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Olhando para o contexto social no Brasil e suas problemáticas atuais, o trabalho
problematiza um tema vigente, o qual é polêmico pela divergência de opiniões, a internação
compulsória (IC). Busca-se, através dele, desenvolver questionamentos acerca do
posicionamento ético do psicólogo tanto nos espaços que utilizam a IC, bem como enquanto
um profissional cuja palavra e opinião possuem potencial de influência na sociedade.
O trabalho não visa determinar uma resposta única e pronta sobre o agir do psicólogo
na presente questão, mas anseia por permitir que as pessoas reflitam sobre a prática atual, suas
consequências diretas e indiretas, e como podemos construir uma sociedade justa na qual a
ética e os direitos humanos sejam respeitados, visto que a prática da IC como recurso inicial
ou único nos serviços de saúde (Roso, 2013) nos levanta a questão deste trabalho, indicando a
necessidade de construir novas possibilidades.
O objetivo geral do trabalho consiste em realizar uma revisão narrativa acerca da
temática da IC. Especificamente, buscamos, através dessa revisão, refletir sobre a prática da
IC de acordo com preceitos éticos consonantes com a psicologia, bem como enfocar a
autonomia dos sujeitos que fazem uso de drogas.
Para alcançar os objetivos, foi realizada uma revisão narrativa (Rother, 2007) sobre
IC. Buscamos, posteriormente, inserir preceitos éticos com a finalidade de fazer uma reflexão
teórica. Para Rother (2007), a revisão narrativa serve para discutir um assunto “sob o ponto de
vista teórico e contextual” (s/p).
De acordo com a legislação vigente a favor dos direitos do portador de transtornos
mentais, Lei Federal 10216/2001, a internação deve ocorrer sempre mediante à apresentação
de laudo médico. Os tipos de internação são: voluntária, quando há consentimento/aceitação
do usuário; involuntária, aquela que ocorre sem o consentimento do usuário; e a compulsória,
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quando é determinada pela justiça. A IC, portanto, mais especificamente, é aquela efetuada
por determinação da autoridade judicial, quando o portador de transtorno mental oferece risco
para si, para sua família, ou para sociedade, levando-se em conta as condições de segurança
do estabelecimento, quanto a salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários,
por ser uma medida judicial, não podem ser questionados, embora sobre a ótica ética e moral
mereçam discussões profundas.
A ordem judicial, neste contexto, exerce uma dupla função: por um lado ela é tomada
como uma estratégia de acesso ao serviço de saúde; por outro, ela é utilizada como uma
espécie de punição, no sentido de o encaminhamento servir como um recurso auxiliar à
disciplinarização das pessoas, constituindo uma relação entre “medicar” e “punir” (Scisleski,
2006). A ordem judicial e a internação psiquiátrica, dentro de uma perspectiva política de
“apagar incêndios”, são ineficazes como possibilidade de tratamento que vise à (re)inserção
social. Pelo contrário, em vez de possibilitar uma abertura que os faça sair de um circuito
marginal, essa prática da internação pela determinação judicial convoca sempre os mesmos
tipos: pessoas pobres e em conflito com a lei, com vivências marginais (Scisleski &
Maraschin, 2008).
Com isso, a internação psiquiátrica – na grande maioria dos casos – perpetua a lógica
capitalista da exclusão – ou melhor, de uma inclusão no "fora da sociedade" –, atualizada na
atribuição do insucesso pessoal, como doença e/ou como condição existencial. E assim, os
jovens são patologizados pela moratória social que lhes é imposta (Scisleski, Maraschin &
Silva, 2008). Tal demanda capitalista reserva a sociedade para aqueles que são capazes de
produzir enquanto os loucos, usuários de drogas, entre outras categorias indesejadas, podem
ser retirados do meio de inserção social e colocados, de preferência, longe das vistas dos
produtores dessa sociedade.
Entre os princípios éticos está a autonomia, a qual pressupõe o respeito às opiniões
individuais, e vê o usuário como pessoa capaz de assumir decisões autônomas e de decidir se
quer se submeter ao tratamento. A autonomia, segundo Fortes (2010) é a capacidade de
autogoverno, de livre arbítrio quanto à regência de seu próprio destino, envolve a proteção da
privacidade, da confiabilidade e da procura de ações que se baseiam em um consentimento
informado, opondo-se a qualquer forma de coerção, mesmo que seja justificada por eventuais
benefícios sociais. A IC, na medida em que priva o indivíduo de liberdade, traz um conflito
entre dois princípios éticos, a autonomia e a beneficência. No entanto, cabe nos questionar se
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vale a pena sustentar um modelo de atenção à saúde cuja a reincidência é tão grande? Ou seja,
de acordo com Valença (2013) “as taxas de recaída chegam a 95%! De um modo geral, os
melhores resultados são obtidos por meio de tratamentos ambulatoriais. Se a internação
compulsória não é a melhor maneira de tratar um dependente, o que dizer de sua utilização no
caso de usuários, não de dependentes?” (p. 110). Desta forma, a recaída atesta a falta de
desejo que as pessoas têm de aderir a essa forma de tratamento, o que pode gerar sofrimento.
Para Sawaia (citado por Bock, 2008), o sofrimento retira a potência das pessoas e deve
ser analisado e denunciado pelos psicólogos, contribuindo para que a situação se reverta e se
construam melhores condições de vida guiadas por valores éticos. De acordo com o Código
de Ética do Psicólogo (2005): “O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção
da liberdade, dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores
que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos”. No entanto, essa noção não é
efetivada quando percebemos que as populações mais vulneráveis, como os usuários de
drogas, sofrem práticas punitivas e excludentes, pois vemos a proliferação de intervenções
coercitivas e recurso de retirada dessas pessoas dos espaços de circulação. A prática higienista
e violadora de direitos constitucionais brasileiros, a compulsoriedade do ato de internar
pessoas usuárias de drogas evidencia o quanto precisamos nos mobilizar em direção à
valorização da vida, da cidadania, da autonomia e dos direitos humanos, exercidos em
liberdade. Tal prática nos mostra a preocupante situação dos princípios fundamentais da ética
não estarem sendo praticados, e ainda mais, é legitimada por uma parcela da sociedade e da
mídia.
Retomando os preceitos éticos que envolvem pacientes com transtornos mentais e/ou
usuários de drogas, vale destacar que quaisquer que sejam as indicações de internação
psiquiátrica, segundo o código penal e a lei federal 10216, deve ocorrer em estabelecimentos
com características hospitalares, preservando a dignidade humana, garantindo ao paciente
segurança e humanização no seu atendimento, com o mínimo possível de permanência na
unidade hospitalar e retorno ao convívio social e familiar.
Através de nossos questionamentos, entendemos que a IC não pode ser utilizada como
a primeira ou única e exclusiva solução para a problemática do uso de crack e outras drogas.
Além disso, deve-se pensar no fortalecimento da rede de atendimento para os sujeitos que são
usuários, pois, de forma isolada e fragmentada, a IC tende apenas em reincidir em outras

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
internações compulsórias e a reforçar o estigma que estas as pessoas possuem em nossa
sociedade.
Espera-se o resgate ou o estabelecimento da cidadania da pessoa que faz uso de
drogas, o respeito a sua singularidade e subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio
tratamento, sem o tratamento da abstinência (única alternativa na IC) como única
possibilidade, mas sim uma dentre elas. Desta forma, pode-se efetivar a autonomia e a
reintegração do sujeito à família e à sociedade.
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