentes, ou se, existindo, essas pessoas também forem
incapazes (artigos 1.768 e 1.769 do Código Civil). Ainda que não promovendo, o Ministério Público
obrigatoriamente intervém nas ações de interdição por força do artigo 82, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Assim, seja promovendo a interdição, seja atuando no processo como órgão interveniente, o
Ministério Público assume o importante papel de zelar para que a restrição aos direitos individuais do
curatelado vise, sempre, à proteção de sua própria dignidade e, para tanto, se dê na exata proporção
da incapacidade.
A despeito dessa nobre e relevante função do Ministério Público, o que se vê, historicamente, é que
a restrição aos atos da vida civil decretada por meio da interdição tem sido total, passando o curador
a representante do curatelado para todo e qualquer ato da vida civil (vide ‘Roteiro de atuação na
ação de interdição: uma releitura a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência’,
disponível em (http://www.mprj.mp.br/documents/112957/1520807/livro_v5_web.pdf ).
A fim de mudar essa realidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro elaborou, através
dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa
com Deficiência e das Promotorias de Justiça Cíveis e do GATE Saúde – Grupo de Apoio Técnico
Especializado, o citado “Roteiro de atuação na ação de interdição: uma releitura a partir da Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência”. O roteiro de atuação foi, por ocasião de seu lançamento
(em 2014), e ainda é, hoje, objeto de divulgações e grupos de trabalho, os quais visam a sedimentar
entre os Promotores e Procuradores de Justiça esses novos olhares: de um lado, devem-se privilegiar
alternativas à própria propositura da ação de interdição e, de outro, deve-se, uma vez proposta a
ação de interdição, aprofundar a abordagem para analisar o contexto em que o interditando vive e
suas relações sociais, afetivas e emocionais, priorizando-se, como regra, a interdição parcial.
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Paralelamente a essas iniciativas, o Ministério Público mantém, dentro do MSM, o denominado
“Módulo de Interdição”. O Módulo de Interdição permite que as Promotorias de Justiça de Tutela
Individual realizem o acompanhamento dos processos judiciais de interdição, bem como das
respectivas prestações de contas, através do cadastramento do número do processo judicial,
do órgão judicial perante o qual tramita, da natureza da decisão que decretou a interdição — se
provisória ou definitiva —, da natureza da interdição — se total ou parcial —, da data do início e do
término da curatela — bem como dos motivos desse término — e da periodicidade da prestação
de contas, se existente. O Módulo de Interdição também permite o cadastramento do número do
procedimento administrativo em que se acompanha a interdição, se existente, e dos dados pessoais,
das referências familiares e do patrimônio do curatelado e do curador.

VOCÊ SABIA?
Que o MSM, através do Módulo de Interdição, permite que
as Promotorias de Justiça de Tutela Individual realizem o
acompanhamento dos processos judiciais de interdição,
podendo substituir-se à instauração de procedimentos
administrativos físicos para o mesmo fim, com a vantagem
de alertar o Promotor de Justiça sobre prazos para a revisão
de curatela e para a prestação de contas pelo curador?

Em razão de o Módulo de Interdição integrar o MSM, a interdição também foi prevista entre os
motivos de registro – relembre-se, aqui, que o MSM admite 7 (sete) motivos de registro diferentes.
Embora a internação involuntária tenha sido o motivo invocado em até 99,17% dos registros
realizados no MSM no ano de 2014, não é necessário que o paciente interditado tenha sido também
internado em estabelecimento de saúde para ser cadastrado e acompanhado através do Módulo
de Interdição.
Nessa ordem de ideias, o CENSO MSM 2014 traz duas tabelas de “Interdição por Região de
Saúde”: na tabela 1 foram considerados todos os registros de interdição, com ou sem número de
processo judicial informado, e na tabela 2 foram considerados somente os registros de interdição
acompanhados de informação sobre o número do respectivo processo judicial. A tabela 2 visa a
compatibilizar as informações extraídas do MSM com o que consta na legislação, haja vista que
a curatela é encargo conferido judicialmente, e, portanto, necessita de um correlativo processo
judicial de interdição.
Confrontando-se as duas tabelas, percebe-se a discrepância dos dados. Tomando-se como exemplo
a Região Noroeste, nota-se que quase 100% (cem por cento) dos registros feitos no MSM informam
também a interdição dos pacientes (tabela 1). No entanto, quando considerados somente os registros
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de interdição acompanhados de informação sobre o número do respectivo processo judicial, esse
percentual cai drasticamente.
Com relação ao alto número de registros de interdição sem menção do número do respectivo
processo judicial, é provável que decorra de erros de cadastramento ocorridos até maio de 2014,
quando o MSM permitia tanto o cadastramento de interdição por estabelecimentos de saúde,
quanto o cadastramento de interdição sem informação sobre o número do respectivo processo
judicial. Hoje, o MSM permite o cadastramento de interdição apenas pelas Promotorias de Justiça de
Tutela Individual, e ainda assim somente quando o dado se faz acompanhar de informação sobre o
número do respectivo processo judicial.
Num outro prisma, é possível que o baixo número de registros de interdição com menção do número
do respectivo processo judicial decorra do desconhecimento, pelos Promotores de Justiça de Tutela
Individual e por suas equipes, da possibilidade de utilizar o MSM como eficiente ferramenta de
acompanhamento de ações de interdição e das respectivas prestações de contas. Confirmada, essa
conclusão indica a necessidade de ampliarem-se os treinamentos para utilização do MSM no ano de
2015, tendo por público, em especial, as Promotorias de Justiça de Tutela Individual.
