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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A área da infância e juventude deve, por comando 

constitucional, ser tratada como prioridade absoluta (artigo 227 da Carta Magna). 

 

Além deste argumento, as recentes mudanças normativas internas 

e o objetivo do Plano Geral de Atuação aprovado para o ano de 2011 levaram o 

Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva – área da infância e juventude – a 

idealizar a elaboração do presente material de apoio tecnicojurídico. 

 

Portanto, o presente material se justifica em decorrência da 

necessidade premente do enfrentamento das questões que envolvem a avaliação da 

situação de crianças e adolescentes envolvidos com uso de álcool e outras drogas, a 

existência e/ou qualidade dos serviços oferecidos, a necessidade de um trabalho 

especializado, notadamente na forma de atenção primária, da integração com outras 

áreas de atendimento e participação da família. 

 

A finalidade do Centro de Apoio Cível é disponibilizar material de 

apoio que permita ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude, extrajudicial ou 

judicialmente, cobrar a implementação de:  

a) Política/Planos Municipais de Atendimento Integral a crianças 

e adolescentes envolvidos com uso de álcool e outras drogas;  

b) Estruturação de programas e equipamentos adequados de 

atendimento (locais ou regionais) na área de saúde, mas com a necessária integração 

operacional com as demais; 

c) Política de enfrentamento à venda de bebidas alcoólicas para 

crianças e adolescentes; 

 

A iniciativa da Coordenação da área da infância e juventude do 

CAO Cível é singela e não se tem com ela a pretensão de esgotar a temática objeto de 
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estudo, tampouco apresentar caráter de autoridade, mas tão-somente cumprir o escopo 

previsto no artigo 51, II, da Lei Orgânica Estadual n. 734/93: subsidiar a atuação dos 

órgãos de execução. 

 

O material tecnicojurídico foi concebido sob a seguinte estrutura 

metodológica: 

I) Do ponto de vista de conteúdo 

a) sugestões práticas de atuação – roteiro passo a passo; 

b) modelos de peças práticas e instrumental de atuação; 

c) apresentação de diagnóstico socioprotetivo elaborado pela 

equipe técnica do Centro de Apoio Cível, de acordo com as diversas regiões do Estado; 

d) breves considerações sobre os temas abrangidos pelo Plano 

Geral de Atuação 2011;  

e) legislação correlata; 

 

II) Do ponto de vista da atuação funcional 

a) Com enfoque na Tutela Coletiva; 

b) Com enfoque da Tutela Individual; 

 

III) Do ponto de vista finalístico 

a) Com enfoque preventivo; 

b) Com enfoque reativo. 

 

São Paulo, julho de 2011. 
 
 

CENTRO DE APOIO CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA 
Coordenação da área da Infância e Juventude 
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2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A NEGOCIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS (TUTELA COLETIVA) COM O CHEFE DO 

EXECUTIVO E COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)  E/OU OUTRO 

CONSELHO SETORIAL COMO O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE (CMS) OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS). 

  
 

Importante observar, quando se analisa a atuação do 

Ministério Público com enfoque na tutela coletiva, que o mais importante é o 

resultado que se consubstancia na política pública necessária, muito mais eficiente 

pela via negocial/ extrajudicial – ajustamento de conduta, do que via judicial. 

 
É preciso que fique claro que a judicialização de discussão 

relativa à implementação de políticas públicas deve ser sempre evitada, pois: 

a) gera demora muito superior a qualquer tempo de 

negociação estabelecida extrajudicialmente (com ou sem Inquérito Civil), ainda 

que seja complexa, difícil ou mesmo não pareça evidente.  

b) gera o risco de julgamento de improcedência do pedido 

e/ou extinção da ação sem resolução de mérito, por conta do argumento da 

discricionariedade. Não se olvide, ainda, ser notória a dificuldade de discutir a 

qualidade dos programas ou serviços pela via judicial. 

 

A ansiedade em solucionar problemas graves ou mesmo 

pressões de ordens várias não podem justificar uma negociação açodada, com o 

respectivo manuseio prematuro de uma ação judicial. É preciso ter clareza quanto 

ao necessário amadurecimento para implementação de qualquer política pública 

que, usualmente, tem uma cronicidade de anos ou décadas. 
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Nesse sentido, tomar iniciativas singelas de estabelecer 

compromissos de ajustamento e/ou recomendações, fixando prazos exíguos – via 

de regra, de 30 dias – ou acordos genéricos e sem base técnica para obter uma 

resposta ou estabelecer a estruturação de um serviço/programa pode perpetuar o 

problema. 

 

Medidas urgentes podem justificar a fixação de prazos 

mínimos, mas esta não pode ser a regra para iniciativas que devam ser 

estruturantes. Assim, é importante evitar a generalização da urgência a todos os 

pleitos levados ao Executivo, o que pode ser interpretado como falta de 

prioridade ou compreensão do que se demanda do Poder Público. 

 

Além disso, a atuação na área da infância e juventude sugere 

uma conduta do Promotor de Justiça em relação de horizontalidade com a rede de 

atendimento, sempre na via extrajudicial de solução de conflitos. 

