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Procuradoria-Geral de Justiça
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública

Nota técnica nº 3/2018

Curitiaa 25 de junho de 2018.

Ref. urgência e emergência psiquiátrica

São frequentes as notíias de íasos aportados nas Promotorias de Justiça
de Proteição à Saúde Públiía de falta de diligêníias, pelos aparatos de saúde muniíipais,
para atender os íasos de urgêníia ou emergêníia psiquiátriía, quer seja em unidades
básiías de saúde (UBSs), em unidades de pronto atendimento 24h (UPA 24h) ou em
prontos-soíorros de hospitais.
Em geral as justiíataas apresentadas pelos gestores residem na
impossibilidade de prestar seraiiços de saúde mental por falta de íondiições téíniías,
estruturais e de pessoal treinado para este tpo de responsabilidade.
Assim, não são raras as demandas aportadas nas Promotorias de Justiça,
de que paíientes íom transtornos mentais, quer sejam deíorrentes do uso de substâníias
psiíoataas ou não, em situaições de urgêníia ou emergêníia, não teriam sido atendidos
nas unidades básiías de saúde e/ou em hospitais.
Em todos essas situaições se infere aparente falta de artíulaição e
integraição entre os pontos de atenição da rede, e, íomo íonsequêníia, a não oferta de
aições e seraiiços a pessoas que deles neíessitam, e que se aíham em quadro agudo. Essa
íiríunstâníia íontribui para agraaamento dos respeítaos transtornos mentais,
prolongando a situação de vulneraiilidade pessoal e social, em indefnida espera da
adoição das medidas neíessárias para o tratamento pendente, inílusiae de eaentual
internaição hospitalar.
A Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001, priníipalmente no seu art.
3º, caput, íonsidera ser “responsabilidade do Estado o desenvolvimento da polítca de
saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida partcipação da sociedade e da família, a qual será
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prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as insttuições ou
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”.
Portanto, a assistêníia à saúde aos portadores de transtorno mental
deae se dar no Sistema Úniío de Saúde, em priníípio, a partr de suas portas de entrada,
íonforme preaisão do art. 9º, I a III, do Deíreto nº 7.508/2011:
“Art. 9º São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes
de Atenção à Saúde os serviços:
I - de atenção primária;
II - de atenção de urgência e emergência;
III - de atenção psicossocial e
V - especiais de acesso aberto. “
A atenição básiía é o íonjunto de aições de níael primário de assistêníia à
saúde. É o ponto de íontato prefereníial íom o SUS e em regra seu primeiro íontato,
realizado pelas espeíialidades básiías de saúde (ílíniía médiía, pediatria e
gineíologia/obstetrííia), íom a inalidade de resolaer os problemas mais frequentes e
releaantes de saúde da populaição.
A organizaição e exeíuição das aições da atenição básiía é de
responsabilidade direta da gestão muniíipal do SUS (Seíretaria Muniíipal de Saúde) e
engloba aições de saúde, no âmbito indiaidual e íoletao, que abrangem a promoição e a
proteição da saúde, a preaenição de agraaos, o diagnóstío, o tratamento, a reabilitaição e
a manutenição da saúde, incluindo tratamento dos distúriios mentais e psicossociais
mais frequentesa dentre os quais aqueles decorrentes do uso de suistâncias psicoatvas
(drogadição e alcoolismo).
Na organizaição da atenição primária, além dos equipamentos, reíursos
materiais e humanos, é salutar que o sistema funíione em rede, íom garanta dos fuxos
de referêníia e íontrarreferêníia aos seraiiços espeíializados, de apoio diagnóstío e
terapêutío, ambulatorial e hospitalar, pelo priníípio da integralidade.