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INTERDIÇÃO X REGIÃO DE SAÚDE (COM E SEM NÚMERO DE PROCESSO INFORMADO)

INTERDIÇÃO X REGIÃO DE SAÚDE (COM E SEM NÚMERO DE PROCESSO INFORMADO)
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3.7 Documentação por Região de Saúde
Dois dos fundamentos da República Federativa do Brasil são a cidadania e a dignidade da pessoa
humana, conforme previsto no artigo 1º da Constituição da República. Para garantir que os brasileiros
exercerão a cidadania com dignidade, foram previstos, entre outros direitos da personalidade, o
direito ao nome, “nele compreendidos o prenome e o sobrenome” (artigo 16 do Código Civil).
O nome é o atributo que individualiza o homem na sociedade, e é a partir do seu registro —
obrigatório, diga-se (vide artigo 29 da lei n. 6.015/73 c/c artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição
da República) — que outros documentos que atestam a identificação civil (carteira de identidade,
carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, CPF —
Cadastro de Pessoas Físicas etc. — vide artigo 2º da lei n. 12.037/09) ou que conferem direitos sociais
e políticos (Cartão SUS, título de eleitor etc. — vide artigo 14 da Constituição da República) podem
ser emitidos.
Desse modo, a falta de registro e dos documentos que atestam esse registro configura grave
obstáculo ao exercício de direitos, inclusive de aspecto econômico e financeiro, como a inclusão no
já mencionado “Programa de Volta pra Casa”. Lembre-se, neste ponto, que o “Programa de Volta para
Casa” concede um auxílio pecuniário denominado “auxílio reabilitação psicossocial” para assistência,
acompanhamento e integração social fora de unidade hospitalar ao paciente egresso de internação
psiquiátrica ou de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou que esteja inserido em SRT
por período igual ou superior a dois anos, quando atendidos os requisitos da Lei n. 10.708/03 e da
Portaria GM/MS n. 2.077/03.
Partindo da lógica de que o registro do nome e a identificação civil são direitos da personalidade
necessários ao exercício de outros direitos, foi criado, no Estado do Rio de Janeiro, o Comitê Gestor
Estadual de Políticas de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso
à Documentação Básica (doravante denominado apenas de ‘Comitê’), que conta com o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro como um de seus convidados (artigo 4º, parágrafo 1º, inciso III,
do Decreto Estadual n. 43.067/11).
O Comitê é órgão deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade planejar, implementar
e monitorar ações para a erradicação do sub-registro civil de nascimento e para ampliação do acesso à
documentação básica no Estado do Rio de Janeiro (artigo 2º do Decreto Estadual n. 43.067/11). Entre
essas ações estão as orientações a serem dadas pelos profissionais de saúde às pessoas que buscam
atendimento nos estabelecimentos de saúde e não o conseguem, por falta de documentação, e
o encaminhamento dessas ao Serviço Social da Unidade ou, à sua falta, ao Tribunal de Justiça, à
Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos ou ao RCPN Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.
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VOCÊ SABIA?
Que os estabelecimentos de saúde devem adotar as medidas
necessárias a que pacientes psiquiátricos que não possuem
documentos os obtenham, podendo para isso, inclusive,
acionar diretamente a Defensoria Pública, o Tribunal de
Justiça, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos e o RCPN?
Ao lado dos profissionais de saúde e dos demais atores, os Promotores de Justiça de Tutela Individual,
recebendo comunicação de que algum paciente — psiquiátrico ou não — não possui documentação,
podem acionar a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Sub-registro Civil de
Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro23, através de formulário disponível na intranet ou por e-mail. Veja-se o formulário:

23
A Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica é órgão criado na estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela Resolução GPGJ n. 1.931/14, cujas
atribuições são “providenciar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o planejamento, a elaboração, a execução e o
acompanhamento de projetos direcionados à erradicação do sub-registro civil de nascimento e à ampliação do acesso à documentação
básica no Estado do Rio de Janeiro” e “atender às demandas relacionadas ao tema que lhe sejam dirigidas pelos órgãos de execução e pelos
Centros de Apoio Operacional” (artigo 2º).
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Para além do preenchimento do formulário para envio à Comissão Permanente Multidisciplinar de
Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica,
os Promotores de Justiça de Tutela Individual, diante da comunicação de que algum paciente —
psiquiátrico ou não — não possui documentação, podem também oficiar outros órgãos, como o
Instituto Félix Pacheco, o DETRAN e o RCPN, a fim de que esclareçam a identificação da pessoa de
interesse. Sem prejuízo, acaso não esclarecida a identificação da pessoa de interesse ou esclarecido
que ela não é civilmente identificada, sempre se abre aos Promotores de Justiça de Tutela Individual
a possibilidade de ajuizar ação de registro tardio de nascimento.
Visando a auxiliar os Promotores de Justiça de Tutela Individual na função de contribuir para a
erradicação do sub-registro civil de nascimento e a ampliação do acesso à documentação básica, o
MSM previu, entre seus campos de preenchimento obrigatório, a “situação atual” do paciente: nesse
campo, ou o estabelecimento de saúde cadastra um documento do paciente, como o são o RG, o
CPF e a certidão de nascimento, ou ele informa que o paciente “não possui documentação”. A ideia
é que o estabelecimento de saúde não cadastre o paciente no MSM sem ao menos diligenciar saber
sobre sua identificação civil.
A título ilustrativo, o CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Documentação por Região de Saúde”, cuja
leitura revela quantos registros de pacientes foram feitos informando-se os respectivos documentos,
assim como quantos registros foram feitos com a informação “não possui documentação”.
De acordo com a tabela “Documentação por Região de Saúde”, verifica-se que o total de pacientes
que não possuem documentação ou que não souberam informá-la só suplanta o total de pacientes
identificados nas Regiões do Médio Paraíba, Capital e Norte. Nas demais, ainda prevalecem os
pacientes civilmente identificados.
O contingente expressivo de pacientes registrados no MSM como não possuindo documentação
admite algumas explicações: o paciente não dispõe do documento quando da internação (ou
mesmo após); o paciente não é de fato registrado; o paciente não apresenta condições de informar
sobre a existência ou inexistência de registro e/ou de documentos; ou o estabelecimento de saúde
não diligencia saber sobre a identificação civil do paciente antes de cadastrá-lo, por não estar
suficientemente preparado ou mesmo engajado na obrigação de prover os meios adequados para
esse conhecimento.
