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N
ovo protocolo de
abordagem às pes-
soas em situação

de rua, adotado em maio
pela Prefeitura do Rio de
Janeiro, possibilita que
crianças e adolescentes re-
colhidos das áreas de con-
centração de usuários da
droga – conhecidas como
“Cracolândia” – sejam en-
caminhados a abrigos mu-
nicipais e a tratamento
médico compulsoriamen-
te. As intervenções locais
contaram, inclusive, com o
apoio das polícias Civil e
Militar. A alegação da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social daquele
Estado é que há menores
infratores em meio ao pú-
blico-alvo.

Em meio à polêmica, há
várias questões: de âmbi-
to legal – que garante às
crianças e adolescentes di-
reitos fundamentais como
“o desenvolvimento em
condições de liberdade e
dignidade” e assegura
“atendimento integral” –;
de estrutura física e recur-
sos humanos para o acolhi-
mento diagnóstico e trata-
mento desse contingente; e
bioéticas, referentes à au-
tonomia e não maleficên-
cia dos pacientes.

Como outras prefeituras
parecem inspiradas pela
ideia (a de São Paulo, ape-
sar de não ter projeto de-
finido sobre o tema, rece-
beu parecer favorável da
Procuradoria Geral do
Município), respostas ur-
gentes tornam-se necessá-
rias. “A sociedade está
habituada a abordar dile-
mas éticos de maneira
simplista e obsessiva, ‘sou
a favor ou contra’, o que
não é possível em ques-
tões carregadas de confli-
tos morais”, afirma José
Eduardo de Siqueira, ex-

presidente da Sociedade
Brasileira de Bioética (SBB)
e professor da Universida-
de de Londrina (UEL).

Involuntária X
compulsória
As internações involun-

tária e compulsória têm
em comum o fato de que
o paciente não deseja ser
internado – ou não reco-
nhece que precisa de inter-
nação –, apesar de suas
capacidades de análise e
deliberação demonstra-
rem-se comprometidas
ou ausentes. Conforme a
lei federal n° 10.216/01
(que não faz menção a pa-
cientes menores de ida-
de), na internação invo-
luntária, há a anuência da
família do doente ou do
responsável legal; e a
compulsória, ocorre por
determinação judicial. De
acordo com Mauro Ara-
nha, vice-presidente do
Cremesp e presidente do
Conselho Estadual sobre
Drogas (Coned), “ambas
podem ser pertinentes, se
bem indicadas. São im-
pertinentes quando o juiz
decide de forma unilate-

ral, sem instruções técni-
cas e o aval do médico”.

No caso de internação
devido ao uso de drogas,
é essencial que o profis-
sional identifique a pre-
sença de transtornos psi-
cóticos – caracterizados
por sinais e sintomas co-
mo delírios, alucinações e
graves transtornos do hu-
mor –, capazes de se exa-
cerbar até com drogas
tidas como mais “leves”,
como a maconha. “O que
importa é a vulnerabili-
dade individual”, explica
Mauro Aranha.

“Estimativas apontam
que a internação é neces-
sário apenas em 5% dos
casos em que há psicose
associada”, defende Dar-
tiu da Silveira, professor
da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp).
Esses dados, somados a
outros – que apontam ní-
veis de recaída de 95% em
usuários de drogas inter-
nados à revelia –, o leva a
posicionar-se de forma
“totalmente contrária” a
obrigar usuários de crack
ao tratamento.

Baseado em sua expe-

Questões éticas e práticas
envolvem internação compulsória
de menores usuários de crack

riência de 24 anos atenden-
do dependentes químicos,
a atitude, “além de contra-
producente”, já que tende
a afastar do tratamento
quem realmente precisa,
invade a privacidade do
atendido e afronta seu di-
reito de autodeterminação.
“As drogas são consequên-
cia da miséria social, não o
oposto. É preciso conside-
rar também que não exis-
tem recursos humanos ou
estruturais suficientes e
preparados para lidar com
esses jovens”, alerta.

Autonomia
Pela lei, o cidadão só é

totalmente capaz ao com-
pletar 18 anos. A Bioética
considera o indivíduo au-
tônomo como aquele ca-
paz de tomar suas deci-
sões motivadas pela com-
petência, racionalidade e,
ainda, livre de coação.
Para o professor Siqueira,
“quando a autonomia não
é plena, até pode ser cogi-
tada uma internação invo-
luntária, contanto que a
família ou o responsável
legal conduza o processo
com afetividade”.

Os conceitos relacio-
nados à droga e seu
uso, assim como as-
pectos gerais e especí-
ficos do tratamento
estão definidos no pro-
tocolo Diretrizes Gerais
Médicas para Assistên-
cia Integral ao Usuário
de Crack, formulado
pela Comissão de As-
suntos Sociais do Con-
selho Federal de Me-
dicina (CFM). “É um
guia para capacitar
médicos, especial-
mente os do Sistema
Único de Saúde, para
o atendimento a es-
ses pacientes”, conta
Ricardo Paiva, mem-
bro da Comissão.

As diretrizes indi-
cam, por exemplo, o
encaminhamento aos
usuários de crack e
outras drogas no âm-
bito do SUS, com re-
ferência, entre outros
recursos, à estrutura
de urgências e emer-
gências de consultó-
rios de rua e de alber-
gues terapêuticos.

Novas
diretrizes
do CFM

Jovem dependente de drogas, como o crack,
pode ser tirado das ruas e levado a tratamento
contra a sua vontade?

Bioética

O professor Ronaldo
Laranjeira, da Unifesp e
fundador da Unidade de
Pesquisa em Álcool e Dro-
gas (Uniad) concorda com
ele: “Acreditar que um
adolescente da Cracolân-
dia conta com a plenitude
de sua capacidade cog-
nitiva e intelectual é não
entender de dependência
química. A droga conse-
gue, sim, turvar a capaci-
dade de decisão”.

Segundo Laranjeira, tra-
ta-se de um problema a
ser enfrentado não com
“cárcere privado, como
seria a internação compul-
sória sem avaliação médi-
ca”, mas com estratégias
que identifiquem, de ma-
neira precoce, o uso de
crack e outras drogas e
protejam os jovens.

Mauro Aranha: “O que importa
é a vulnerabilidade individual”

Dartiu: “Internação é necessária
em apenas 5% dos casos”

Laranjeira: “A droga turva a
capacidade de decisão”
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