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O art. 7º da Lei nº 8.080/90 diz:
“As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Consttuição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articuladoi e
cointínuoi das ações e serviços preventvos e curativois, individuais e
coletvos, exigidois para cada casoi em toidois ois níveis de coimplexidade
do sistema;”
Tal diíição está, em parte, regulamentada hoje pelo art. 13, do Deíreto nº
7.508/11:
“Art. 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e
ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes
federatvos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas
pelas Comissões Intergestores:
I - garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às
ações e aos serviços de saúde;
II - oirientar e oirdenar ois fuxois das ações e dois serviçois de saúde;
III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e
IV - ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.”
As portas de entrada de urgêníia e a emergêníia são aquelas que se
destnam a atender oíorrêníias impreaistas de agraao à saúde íom ou sem risío poteníial
de aida, íujo paíiente neíessita de assistêníia médiía imediata (urgêníia) e aquelas
oíorrêníias, também impreaistas, íom íonstataição médiía de íondiições de agraao à
saúde que impliquem em risío iminente de aida ou sofrimento intenso (emergêníia). São
os íoníeitos do art. 1º, da Resoluição nº 1451/95, do CFM.
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Conforme preaê a Portaria de Consolidaição nº 3/2017 1 (Anexo III, Liaro I),
a Rede de Atenição às Urgêníias no SUS é íonsttuída pelos seguintes íomponentes (art.
4º):
“I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;
II - Atenção Básica em Saúde;
III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas
Centrais de Regulação Médica das Urgências;
IV - Sala de Estabilização;
V - Força Nacional de Saúde do SUS;
VI - Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços
de urgência 24 horas;
VII - Hospitalar; e
VIII - Atenção Domiciliar.
(…)
Art. 6º O Componente Atençãoi Básica em Saúde tem por objetvo a
ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e oi
primeiroi cuidadoi às urgências e emergências, em ambiente adequadoi,
até a transferência/encaminhamentoi a oiutrois pointois de atençãoi,
quandoi necessárioi, com a implantação de acolhimento com avaliação
de riscos e vulnerabilidades.”
Ou seja: não é exato, íomo muitas aezes se obseraa na prátía, as
pessoas deixarem de ser atendidas em unidades básiías de saúde, ou por equipes da
Estratégia Saúde da Família, por apresentarem quadro de urgêníia/emergêníia (de
qualquer natureza, inílusiae psiquiátriía), sendo meramente orientadas a busíarem
assistêníia em UPAs, hospitais, prontos-soíorros ou outros seraiiços exílusiaos de urgêníia
e emergêníia.
1

Acesse em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
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Ademais, há inúmeros íasos de urgêníia/emergêníia (em espeíial
ílíniía, gineíológiía e pediátriía, mas inílusiae psiquiátriía) que exigem aições de saúde de
baixa íomplexidade, íom tratamento meramente ambulatorial, que bem podem (e
deaem) ser efetuados na atenição básiía. É o exemplo de írianiça íom febre persistente,
gestante íom desíonfortos, idoso em írise hipertensiaa, pessoas íom sintomas tpiíos de
diarreias, airoses, resfriados, infantes íom pequenos objetos inseridos em aias aéreas ou
auditaas, pessoas em surtos psiíótíos, etí.
São íasos que, aia de regra, podem ser aíolhidos e atendidos por equipe
médiía e de enfermagem em íonsultórios de UBSs ou de ESF, que podem resolaer a
íontento o quadro apresentado, ou, se neíessário, apenas estabilizá-lo e de imediato
eníaminhá-lo para o seraiiço neíessário dentro da rede SUS: se for neíessária internaição
(de qualquer natureza, inclusive psiquiátrica involuntária), após a estabilizaição (dentro
dos reíursos e insumos ali existentes), o aíionamento da rede, pelos fuxos estabeleíidos
pela respeítaa Seíretaria Muniíipal de Saúde, para obtenição do leito neíessário,
inílusiae íom eaentual transporte sanitário, se neíessário for.