Diante dessas perspectivas, é importante o cadastramento correto do paciente no MSM, possibilitando
a busca de sua identificação, quando inexistente ou desconhecida, e a construção de sua cidadania e
garantia de seus direitos fundamentais.
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VOCÊ SABIA?
Que o MSM permite que os estabelecimentos de saúde
verifiquem quais de seus pacientes não possuem documentos,
promovendo as medidas adequadas à sua obtenção, e
permite também que os Promotores de Justiça de Tutela
Individual fiscalizem o cumprimento dessa obrigação
pelos estabelecimentos de saúde, promovendo as medidas
adequadas à sua falta?

DOCUMENTAÇÃO POR REGIÃO DE SAÚDE
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3.8 Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação no Estado do Rio de
Janeiro
Ao cadastrar-se a movimentação de um paciente no MSM, notadamente o seu ingresso em um
estabelecimento de saúde, é necessário selecionar, entre as opções fornecidas pelo próprio sistema,
a hipótese diagnóstica que autoriza a internação. As opções de hipótese diagnóstica disponibilizadas
pelo MSM seguem a CID-10 — Classificação Internacional de Doenças.
Aqui, o CENSO MSM 2014 apresenta a tabela “Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação no Estado
do Rio de Janeiro”, a qual revela as hipóteses diagnósticas mais invocadas em internações que, em
2014, atingiram de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano e mais de 1 ano de permanência. Os dados estão
dispostos em números absolutos e percentuais.
Importante ressaltar, neste ponto, que a ampla gama de hipóteses diagnósticas passíveis de serem
selecionadas no MSM não permitiria a apresentação dos dados em uma única tabela. Dessa forma,
optou-se por apresentarem-se as hipóteses diagnósticas separadas por grupos, conforme suas
afinidades. São eles: (i) transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas; (ii) transtornos alimentares;
(iii) transtornos de ansiedade; (iv) transtornos de desenvolvimento psicológico; (v) transtornos do
humor; (vi) transtornos mentais e orgânicos; (vii) transtornos de personalidade; (viii) transtornos
psicóticos; (ix) retardo mental; (x) outros transtornos.
Dito isso, verifica-se, na tabela “Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação no Estado do Rio
de Janeiro”, que a principal causa de internação no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o
diagnóstico informado pelos estabelecimentos internantes, são os quadros de transtornos
psicóticos (nos quais estão incluídos os quadros de esquizofrenia e transtornos delirantes),
seguidos pelos transtornos de humor (que incluem quadros de depressão, transtorno bipolar
do humor, episódios maníacos e outros), independentemente do tempo de internação. Nessas
categorias diagnósticas, estão incluídos os pacientes com quadros psiquiátricos crônicos e graves,
que por vezes cursam com episódios de crise (descompensação ou reagudização) mesmo quando
em acompanhamento regular. Trata-se, em geral, de indivíduos que seriam o perfil de atendimento
intensivo em CAPS e que, quando em internação hospitalar, devem contar com manutenção do
acompanhamento das equipes dos CAPS aos quais são referenciados, evitando internações de
longa permanência.
Dentre os pacientes internados em situação de longa permanência com diagnóstico de transtornos
psicóticos, por certo se encontram aqueles hoje internados em dois grandes serviços de saúde
mental da Capital do Estado do Rio de Janeiro: o Instituto Municipal de Assistência à Saúde (IMAS)
Juliano Moreira (antiga Colônia Juliano Moreira) e o IMAS Nise da Silveira (antigo Centro Psiquiátrico
Pedro II). Em sua maioria, são pacientes idosos, muitos já sem vínculos afetivos que permitam a alta
hospitalar com retorno para a vida familiar, a qual fica vinculada ao fortalecimento da rede extra-
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hospitalar (SRT, CAPS, Centros de Convivência) e intersertorial (ILPIs, Atenção Básica). Apesar de
ainda estarem internados, esses pacientes devem ser atendidos em serviços da RAPS fora dos IMAS,
em CAPS e nas unidades de Atenção Básica, dessa forma sendo inseridos e circulando na rede e no
território, não mais asilados dentro da instituição psiquiátrica.

VOCÊ SABIA?
Que os Centros de Convivência são pontos de atenção da
RAPS consistentes em unidades públicas onde são oferecidos
à população em geral, e às pessoas com sofrimento ou
transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em
especial, espaços de sociabilidade, produção e intervenção
na cultura e na cidade (Portaria n. 3.088/11)?
Os transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas aparecem em terceiro lugar entre
pacientes internados há menos de 1 ano (0 a 6 meses ou até 1 ano). De fato, as internações
desses indivíduos visam, em geral, à abstinência do uso de substâncias entorpecentes a partir
da supressão do território, ou seja, através da retirada do indivíduo das chamadas “cenas de uso”.
A manutenção do acompanhamento após o acolhimento em CAPSad (ou em outros serviços
da RAPS, como os Consultórios na Rua) é essencial para que recaídas possam ser evitadas.

VOCÊ SABIA?
Que o CAPS AD e o CAPS AD III atendem pessoas de todas as faixas
etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do
uso de crack, álcool e outras drogas, sendo que o CAPS AD III funciona
vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando
retaguarda clínica e acolhimento noturno? Veja mais na Portaria GM/
MS n. 3.088/11.
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VOCÊ SABIA?
Que os Consultórios na Rua integram o componente Atenção
Básica da RAPS e desenvolvem ações de Atenção Básica
junto à população em situação de rua, através de equipes
multiprofissionais que atuam por meio de busca ativa e de
forma itinerante, in loco? Para maiores informações, leia as
Portarias GM/MS n. 122/12 e 123/12.
