
Centro de Estudos
da

Internação Involuntária e 

Tratamento em Regime de Internação

Terapeuta Antônio Tomé



O tratamento para pacientes com 

abuso de substância química pode ter 

diferentes abordagens que vão ser 

indicadas em função de fatores clínicos 

(físicos) e emocionais.

A indicação correta do tipo de

tratamento deve ser feita não só

baseada na história de cada indivíduo,

como também levando em conta a

fase de evolução da doença em que se

encontra.



A internação é a conduta indicada 

quando:

1. O paciente está colocando a sua 

própria vida e a de outros em risco;

2. O paciente não responde à 

abordagem terapêutica 

apresentando enorme dificuldade 

em conseguir a abstinência 

3. Mantém comportamento de alto 

risco.



A internação deverá ser realizada

mediante laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos.

E somente poderá ser autorizada por

médico devidamente registrado no

Conselho Regional de Medicina – CRM do

Estado onde se localiza o estabelecimento.



Tipos de internação psiquiátrica:

1) - Internação Voluntária – é aquela 
que se dá com o consentimento do 
usuário;

2) - Internação Involuntária – é aquela 
que se dá sem o consentimento do 
usuário e a pedido de terceiro;

3) - Internação Compulsória – é aquela 
determinada pela Justiça.



Internação Voluntária

A pessoa que solicita voluntariamente sua 

internação, ou que a consente, deve assinar, 

no momento da admissão, uma declaração 

de que optou por esse regime de 

tratamento.

O término da internação voluntária 

acontecerá por solicitação escrita do 

paciente ou por determinação do médico 

assistente.



A internação involuntária 

Deverá, no prazo de quarenta e oito
horas, ser comunicada ao Ministério
Público Estadual pelo responsável
técnico do estabelecimento no qual
tenha ocorrido, devendo esse
procedimento ser adotado quando da
respectiva alta.

O término da internação involuntária
dar-se-á por solicitação escrita do
familiar, responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista
responsável pelo tratamento



A internação compulsória

é determinada, de acordo com a 

legislação vigente, pelo juiz competente, 

que levará em conta as condições de 

segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais 

internados e funcionários.



INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

A Internação Involuntária, muitas vezes equivocadamente

interpretada como violação aos Direitos Humanos, tem indicação

precisa, quando o paciente apresenta perigo iminente de auto

agressão ou de ferir outros na vigência de recusa em receber

tratamento.

(“Assement and Managemente of Violent Patient – Second 
Ediction 1996 –American Psychiatry
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FATORES DETERMINANTES DO SUCESSO TERAPÊUTICO: 

 MÉTODOS:

20 pacientes – 1997

16 homens

Idade: Média de 33 anos (13 – 53)

Hospitalização: Média de 73 dias (20 – 455)

 À INTERNAÇÃO:  - Tratamento farmacológico

- Método Minnesota

- Psicoterapia

- Terapia familiar   

 PÓS-ALTA:   - Aconselhamento

- Psicoterapia

- Mútua-Ajuda

– Follow-up: – 18 cerca de 5 meses



DROGAS UTILIZADAS:

Número  e Tipo de Droga*                  Nº                (%)

Droga Única                                              

 Álcool 07                (35)

Múltiplas Drogas

 Cocaína  13                  (65)

 Álcool   10 (55)

 Maconha   09                  (45)

*Excluído o tabagismo (19 pacientes)



Nº                     (%)

 Sobrevivência :       18                      (90)

 Abstinência  :                  

- Completa                 12                      (60)

- Incompleta  02                      (10)

- Recaída      04                      (20)

 Desempenho Social :

- Excelente    13                       (65)

- Razoável                  02                       (10)

- Ruim                        03                       (15)

EVOLUÇÃO



INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

Dá certo?

Sim, desde que sejam seguidos:

- Procedimentos Legais e

-Procedimentos Técnicos



INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

Procedimentos Legais: 

(Lei nº 3944 de 10/09/2002)

“DISPÕE SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DAS PESSOAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE SAÚDE 

MENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”



INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

Procedimentos Técnicos: 

- Serviço de remoção

- Contato médico



TRATAMENTO E INTERNAÇÃO

MÉTODO MINNESOTA

1) VISÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO INDIVÍDUO

É indicado para o tratamento de Dependência

Química o modelo diretivo Minnesota, que

consiste em uma visão Bio-Psico-Social do

indivíduo, visão essa mais ampla e abrangente e

com possibilidade mais efetivas de combate aos

principais mecanismos de defesa da doença.



TRATAMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO

Utiliza os 12 passos do AA e NA.



1º - “Admitimos que éramos impotentes 
perante ao álcool – que tínhamos 

perdido o domínio sobre nossa vida”.

12 Passos A.A e N.A:

2º - “Viemos a acreditar que um Poder 
Superior a nós mesmos poderia devolver-nos 

à sanidade”.

3º - “Decidimos entregar nossa vontade e 
nossa vida aos cuidados de Deus na 

forma em que O concebíamos”.



12 Passos A.A e N.A:

4º - “Fizemos minucioso e destemido 
inventário moral de nós mesmos”.

5º - “Admitimos perante Deus, perante nós 
mesmos e perante outro ser humano, a 
natureza exata de nossas falhas”.

6º - “Prontificamo-nos inteiramente a deixar 
que Deus removesse todos esses defeitos de 

caráter”.



12 Passos A.A e N.A:

7º - “Humildemente rogamos a Ele que nos 
livrasse de nossas imperfeições”.

8º - “Fizemos uma relação de todas as pessoas 
que havíamos prejudicado e nos dispusemos a 

reparar os danos a elas causados”.

9º - “Fizemos reparações diretas dos 
danos causados a tais pessoas, sempre 
que possível, salvo quando fazê-lo 
significasse prejudicá-las ou a 

outrem”.



12 Passos A.A e N.A:

10º - “Continuamos fazendo o inventário 
pessoal e, quando estávamos errados, nós o 

admitíamos prontamente”.

11º - “Procuramos, através da prece e da 
meditação, melhorar nosso contato consciente com 

Deus, na forma em que O concebíamos, rogando 
apenas o conhecimento de Sua vontade em relação 
a nós, e forças para realizar essa vontade”.

12º - “Tendo experimentado um despertar 
espiritual, graças a estes passos, procuramos 
transmitir esta mensagem aos alcoólicos  e 

praticar estes princípios em todas as nossas 
atividades”. 



PROJEÇÃO ORGULHO

NEGAÇÃO RACIONALIZAÇÃO

Combate aos principais 
mecanismos de defesa da doença

TRATAMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO



OBJETIVOS DO TRATAMENTO

ABSTINÊNCIA

REFORMULAÇÃO AGREGAÇÃO



A ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 
AMERICANA

“O tratamento em regime de internação proporciona melhores
condições de recuperação e práticas de aconselhamento mais
eficientes por estar longe da pressão ou de retornos negativos
que podem ocorrer dentro até mesmo do convívio familiar,
enquanto o paciente ainda estiver desenvolvendo habilidades
para seu novo estilo de vida.”



Obrigado!

Facebook: Clinica Jorge Jaber

Facebook: Alegria Sem Ressaca

www.clinicajorgejaber.com.br

tomeflamengo@hotmail.com