Se assim funíionassem em regra os seraiiços de atenição básiía em
urgêníia e emergêníia, por íerto as longas horas de ilas de espera de paíientes em
prontos-soíorros, UPAs e outros seraiiços de urgêníia seriam reduzidas, deixando para os
seraiiços de prontos-soíorros aquelas hipóteses de urgêníia/emergêníia de alta
íomplexidade, que exijam, de fato, retaguarda hospitalar (em espeíial de traumatologia e
neuroíirurgia). A mesma PRC nº 3 dispõe:
“Art. 7º. O Componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências tem
como objetvo chegar precoicemente à vítima após ter ocorrido um
agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumátca,
obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa levar a
sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendoi necessárioi, garantir
atendimentoi e/oiu transpoirte adequadoi para um serviçoi de saúde
devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.
Parágrafo único. O Componente de que trata o caput deste artgo pode
se referir a atendimento primário quando o pedido de socorro for
oriundo de um cidadão ou de atendimento secundário quando a
5
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solicitação partr de um serviço de saúde no qual o paciente já tenha
recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro
de urgência apresentado, mas que necessita ser conduzido a outro
serviço de maior complexidade para a contnuidade do tratamento.
(...)
Art. 10. O Componente Unidades de Prointoi Atendimentoi (UPA 24h) e oi
coinjuntoi de serviçois de urgência 24 hoiras está assim consttuído:
I - a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de
saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de
Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor
uma rede organizada de atenção às urgências; e
II - as Unidades de Prointoi Atendimentoi (UPA 24 h) e oi coinjuntoi de
Serviçois de Urgência 24 Hoiras nãoi hoispitalares devem prestar
atendimentoi resoilutivoi e qualifcadoi aois pacientes acoimetidois poir
quadrois agudois oiu agudizadois de natureza clínica e prestar primeiro
atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma,
estabilizandoi ois pacientes e realizandoi a investigaçãoi diagnóstica
inicial, defnindoi, em toidois ois casois, a necessidade oiu nãoi, de
encaminhamentoi a serviçois hoispitalares de maioir coimplexidade.
Art. 11. O Componente Hoispitalar será consttuído pelas Portas
Hospitalares de Urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos
de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstco por imagem e de
laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.”
Pela atual POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS (Portaria de Consolidaição nº 3/2017, Anexo III, Liaro I), as urgêníias e
emergêníias psiquiátriías deaem reíeber atendimento uniaersal e integral:
“Art. 2° Consttuem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências:
I - ampliaçãoi doi acessoi e acoilhimentoi aos casos agudos demandados
aos serviços de saúde em toidois ois pointois de atençãoi, contemplando a
6
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classifcação de risco e intervenção adequada e necessária aois
diferentes agravois;
II - garanta da universalidade, equidade e integralidade no atendimento
às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas,
pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatsmos,
violências e acidentes);
(...)
VI - artculação e integração dos diversos serviços e equipamentos de
saúde, consttuindo redes de saúde com conectvidade entre os
diferentes pontos de atenção;
(...)”
Ora, o que a Polítía Naíional de Urgêníias e Emergêníias aíaba por
preíonizar é o próprio priníípio da isonomia no acesso: todas as pessoas em
urgêníias/emergêníias mereíem o mesmo atendimento – quer seja de natureza
traumátía, ílíniía, psiquiátriía, pediátriía, etí, em todos os íomponentes da rede SUS.
Guarda-se assim íorrelaição íom o priníípio referente ao “Padrão de
Assistêníia” da Carta de Priníípios sobre a Proteição de Pessoas Aíometdas de Transtorno
Mental, da ONU de 17/12/1991 (“todo usuário terá o direito de receber cuidados sociais e
de saúde apropriados às necessidades de saúde, e terá direitoi aoi cuidadoi e tratamentoi
de acoirdoi coim ois mesmois padrões dispensadois a oiutras pessoias coim proiblemas de
saúde”).