Outras categorias diagnósticas aparecem na tabela “Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação
no Estado do Rio de Janeiro” com percentuais baixos de internação, sendo relevante citar duas, em
especial: “Transtorno do Desenvolvimento” e “Retardo Mental”.
Na categoria diagnóstica “Transtorno do Desenvolvimento”, estão incluídos quadros de transtornos
psiquiátricos diagnosticados ainda na infância e adolescência, como o autismo.
São pouquíssimos os casos de internação por esses diagnósticos, o que pode sugerir haver, de fato,
pouca demanda para internação de crianças e adolescentes com esses quadros no Estado do Rio de
Janeiro, mas também pode sugerir haver poucos leitos para essa população.
Já na categoria diagnóstica “Retardo Mental”, chama a atenção que esse diagnóstico apareça em
terceiro lugar entre pacientes internados em situação de longa permanência. Esse dado pode ser
indicativo de uma parcela de pacientes institucionalizados com importantes déficits cognitivos e
que demandam apoio regular (especialmente nos casos de retardos moderados a severos). Muitos
dos pacientes com retardo mental podem ser elegíveis para SRT como forma de saída da instituição
psiquiátrica e devem ser acompanhados por CAPS, de acordo com o território ao qual estão
referenciados.
Ao lado da tabela “Hipótese Diagnóstica X Tempo de Internação no Estado do Rio de Janeiro”, o CENSO
MSM 2014 apresenta a tabela acessória “Hipótese Diagnóstica X Sexo no Estado do Rio de Janeiro”,
a qual esclarece, em cada grupo de hipóteses diagnósticas, o quantitativo absoluto e percentual de
pacientes do sexo feminino e masculino.
Observa-se, na tabela acessória “Hipótese Diagnóstica X Sexo no Estado do Rio de Janeiro”, o
predomínio do diagnóstico de transtornos alimentares e de humor no sexo feminino e de transtornos
decorrentes do uso de álcool e drogas, transtornos psicóticos, transtornos do desenvolvimento e
retardo mental em homens.
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HIPÓTESE DIAGNÓSTICA X TEMPO DE INTERNAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA X SEXO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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4 Conclusão
O MSM surgiu na esteira da Política Nacional de Saúde Mental, que, alterando os parâmetros de
tratamento dos pacientes psiquiátricos para privilegiar o convívio com a família e com a comunidade
em detrimento do isolamento, previu a obrigatoriedade de as internações involuntárias serem
comunicadas ao Ministério Público pelos responsáveis técnicos dos estabelecimentos de saúde, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, mesmo prazo em que devem ser comunicadas as respectivas
altas (artigo 8º, parágrafo 1º, da lei n. 10.216/01).
Para além de sua finalidade inicial, o MSM foi concebido para permitir o acompanhamento dos “[...]
expedientes relacionados à interdição e a outras medidas protetivas dos portadores de transtornos
mentais, internados ou não, que demandam, de acordo com o nível de redução de sua capacidade,
a atuação do Ministério Público” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
Para atender aos seus propósitos, o MSM permite que sejam incluídos, excluídos e alterados dados
de pacientes psiquiátricos internados involuntariamente ou não — apenas que com relação às
internações involuntárias essas são de comunicação obrigatória ao Ministério Público. O MSM
também emite relatórios de paciente e de suas movimentações, o que revela dados como seu nome,
Município de origem, bairro, sexo, referência familiar e domiciliar, se interditado ou não, se possui
documentação, se recebe visitas, se está internado involuntariamente ou não e quais as datas de
ingresso e saída de cada estabelecimento de saúde.
No CENSO MSM 2014, os dados estatísticos sobre as diferentes características das pessoas cadastradas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas foram apresentados em 10 tabelas básicas e 2 acessórias, quais sejam: (i) motivo de
registro por Região de Saúde; (ii) tempo de internação por Região de Saúde; (iii) tempo de internação
x idade por Região de Saúde; (iv) referência familiar X visita por Região de Saúde; (v) tempo de
internação X referência familiar no Estado do Rio de Janeiro; (vi) tempo de internação x visita no
Estado do Rio de Janeiro; (vii) tempo de internação X referência de moradia por Região de Saúde;
(viii) interdição por Região de Saúde (tabelas 1 e 2); (ix) documentação por Região de Saúde; (x)
hipótese diagnóstica X tempo de internação no Estado do Rio de Janeiro; (xi) hipótese diagnóstica X
sexo no Estado do Rio de Janeiro.
Segundo os dados estatísticos extraídos do MSM e compilados no CENSO MSM 2014, a internação
involuntária dos pacientes foi o motivo de entre 77,84% e 99,17% dos registros realizados no MSM
no ano de 2014. Uma vez internados involuntariamente, esses pacientes deveriam ter seus quadros
agudos estabilizados e deveriam ser absorvidos pela RAPS, cuja função precípua é articular pontos de
atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS.
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Na prática, porém, não é isso o que acontece: ainda é alto o número de Regiões de Saúde em que
pacientes se encontram institucionalizados por mais de 1 ano, de forma ininterrupta, o que configura
longa permanência para fim da Portaria GM/MS n. 2.840/14 (artigo 3º, parágrafo único). Destacamse, em números absolutos de internações de longa permanência, a Capital, a Região Metropolitana
II e a Região Norte. Em números relativos, as Regiões Norte, Médio Paraíba e a Capital, nessa ordem,
são as que apresentam maior número de pacientes institucionalizados há mais de 1 ano por cada
grupo de 100.000 habitantes.
A alta e indesejada incidência de pacientes em situação de longa permanência é compatível com
outra realidade retratada pelo CENSO MSM 2014: 52% (cinquenta e dois por cento) dos pacientes
cadastrados no MSM, ou seja, mais da metade deles, não têm referência familiar especificada,
chamando a atenção que a quantidade de pacientes sem referência familiar especificada é tanto
maior quanto mais longa a duração da internação.
