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Fale Conosco

"Internação compulsória é prisão mascarada", diz consultor de Ministério

Prefeitura deve apresentar Plano Municipal de Atendimento ao
Usuário de Crack ainda este ano
Maria Luisa de Melo, Jornal do Brasil
18/12 às 18h55 - Atualizada hoje às 10h35
Depois de o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, anunciar, no início deste mês, que a elaboração
do Plano Municipal de Atendimento ao Usuário de Crack e Outras Drogas do Rio está na reta final,
especialistas reunidos no Seminário "Saúde e Política de Drogas: é preciso mudar" voltaram a criticar, nesta
terça-feira (18), a internação compulsória proposta pelo prefeito Eduardo Paes. O modelo já está em vigor
desde março do ano passado para crianças e adolescentes.
Para Dartiu Xavier, psiquiatra do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes e consultor do
Ministério da Saúde, a opção do prefeito pela remoção compulsória trata-se de "uma atitude desvairada".
"Deve-se ter uma ampliação do atendimento nos Centros de Atenção Psicossociais. Em São Paulo, por
exemplo, os CAPS estão em melhores condições do que os do Rio de Janeiro. Impor internação
compulsória é uma atitude desvairada, porque não é eficaz, além de ser mais cara do que o tratamento
ambulatorial", explicou o especialista. "Internação compulsória é um sistema carcerário disfarçado. Uma
prisão mascarada que não recupera nenhum dependente químico".
Atualmente, o Rio de Janeiro conta com internação compulsória apenas para crianças. Apesar de o prefeito
da cidade, Eduardo Paes, ter manifestado interesse em internar compulsoriamente também os adultos, as 5ª
e 7ª promotorias de Tutela Coletiva sinalizaram, ainda no mês passado, que a remoção compulsória é ilegal.
>> Especialistas em crack fazem ressalvas à internação proposta por Paes
>> CAPS combate o crack de forma eficaz sem internação compulsória
>> Rio tem mais cracolândias do que CAPS para tratamento de dependentes
Isso porque, segundo promotores de Justiça, o único dispositivo na legislação vigente que permite a
internação forçada estabelece que ela deve ser feita levando-se em consideração um laudo médico. O que
não acontece com o recolhimento de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Além disso, o recolhimento
para abrigos sem atendimento médico especializado também é encarado por promotores como ilegal.
Segundo Dartiu, a internação compulsória de crianças não oferece nenhuma proteção para os menores.
"Internação não funciona para crianças nem para adultos. No caso das crianças, o Estatuto da Criança e do
Adolescente é usado para o disfarce de que a Prefeitura está protegendo as crianças. Na realidade, há uma
intervenção do governo municipal que não oferece nenhuma proteção. Dependentes químicos precisam de
acompanhamento especializado. Só abrigar não basta", destacou o psiquiatra, que pede a ampliação
sobretudo dos Centros de Atenção Psicossociais 3.
Nestes, diferentemente dos CAPS 1 e 2, há leitos para que pacientes que sofram de transtornos mentais
provenientes ou não do uso de álcool e drogas pernoitem. No Rio de Janeiro, no entanto, só existem dois
CAPS deste tipo - um localizado na Rocinha (Zona Sul), outro no Complexo do Alemão (Zona Norte).
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O Seminário "Saúde e Política de Drogas: é preciso mudar" foi realizado na Fundação Oswaldo Cruz pela
Organização Não-Governamental Viva Rio.
Plano Municipal
Ao anunciar, no dia 20 de outubro, que pretendia internar forçadamente adultos, o prefeito Eduardo Paes
anunciou também que um Plano Municipal para atendimento de usuários de crack estava sendo formulado
pelas secretarias municipais de Assistência Social e Saúde. De acordo com orientação do Ministério Público,
haverá ampliação da rede de atendimento para dependentes químicos. Hoje, 123 crianças estão abrigadas
compulsoriamente.
marialuisa.melo@jb.com.br
Clinica de Recuperaçao e recuperacaoclinica.c…
Reabilitaçao Dependentes Quimicos P/M. á partir R$
700,00 - 2801.6575
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