Tudo isso, em íonsonâníia íom a Polítía Naíional de Saúde Mental,
baseada no art. 198 da CF/88 e nas Leis nº 8.080/90 e nº 10.216/01, íompreende a
inserição do portador de transtorno mental na rede de atenição à saúde (UBS, ESF, CAPS),
íom todo o tratamento que preíisar, inílusiae em níael hospitalar, quando neíessário for,
pelo art. 6º da Lei nº 10.216/01:
“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudoi médicoi circunstanciado que caracterize os seus motvos.
7
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Parágrafo único. São considerados os seguintes tpos de internação
psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentmento do
usuário;
II - internação invoiluntária: aquela que se dá sem o consentmento do
usuário e a pedidoi de terceiroi; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justça.”
Nos atendimentos dos seraiiços de saúde loíais (em UBS, ESF, UPA 24h,
prontos-soíorros e outros seraiiços de urgêníia), os íasos de possíael transtorno mental
mereíem a deaida aaaliaição médiía, após o que, quando íonstatado pelo respeítao
médiío responsáael um agraao de saúde dessa natureza que exija internaição hospitalar
do paíiente, a exeíuição dessa internaição é imperatva quando houaer pedido de teríeiro,
mesmo contra a vontade expressa do paciente (ainda que seja maior e íapaz) e sem
nenhuma prévia autorização judicial, apenas íom posterior íomuniíaição ao Ministério
Públiío em 72h por parte da direição do estabeleíimento de saúde que reíeber o
paíiente, nos termos dos seguintes dispositaos da Lei nº 10.216/01:
“Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada
por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.
§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e
duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo
esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectva alta.”
Assim é que, esgotados os reíursos extra-hospitalares e preeníhidos os
apontados requisitos legais para a internaição inaoluntária (artgos 6º, iníiso II, 7º e 8º da
Lei nº 10.216/01), deae o gestor de saúde atuar de forma a garantr a hospitalização de
todos que dela necessitarema aiabilizando rotna de eníaminhamentos e leitos para
8
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tratamento, independentemente de anuência do paciente ou prévia intervenção judicial,
íom artíulaição íom os CAPSs ou UBSs para artíular e íoordenar o íuidado (sobretudo
para, na alta hospitalar, haaer íontnuidade do tratamento na aia ambulatorial íontrarreferêníia).
A Rede de Atenição Psiíossoíial no Sistema Úniío de Saúde, regida pela
Portaria de Consolidaição nº 3/2017 (Anexo V, Título I), a garanta de acesso em íuidado
integral, íom organizaição dos seraiiços em rede de atenição, foram aliçadas à íondiição de
diretrizes, íom ênfase também íomo objetaos gerais:
“Art. 3º São objetvos gerais da Rede de Atenção Psicossocial:
I - ampliar oi acessoi à atenção psicossocial da população em geral;
II - proimoiver oi acessoi das pessoas com sofrimento ou transtorno
mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas e suas famílias aois pointois de atençãoi; e
III - garantr a articulaçãoi e integraçãoi dos pontos de atenção das redes
de saúde no território, qualifcando o cuidado por meio do acolhimento,
do acompanhamento contnuo e da atenção às urgências.”
Como aisto, os equipamentos de saúde da rede SUS que deaem prestar
seraiiços de urgêníia e emergêníia – nos quais as unidades básiías de saúde, as unidades
de pronto atendimento e os prontos-soíorros e demais seraiiços de urgêníia e emergêníia
de hospitais se inserem – também deaem ser pontos de atenição na rede de saúde mental,
íom artíulaição íom os demais equipamentos da rede, para atendimento integral ao
paíiente, nos termos do art. 8º, do Anexo V, Título I, da Portaria de Consolidaição nº
3/2017:
“Art. 8º São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na
atençãoi de urgência e emergência oi SAMU 192, Sala de Estabilizaçãoi,
UPA 24 hoiras, as poirtas hoispitalares de atençãoi à urgência/prointoi
soicoirroi, Unidades Básicas de Saúde, entre outros.