Tal qual ocorre com a referência familiar, a quantidade de pacientes sem referência de moradia
fora do hospital é tanto maior quanto mais longa a duração da internação. E quanto mais longa a
duração da internação e mais distante o paciente dos vínculos afetivos e sociais que o unem a suas
referências familiares, menor o número de visitas que recebe no estabelecimento de saúde em que
institucionalizado.
Essas constatações, feitas a partir dos dados estatísticos compilados no CENSO MSM 2014, sugerem
uma relação direta entre a longa permanência, a inexistência de referência familiar, a inexistência
de referência de moradia e a ausência de visitas. Dito de outra forma, o CENSO MSM 2014 permite
inferir, com base documental, que a longa permanência dos pacientes nos estabelecimentos de
saúde favorece o rompimento dos vínculos afetivos e sociais com as referências familiares, e, por
consequência, gera o afastamento ou a própria perda da referência de moradia anterior à internação
— notadamente quando essa moradia era compartilhada com os familiares.
A falta de visitas é a realidade da maioria dos pacientes, ainda quando não internados em situação
de longa permanência. O CENSO MSM 2014 demonstra isso, assim como demonstra a existência de
um contingente expressivo de pacientes que não possuem documentação, o qual chega a suplantar
o total de pacientes identificados civilmente nas Regiões do Médio Paraíba, Capital e Norte.
Embora em todas as Regiões de Saúde analisadas, com exceção da Região Centro-Sul, haja maior
incidência de pacientes com moradia regular fora do hospital, o CENSO MSM 2014 revela um número
relativamente pequeno de pacientes inseridos em SRT. Esse número se revela ainda menor quando
levada em consideração a demanda pelo serviço, já que grande parte dos pacientes internados
hoje em situação de longa permanência não possuem referência familiar, não recebem visitas e não
possuem referência de moradia fora do hospital.
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Quanto às hipóteses diagnósticas invocadas como as principais causas de internação no Estado
do Rio de Janeiro, o CENSO MSM 2014 revela tratar-se dos quadros de transtornos psicóticos e
transtornos de humor, prevalecendo, no primeiro caso, pacientes do sexo masculino e, no segundo,
pacientes do sexo feminino.
O CENSO MSM 2014 permite concluir, à luz desses dados estatísticos, que o MSM pode evoluir
como ferramenta de efetiva tutela “dos portadores de transtornos mentais, internados ou não, que
demandam, de acordo com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público”
(artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
De início, os Promotores de Justiça de Tutela Individual podem utilizar o MSM como ferramenta para
controle do período de internação dos pacientes sob sua atribuição, evitando que as internações
se convertam em danosa longa permanência que, como visto, favorece o rompimento de vínculos
familiares e afetivos e prejudica o tratamento e a desinstitucionalização. A partir do controle do
período de internação dos pacientes realizado através do MSM, as Promotorias de Justiça de Tutela
Individual podem exercer sua nobre função de zelar pelo atendimento psicossocial intensivo dos
pacientes e pelo devido uso da terapia medicamentosa específica, segundo revisões periódicas e
projeto terapêutico individual.
O MSM, ao indicar se um paciente institucionalizado com referência familiar recebe ou não visitas,
igualmente permite que os Promotores de Justiça de Tutela Individual verifiquem as causas do
afastamento (Estigma da doença mental? Falta de adequada assistência e orientação da família
por parte das equipes técnicas da RAPS e do estabelecimento de saúde? Dinâmica conturbada do
relacionamento familiar? Distância entre o domicílio das referências familiares e o estabelecimento
de saúde internante?) e promovam o restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários com
aquele com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas.
Em suma, o MSM fornece dados que permitem aos Promotores de Justiça de Tutela Individual zelar
para que, quando necessárias e indicadas, as internações psiquiátricas ocorram no território de
referência ou o mais próximo desse possível e pelo menor tempo possível.
No mais, nada impede e, a rigor, tudo indica que o MSM seja utilizado para o registro de pacientes
que, conquanto não internados – voluntária, involuntária ou compulsoriamente – “demandam,
de acordo com o nível de redução de sua capacidade, a atuação do Ministério Público” (artigo 1º
da Resolução GPGJ n. 1.784/12), inclusive no que concerne ao acompanhamento de “expedientes
relacionados à interdição” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12).
Nessa linha de raciocínio, o MSM permite, através do Módulo de Interdição, que os Promotores
de Justiça de Tutela Individual realizem o acompanhamento dos processos judiciais de interdição,
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podendo substituir-se à instauração de procedimentos administrativos físicos para o mesmo fim,
com a vantagem de alertar o Promotor de Justiça sobre prazos para a prestação de contas pelo
curador.
Também é dado aos Promotores de Justiça de Tutela Individual utilizar o MSM para cadastrar
usuários que, conquanto não internados, tampouco interditados, necessitem de adequada análise
da situação de vulnerabilidade que legitima a atuação do Ministério Público.
A propósito, dois dos campos do MSM que mais evidenciam a situação de vulnerabilidade que
legitima a tutela individual da saúde mental pelo Ministério Público são a “referência familiar” e a
“referência de moradia”. Ao lado deles, a falta de documentação revelada pelo MSM permite que os
Promotores de Justiça de Tutela Individual adotem as medidas necessárias a que o paciente obtenha
o registro e os documentos que são tão caros ao exercício de direitos, inclusive de aspecto econômico
e financeiro, como a inclusão no Programa “De Volta pra Casa”.
Além disso, o MSM fornece aos Promotores de Justiça de Tutela Individual informações sobre as
rendas e bens dos pacientes nele cadastrados, o que permite, de um lado, seja pleiteado o BPC em
seu favor — quando for o caso —, e, de outro, permite a fiscalização da correta administração do
recurso. A Dra. Sheila Cristina Vargas Ferreira foi quem bem esclareceu a importância das informações
sobre os bens e as rendas dos pacientes na sua entrevista:
Alguns moradores já eram interditados quando vieram para os SRT e boa parte
desses curadores ficava com o BPC e não repassava um centavo sequer para o
curatelado. Todos os casos foram identificados e todos os curadores foram chamados
ao Ministério Público para regularização. Em alguns poucos casos, foi necessária
a substituição da curatela e até mesmo ação penal por apropriação indébita. Para
facilitar o recebimento do benefício pelo próprio curatelado, e considerando que
a grande maioria dos curadores morava em outras cidades, o curador autorizava a
AUFASSAMC (Associação dos Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental de
Carmo) o recebimento do benefício e o repasse para o morador.
O MSM também pode evoluir como ferramenta de efetiva tutela coletiva “dos portadores de
transtornos mentais, internados ou não, que demandam, de acordo com o nível de redução de
sua capacidade, a atuação do Ministério Público” (artigo 1º da Resolução GPGJ n. 1.784/12), como
demonstra o CENSO MSM 2014.
Na Tutela Coletiva da Saúde Mental, o Promotor de Justiça verificará, entre outros dados, se há
RAPS organizada no Município sob sua atribuição, e se, estando organizada, essa se encontra em
funcionamento ou apresenta funcionamento precário. Nessa verificação, o MSM é de grande valia,
pois, como primeiro ponto, ele descreve na sua página da internet (msm.mp.rj.gov.br) a RAPS
efetivamente organizada nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.
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No mais, o MSM contém um importante indicador da omissão do gestor na implementação e/ou
na adequação da política pública de tutela da saúde mental - e, eventualmente, da política pública
de assistência social: o tempo de internação dos pacientes que ingressam nos estabelecimentos de
saúde cadastrados. Como esclareceu o Dr. Vinicius Leal Cavalleiro em sua entrevista: “[...] verificar o
intervalo entre as entradas e saídas dos pacientes nas instituições também é um ótimo indicador;
afinal, se o Município faz o controle de surtos psiquiátricos ele não interna o paciente em um
estabelecimento psiquiátrico”.
De fato, se a RAPS de determinado Município não está organizada ou, estando organizada, não se
encontra em funcionamento ou apresenta funcionamento precário, é possível que pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas sejam institucionalizadas repetidamente ou permaneçam institucionalizadas por longos
períodos — quando, de outra forma, poderiam ser adequadamente tratadas em ambiente extrahospitalar. O mesmo pode acontecer à falta de política pública de assistência social organizada.
A verificação, através do MSM, das faixas etárias dos pacientes institucionalizados também
fornece elementos ao Promotor de Justiça de Tutela Coletiva para detectar possível inexistência
ou precariedade da RAPS especialmente voltada a populações mais vulneráveis, como crianças e
adolescentes e idosos e, com relação a esses últimos, também para fomentar o sinergismo de ações
transversalizadas em prol de sua tutela.
Outros três campos do MSM importantes para o trabalho do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva
são a “referência familiar”, a “referência de moradia” e a “visita”, especialmente quando associados ao
tempo de internação.
O MSM permite saber se pacientes em situação de longa permanência possuem ou não família ou
pessoas de convívio social e se recebem visita, bem como se possuem ou não referência de moradia
fora do hospital, consistindo em importante indicador da inexistência ou deficiência das políticas
públicas de assistência social e de tutela da saúde mental, com destaque para as Estratégias de
Desinstitucionalização (retorno à família ou, eventualmente, inserção em SRT).
Como bem notou o Dr. Vinicius Leal Cavalleiro em sua entrevista:
O MSM também me ajudava a saber quando o trabalho das equipes envolvidas na
desinstitucionalização dos pacientes falhava, ou quando, no caso de pacientes de
longa permanência sem referência familiar, se fazia necessário o acesso a SRT: bastava
consultar pacientes internados há mais de 1 (um), 2 (dois) anos, sem referência de
moradia, sem referência familiar e sem visitas (grifo nosso).
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O MSM também permite ao Promotor de Justiça de Tutela Coletiva aferir o Município de origem do
paciente, o que, como mais uma vez explicou o Dr. Vinicius Leal Cavalleiro:
Essa informação me ajudava a dimensionar a RAPS necessária para os Municípios sob
minha atribuição e, por outro lado, me dava clareza para perceber quando o problema
era a falta ou inadequação da política pública de tutela da saúde mental, em especial
a falta de componentes, em outros Municípios (grifo nosso).
Com razão: quanto mais um estabelecimento de saúde recebe pacientes oriundos de outros
Municípios, mais se indica que a política pública de tutela da saúde mental desses Municípios de
origem — e, eventualmente, também a política pública de assistência social – é inexistente ou
deficiente.
O Promotor de Justiça de Tutela Coletiva pode extrair do MSM dados essenciais à sua atuação através
de consultas que considerem, ao lado do tempo de internação, da referência familiar, da referência
de moradia, da visita e do Município de origem, o campo “hipótese diagnóstica”: esse campo oferece
uma visão ampla sobre as principais causas invocadas para a institucionalização de pacientes:
Afinal, se doenças que em princípio não deveriam gerar internação estão gerando,
é porque muito provavelmente há uma falha na gestão da política pública: seja
por não haver equipamentos suficientes e adequados, ou ainda por não haver uma
atuação firme e regular da Coordenação de Saúde Mental do Município. Sempre
existe também a possibilidade de o problema não ser de Saúde Mental, mas sim ser
um problema social que acaba desaguando na Saúde Mental (Entrevista do Dr. Vinicius
Leal Cavalleiro, CENSO MSM 2014).
É o caso dos quadros de transtornos psicóticos e transtornos de humor, hipóteses diagnósticas
invocadas como as principais causas de internação no Estado do Rio de Janeiro, cujos pacientes
seriam o perfil de atendimento intensivo em CAPS, e que, quando em internação hospitalar, deveriam
contar com manutenção do acompanhamento das equipes dos CAPS aos quais são referenciados.