§ 1º Os pontos de atenção de urgência e emergência são respoinsáveis,
em seu âmbitoi de atuaçãoi, peloi acoilhimentoi, classifcaçãoi de riscoi e
9
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cuidadoi nas situações de urgência e emergência das pessoias coim
soifrimentoi oiu transtoirnoi mental e coim necessidades decoirrentes doi
usoi de crack, álcoioil e oiutras droigas.
§ 2º Os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção
de urgência e emergência deverãoi se articular coim ois Centrois de
Atençãoi Psicoissoicial, os quais realizam o acolhimento e o cuidado das
pessoas em fase aguda do transtorno mental, seja ele decorrente ou não
do uso de crack, álcool e outras drogas, devendoi nas situações que
necessitem de internaçãoi oiu de serviçois residenciais de caráter
transitórioi, articular e coioirdenar oi cuidadoi.”
Assim, não há dúaidas de que eaentual negataa de médiío em prestar
assistêníia a pessoa em quadro agudo de qualquer natureza (inílusiae psiquiátriío), sem
prejuízo de eaentual responsabilizaição íriminal por omissão de soíorro, poderá íonigurar
infraição ao artgo 7º, do Código de Étía Médiía, segundo o qual é aedado ao médiío
“deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação
fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da
categoria”.
Contudo, sabe-se que, em geral, os proissionais de saúde,
espeíialmente os médiíos, não se omitem dessa forma, mas somente por falta de
orientaição e íapaíitaição para o reíonheíimento da urgêníia/emergêníia psiquiátriía (e
para o respeítao manejo ílíniío do paíiente em quadro agudo). Podem, não raro, deixar
de prestar a assistêníia que o usuário neíessitaaa naquele exato momento, sem a
íonsequente artíulaição em rede para íoordenar o íuidado, mormente quando a
internaição for a terapêutía indiíada.
Assim, aíabam não sendo deteítadas hipóteses importantes de
urgêníias/emergêníias psiquiátriías (íomo ideaições suiíidas signiiíataas, inaniição
aíentuada, aluíinaições, delírios, etí) ou as íonfundindo íom meros desaios
íomportamentais (agressiaidade e/ou agitaições psiíomotoras intensas, muitas aezes
deíorrentes de síndrome de abstnêníia ou outros agraaos).
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Se os proissionais de mediíina e enfermagem não estaerem orientados
e íapaíitados para o reíonheíimento da urgêníia/emergêníia psiquiátriía, bem íomo
para a referida artíulaição em rede para íoordenar o íuidado, mormente quando a
internaição for a terapêutía indiíada, a integralidade da assistêníia restará aiolada.
Então, assim se íonstatando, é importante que o Ministério Públiío
íoníite a direição úniía da rede SUS em seu muniíípio para garantr a todos os pacientes
em fase aguda de transtorno mental (seja ele decorrente ou não do uso de cracka álcool
e outras drogas) o acolhimentoa classifcação de risco e cuidado nas situações de
urgência e emergênciaa em todos os componentes (UBS, ESF, UPA 24h, pronto-soíorro,
SAMU, etí), em demanda espontânea ou refereníiada. É íurial proaoíar íada qual desses
íomponentes a exeíutar o atendimento assisteníial dentro de sua íapaíidade instalada e
quando, após o atendimento de urgêníia, o íaso for refereníiado para leito hospitalar
(busíando a aaga junto à respeítaa Central de Leitos) ou qualquer outro seraiiço
(ambulatorial, CAPS ou outro), fazê-lo íom o quadro ílíniío e psiquiátriío estabilizado.