O MSM permite, ainda, que o Promotor de Justiça de Tutela Coletiva fiscalize se os estabelecimentos
de saúde sob sua atribuição observam a obrigação legal de comunicar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o ingresso e a saída de pacientes internados involuntariamente, adotando, na hipótese
negativa, as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
Ao fornecer, em sua ficha cadastral, dados do estabelecimento de saúde, inclusive o seu número de
cadastro no SCNES – Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, o MSM municia o
Promotor de Justiça de Tutela Coletiva de elementos para conhecer sua localização, natureza jurídica,
sua equipe técnica e os dispositivos nele existentes.
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O MSM também admite sejam anexados arquivos às fichas dos estabelecimentos de saúde, como
peças de inquéritos civis e ações civis públicas e relatórios de vistoria e inspeção, sejam essas
realizadas pelo GATE, sejam realizadas por órgãos públicos, como a Vigilância Sanitária, as Secretarias
de Estado e Municipais de Saúde e o DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do Sistema
Único de Saúde, o que amplia ainda mais a visão do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva em sua
atuação. Esses documentos, também acessíveis pelas Promotorias de Justiça de Tutela Individual,
estabelecem ampla e clara comunicação entre essas e as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva,
ambas atuando na proteção dos direitos das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
A atuação do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva é igualmente favorecida pelo MSM quando esse,
demonstrando quantos pacientes institucionalizados recebem visitas, indica que o estabelecimento
de saúde não se articula com a RAPS para o restabelecimento dos vínculos sócio-familiares ou,
eventualmente, cria obstáculos indevidos a essas visitas – como a fixação de dias e horários muito
restritos para que se realizem.
O MSM também esclarece ao Promotor de Justiça de Tutela Coletiva se os estabelecimentos de saúde
cumprem seu papel de diligenciar saber sobre a identificação civil do paciente antes de cadastrá-lo e
se, à falta de documentação ou registro do paciente, encaminham esse ao Serviço Social da Unidade,
ao Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos ou ao RCPN — Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.
Dada a relevância e utilidade dos dados cadastrados no MSM para a atuação do Ministério Público,
eles podem ser acessados pelos Promotores de Justiça com atribuição para a tutela individual e para
a tutela coletiva das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas e pelos servidores por eles indicados.
Além dos Promotores de Justiça, o MSM pode ser acessado pela equipe gestora do MSM; pelos
diretores clínicos dos estabelecimentos de saúde que realizam internações psiquiátricas involuntárias
e pelos funcionários por eles indicados; pelos demais órgãos que integram a RAPS; e pelos órgãos
públicos que têm especial interesse em determinadas informações constantes do MSM, em razão da
relevância de suas funções (ex: Polícia Civil, à qual foi deferido o perfil de consulente no ano de 2014).
Na prática, porém, quem acessa o MSM são os integrantes da equipe gestora do MSM, os diretores
clínicos dos estabelecimentos de saúde que realizam internações psiquiátricas involuntárias e
os funcionários por eles indicados e alguns Promotores de Justiça com atribuição para a tutela
individual dos pacientes com transtornos mentais e servidores por eles indicados. A incidência de
acesso ao MSM pelos Promotores de Justiça de Tutela Coletiva e pelos servidores por eles indicados
ainda é baixa.
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Em levantamento realizado em 2014, verificou-se que, entre os usuários que não acessaram o MSM
em um período de 30 (trinta) dias, pelo menos 80% (oitenta por cento) eram Promotores de Justiça
e servidores do Ministério Público. Apenas 20% (vinte por cento) correspondiam a estabelecimentos
de saúde, seus diretores clínicos e funcionários.
Esses altos percentuais de abstenção detectados no MSM indicam a necessidade de a equipe gestora
do MSM manter, como rotina, o controle de acesso dos usuários e a oferta de treinamento. Indica,
também, a necessidade de aprimorar o sistema, agregando novas funcionalidades e informações,
essas claras, ostensivas, constantemente atualizadas e rápidas. Sensibilizar os Promotores de Justiça
para utilizar o MSM pressupõe que essa ferramenta consiga, com a celeridade que o trabalho do
Ministério Público exige, demonstrar o nexo causal entre os dados cadastrados e a atuação finalística.
Seguindo essa linha de raciocínio é que se pode dizer, sem medo de errar, que o MSM objetiva atingir
um nível de excelência e, para isso, tem sido submetido a transformações que, espera-se, entrem em
produção em 2015.
Nesse trabalho de aperfeiçoamento do MSM, estão envolvidos, de forma direta, o CAO Saúde, a
Equipe Gestora do MSM, o GATE Saúde e a STIC, e de forma também proveitosa os CAOs Cível e
Idoso e Pessoa com Deficiência.
O indivíduo está em situação de vulnerabilidade que legitima a tutela individual pelo Ministério
Público? Ele foi interditado ou precisa ser? Ele tem referência familiar, referência de moradia, recebe
visitas? Ele tem documentação? Ele tem rendas e bens? Ele está recebendo o tratamento de saúde
adequado à sua condição? Quantas e quais instituições não comunicam as internações psiquiátricas
involuntárias e as respectivas altas no prazo de 72 (setenta e duas) horas previsto no artigo 8º,
parágrafo 1º, da lei n. 10.216/01? Qual a demanda de componentes da RAPS no Município, levando-se
em conta seu contingente habitacional, seu perfil epidemiológico e as pactuações firmadas? Qual a
demanda, especificamente, de CAPS no Município, levando-se em conta não apenas seu contingente
habitacional, seu perfil epidemiológico e as pactuações firmadas, mas também a não adesão ao
tratamento pelos seus pacientes e o grande volume e largo período de institucionalizações, em
prejuízo da política antimanicomial? Quais são e como funcionam os componentes da RAPS? Quais
são os componentes da RAPS pactuados, implementados e em funcionamento no Município, e como
esses funcionam — de forma adequada e contínua ou não? Qual a demanda de componentes da Rede
de Assistência Social no Município? Essas são algumas das perguntas que o MSM pretende responder
— ou ajudar a responder — e que têm guiado os trabalhos que visam ao seu aperfeiçoamento.