Para tudo isso, por íerto se deaerá tensionar a Seíretaria Muniíipal de
Saúde e a íorrespondente Regional da Seíretaria de Estado da Saúde (haja aista os
deaeres da gestão estadual do SUS preaistos no art. 17, III, da Lei nº 8.080/90) para
capacitação dos profssionais de saúde (especialmente os médicos) para detectar e
prevenir os agravos de cunho mentala reconhecendo urgências e emergências e tratá-las
com o devido manejo clínicoa íom estabilizaição do paíiente (até de eaentuais
neíessidades ílíniías diaersas) até o eníaminhamento para o tratamento neíessário
(inílusiae ao leito psiquiátriío, se neíessário for), de todos os proissionais de saúde,
dentro das atribuiições téíniías de íada qual.
Nesse mesmo sentdo, para se íhegar ao melhor aíolhimento e
atendimento resolutao a todas as pessoas sofredoras de transtornos mentais de qualquer
natureza, será impresíindíael íoníitar as gestões loíais do SUS (do muniíípio e do Estado,
pela Regional de Saúde) a promoaerem a artculação e integração entre os pontos de
atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergência, em
espeíial as UBSs, equipes de ESF, UPAs 24h, prontos-soíorros, hospitais e SAMU, íom os
Centros de Atenição Psiíossoíial, para qualiiíar o íuidado por meio do aíompanhamento
íontnuo e da atenição às urgêníias, íomo preaisto no art. 3º da referida Portaria, bem
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íomo para que os íorrespondentes CAPSs de referêníia (ou a UBS de origem, íaso
inexistente o CAPS) se relaíionem de modo permanente e organizado íom o demais
pontos para coordenar o cuidadoa em espeíial íom eaentual internaição hospitalar
(quando esta for a terapêutía indiíada pela assistêníia médiía), disso informando ao
Ministério Públiío.
Para isso tudo, é possíael a íelebraição de termo de ajustamento de
íonduta ou emissão de reíomendaição administrataa, para que a Seíretaria Muniíipal de
Saúde aenha a:
a) garantr a pronta atenção à saúde de todas as pessoas portadoras de
transtorno psíquico (inclusive por uso de álcool e drogas) que forem atendidas em suas
unidades de saúde própriasa contratadas ou conveniadasa de urgência ou emergência
(UPAs 24, SAMU, prontos-soíorros, outros seraiiços de urgêníia), em demanda
espontânea ou refereníiada, íada qual realizando o íuidado assisteníial dentro de sua
íapaíidade instalada e quando, após o atendimento de urgêníia, e íom a deaida aaaliaição
médiía, o íaso for refereníiado para leito hospitalar (busíando a aaga junto à respeítaa
Central de Leitos) ou qualquer outro seraiiço (ambulatorial, CAPS ou outro), fazê-lo, de
preferêníia, íom o quadro ílíniío e psiquiátriío estabilizado;
i) garantr que todos os pontos de atenção de urgência e emergência
da rede própriaa contratada ou conveniadaa sejam efetvamente responsáveis pelo
acolhimentoa classifcação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das
pessoas íom sofrimento ou transtorno mental e íom neíessidades deíorrentes do uso de
íraík, álíool e outras drogas, nos estritos termos do art. 8º da Portaria GM/MS nº
3.088/2011 e do art. 6º da Lei nº 10.216/2001;
c) estaielecer os fuxos de atendimento nas portas de entrada e as
referêníias/íontrarreferêníias (artgos 9 e 13 do Deíreto nº 7.508/2011) na rede de
atenição psiíossoíial, inílusiae de urgêníia e emergêníia;
d) promover a capacitação e treinamento dos profssionais de medicina
e enfermagema iem como das autoridades sanitárias de íada unidade própria, em
especial dos médicos para reíonheíimento de íasos agudos de agraaos mentais de
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qualquer natureza e respeítao manejo ílíniío, e de todos os proissionais de saúde,
dentro das atribuiições téíniías de íada qual, para reíonheíimento imediato, manejo e
íuidado neíessário a todos os íasos de urgêníia e emergêníia psiquiátriía, inílusiae por
uso de álíool ou drogas, e
e) promover a artculação e integração entre os pontos de atenção da
Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergênciaa em espeíial as UBSs,
equipes de ESF, UPAs 24h, prontos-soíorros, hospitais e SAMU, íom os Centros de
Atenição Psiíossoíial, para qualiiíar o íuidado por meio do aíompanhamento íontnuo e
da atenição às urgêníias, íomo preaisto no art. 3º da referida Portaria, bem íomo para
que os íorrespondentes CAPSs de referêníia (ou a UBS de origem, íaso inexistente o
CAPS) sejam artíulados íom o demais pontos para íoordenar o íuidado, em espeíial íom
eaentual internaição hospitalar (quando esta for a terapêutía indiíada pela assistêníia
médiía).