Há ainda espaço para outras perguntas no MSM, como as trazidas, na forma de sugestões, pelo Dr.
Vinicius Leal Cavalleiro: quanto o Município sob atribuição do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva
recebeu da União e do Estado em determinado mês, ano ou nos últimos 4 (quatro) anos? Qual a
população daquele Município e quantos desses munícipes dependem exclusivamente do SUS para
tratar a saúde? Quais são os medicamentos do Programa de Saúde Mental e como vai sua dispensação
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no SUS? O estabelecimento de saúde responde a ações civis públicas, celebrou termos de ajustamento
de conduta, foi alvo de recomendações e/ou de outras iniciativas judiciais ou extrajudiciais?
Talvez nem todas essas perguntas possam ser respondidas pelo MSM, mas nada impede que o MSM
se articule com outros bancos de dados para fornecer essas informações — é o caso, por exemplo,
dos medicamentos do Programa de Saúde Mental, que serão objeto de um banco de dados do
Ministério Público sobre assistência farmacêutica, já em fase de elaboração24.
O MSM é um banco de dados com enorme potencial para ser usado de forma proveitosa também
pelas Promotorias de Justiça de Infância e Juventude e pelas Promotorias de Justiça de Tutela do
Idoso e da Pessoa com Deficiência, seja no viés individual, seja no viés coletivo.
Para além de se converter em indispensável ferramenta para a atuação do Ministério Público, o MSM
ambiciona tornar-se ferramenta útil para outros órgãos da Administração Pública, para Ministérios
Públicos de outros Estados, para outros ramos do Ministério Público e, por que não dizer, para a
Academia. Todavia, no momento atual, grande parte dos componentes da RAPS, como os CAPS e
os SRT, ainda não foi completamente inserida no MSM, o mesmo podendo ser dito da Academia e
dos gestores municipais e estadual, os quais, hoje, sequer contam com perfil de acesso ao MSM —
não sendo chamados à sua responsabilidade diante dos diagnósticos de saúde mental que o MSM
proporciona, ou ao menos contribui para proporcionar.
Por outro lado, verificou-se, no ano de 2014, uma demanda crescente de acesso ao MSM por outros
atores, como a Polícia Federal e a Polícia Civil, que buscam o auxílio do Ministério Público na procura
por criminosos foragidos ou por vítimas desaparecidas.
A demanda de acesso ao MSM por instituições como a Polícia Federal e a Polícia Civil, aliás, traz em
seu bojo o anseio pela expansão desse acesso a outros órgãos de execução do Ministério Público que
não as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e de Tutela Individual, alcançando, agora, também
as Promotorias de Justiça de Investigação Penal, Criminais, junto aos Juizados Especiais Criminais, de
Violência Doméstica e de Execução Penal. Afinal, não é incomum que autores de infrações de menor
potencial ofensivo, de violência física, sexual ou psicológica contra pessoas do convívio familiar,
doméstico e/ou íntimo ou que sejam flagrados portando ou vendendo substâncias entorpecentes
ilícitas aleguem ser usuários de álcool e drogas e, assim, façam ou possam fazer jus a tratamento
especializado (vide, a respeito, o artigo 28, parágrafo 7º, da lei n. 11.343/06).

24
O CAO Cível, o CAO Saúde e o GATE Saúde elaboraram, em 2014, a Ordem de Serviço conjunta n. 01/14, cujo escopo é “viabilizar
o fornecimento de subsídios técnicos na área farmacêutica aos Promotores de Justiça com atribuição para tutela individual nas ações que
visam o [sic] fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, seja para a propositura das ações individuais ou para embasamento das
manifestações como custus legis”. A proposta em fase de elaboração é de criação de um banco de dados com as Informações Técnicas elaboradas pelo GATE Saúde a partir das demandas dos Promotores de Justiça de Tutela Individual, permitindo “o mapeamento específico das
carências na rede de distribuição, seja em relação a determinado tipo de medicamento, seja em municípios específicos” e “potencializando
a integração com a atuação da tutela coletiva”.
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Não se pode descurar, tampouco, dos incidentes de insanidade mental passíveis de ser interpostos
nos inquéritos policiais e nos processos criminais (artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal) e
das medidas de segurança aplicadas pelos juízos criminais e de execução penal (artigos 26 e 96 a 99
do Código Penal) — as quais podem redundar em “internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado” ou, ainda, em “sujeição a tratamento
ambulatorial”.
Nessa ótica, o desconhecimento da RAPS e de sua lógica deixa os Promotores de Justiça que atuam
nas searas de Investigação Penal, Criminais, junto aos Juizados Especiais Criminais, de Violência
Doméstica e de Execução Penal fragilizados em sua atuação, favorecendo, igualmente, a deturpação
do sistema, com a institucionalização cada vez maior de usuários de álcool de drogas ou pessoas
com transtornos mentais em detrimento da utilização dos equipamentos de atenção psicossocial
mais adequados ao caso concreto.
Em conclusão, acredita-se que o CENSO MSM 2014 tenha contribuído para o diagnóstico das
deficiências dos estabelecimentos de saúde e das políticas públicas de tutela da saúde mental e
de assistência social no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2014. Ao fim e ao cabo, crê-se também
que o CENSO MSM 2014 tenha sido capaz de demonstrar que o MSM é ferramenta que, uma vez
aperfeiçoada e efetivamente utilizada pelo Ministério Público, pelos gestores, por órgãos públicos
de especial interesse e pela Academia, cada vez mais desenvolverá fundamental papel no resgate
da cidadania das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, na continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar, no
restabelecimento dos vínculos sociais e comunitários e no respeito aos seus direitos e liberdades.