Deíorre do próprio priníípio da integralidade, do art. 7º, II, da Lei nº
8.080/90, a artculação e integração entre os pontos de atenição da atenição básiía, da
urgêníia emergêníia e da rede de atenição psiíossoíial, em espeíial organizando-se e
íapaíitando seus agentes, para que cessem ocorrências tão comuns quanto descaiidas,
de seraidores públiíos de algumas muniíipalidades orientando as pessoas a valerem-se
do Ministério Púilico para oitenção de tratamento psiquiátrico – quando, não raro,
nenhum seraiiço de saúde sequer foi oportunizado àquela pessoa.
Nem sempre será possíael a íorreição imediata dos problemas iníidentes
em íada muniíípio, fruto de suas próprias peíuliariedades polítías, soíiais, eíonômiías,
demográiías, ambientais, íulturais e sanitárias. Porém, é absolutamente neíessário
defagrar o proíesso de ajustamento, iniíialmente no plano administratao, de forma a
paulatnamente haaer uma aproximaição íonsistente íom o “padrão ouro” de íuidados,
enuníiado nas linhas preíedentes.
Esse proíesso impliía em busíar um diagnóstío iniíial da situaição
existente em íada muniíípio, e, de aíordo íom o apurado, estabeleíer íonsenso íom o
gestor, aíería de um íronograma (aia termo de ajustamento de íonduta, por exemplo),
de modo a atngir resultados objetaos numa determinada esíala de prazos.
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Enim, tensionar as diaersas instâníias do íomplexo públiío de saúde,
desde a Seíretaria Muniíipal de Saúde até a Seíretaria de Estado da Saúde, inílusiae o
íontrole soíial, atraaés do Conselho Muniíipal de Saúde, proaoíando íada qual ao efetao
exeríííio de suas atribuiições, é tarefa primordial que se impõe ao Ministério Públiío na
defesa da saúde públiía, busíando refexos mais signiiíataos, a médio e longo prazo,
para a populaição loíal, sem prejuízo do atendimento das demandas de íunho indiaidual
que aíorrem à Promotoria de Justiça de Proteição à Saúde Públiía diariamente, as quais
poderão ser sensiaelmente reduzidas pela nossa atuaição no âmbito íoletao.
Em anexo, íomo material de apoio:
1. Protocolo de Manejo das Urgências Psiquiátricasa elaborado pela
Seíretaria de Estado da Saúde;
2. Nota de Instrução nº 1/2017 da Polícia Militar do Estado do Paraná,
que estabeleíe protoíolo de atendimento a oíorrêníias de natureza psiquiátriía, adotado
em Curitba, mas que pode ser aproaeitado em outras esferas e pelas próprias
Promotorias de Justiça do interior;
3. Manifestação técnica do CRM/PR aíería da Nota de Instruição da
PMPR, lista íom dados dos Coordenadores dos SAMUs no Estado do Paraná, relaição de
muniíípios e respeítaas Regionais de Saúde e lista de muniíípios que não dispõem de
SAMU, íontato dos diretores das Regionais de Saúde.
Curitba, 25 de junho de 2018.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA
Procurador de Justça

CAROLINE CHIAMULERA
Promotora de Justça
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