 

E essa horizontalidade somente pode ser alcançada com o 

conhecimento da realidade local, o que recomenda atuação pautada pelo contato 

com todos os agentes do Sistema de Garantias1, especialmente Conselheiros 

                                                        
1 Para compreender o que é o Sistema de Garantias vide Resolução n. 113/06 do CONANDA.  
“Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, 
defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
§ 1º Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da 
saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade 
e valorização da diversidade. 
§ 2º Igualmente, articular-se-á, na forma das normas nacionais e internacionais, com os sistemas congêneres de promoção, defesa e 
controle da efetivação dos direitos humanos, de nível interamericano e internacional, buscando assistência técnico-financeira e respaldo 
político, junto às agências e organismos que desenvolvem seus programas no país. 
… 
Art. 6º O eixo da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes caracteriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo 
recurso às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da infância e da 
adolescência, para assegurar a impositividade deles e sua exigibilidade, em concreto. 
Art. 7º Neste eixo, situa-se a atuação dos seguintes órgãos públicos: 
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Tutelares, Conselheiros de Direitos, profissionais das áreas de saúde, educação, 

assistência social, dentre outros envolvidos com os problemas da realidade local.   

 

A negociação para estabelecer um acordo sólido e seguro 

envolve estratégias de convencimento e sensibilização do Chefe do Executivo, 

bem como dos membros dos Conselhos de Direitos responsáveis por deliberar 

políticas públicas na área da infância e juventude, ou mesmo de outros conselhos 

setoriais (saúde, ou políticas sobre drogas, ou de assistência social, p. ex.). 

 

Por tais motivos é que se sugere a negociação com o 

CMDCA/ CMS para a elaboração do Plano Municipal de atendimento integral a 

crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas, já que a amplitude dos 

eixos temáticos aí contidos deve resultar numa efetiva implementação de Política 

Municipal.  

 

O simples envio de ofícios aos destinatários (seja o Poder 

Público, seja o setor privado) contendo minutas de compromissos de ajustamento 

de conduta e/ou recomendações também deve ser evitado, pois não permite a 

plena e necessária discussão/compreensão sobre os temas – via de regra 

complexos.  

 

Como estratégia, é preferível o agendamento de reuniões nas 

quais o Promotor de Justiça possa entregar pessoalmente os ofícios aos 

representantes do Poder Público, ocasião em que será possível esclarecer todas e 

quaisquer dúvidas sobre a legalidade e mérito do contido nos ofícios, até porque 

                                                                                                                                                                                     
… 
II - público-ministeriais, especialmente as promotorias de justiça, os centros de apoio operacional, as procuradorias de justiça, as 
procuradorias gerais de justiça, as corregedorias gerais do Ministério Publico;”  
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muitos dos membros dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos e 

profissionais que atuam no Sistema de Garantias, são pessoas leigas e que não 

possuem qualquer noção de Direito, notadamente sobre os termos jurídicos 

contidos nos ofícios do Ministério Público. 

 

Por fim, ainda que não pareça evidente, por vezes 

demonstrar-se-á absolutamente razoável que o Promotor de Justiça leve de 12 a 

36 meses para formalizar um compromisso de ajustamento de conduta em 

determinados casos, ou mesmo para conseguir obter sem ajuste ou ação – por 

simples acompanhamento periódico em reuniões e com o trâmite de um Inquérito 

Civil – uma determinada implementação de política ou programa, ou mesmo a 

instalação de determinados equipamentos públicos para a área da infância.2 Tais 

prazos são seguramente mais breves que o tempo que se levará para alcançar o 

desfecho – inseguro – em uma ação civil pública. 

 

Note-se que isso não isenta, ao contrário reforça, a 

responsabilidade cotidiana pelo atendimento ao direito individual. Ou seja, tudo 

deve ser conduzido sem prejuízo de ações ou cobranças para atendimento 

emergencial ou qualquer outro para garantia do direito dos envolvidos que não 

podem aguardar a estruturação de um programa ou política pública.   

                                                        
2 Importante citar como exemplo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária que estabelece prazo de implementação de 9 anos, conforme segue 
explicado:  
O conjunto das ações do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária será implementado e implantado no horizonte de 09 anos (2007-2015), ficando estabelecidos os 
seguintes intervalos: 
· Curto Prazo: 2007-2008; 
· Médio Prazo: 2009-2011; 
· Longo Prazo: 2012-2015; 
· Ações permanentes: 2007-2015. 
Para definição desses prazos foram considerados aspectos importantes da agenda política nacional, principalmente os processos 
de elaboração do Plano Plurianual (PPA), que ocorrem no primeiro ano do mandato do Chefe do Executivo e do Parlamento e 
também das Conferências Nacionais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que têm calendário bi-anual. Em 
2007, haverá a combinação dos processos de elaboração dos PPA’s dos Governos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, bem 
como a realização das Conferências Nacionais supracitadas, em etapas municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional. 
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Logo, absolutamente estratégico que se busque o ajuste ou 

implementação sem ajuste (de forma espontânea pelo próprio Poder Público), 

evitando-se a judicialização de políticas públicas, pois tal forma de proceder não 

significa de maneira alguma uma atuação omissa ou descompromissada, mas, ao 

contrário, estratégica e eficiente – em pleno respeito ao disposto no artigo 37, 

“caput” da Constituição Federal, promovendo real e efetiva transformação social, 

tanto esperada do Ministério Público pela sociedade civil. 

 

Estima-se que os Inquéritos Civis relativos à implementação 

de política ou planos municipais de atendimento integral a crianças e adolescentes 

envolvidos com uso de álcool e outras drogas levem uma média mínima de 12 a 

36 meses para conclusão – levando-se em conta o tempo de coleta de 

informações, elaboração de mapeamento/diagnóstico pelo CMDCA/ CMS, 

análise dos dados; discussão; participação popular, aprovação e implementação do 

Plano. 

 

Como afirmado, não se trata de tempo exagerado, mas 

consentâneo com as etapas necessárias que envolvem a complexidade do tema, 

sem prejuízo de soluções em prazo mais estreito, ou mais elástico, de acordo com 

o tamanho, condições financeiras, características e peculiaridades, variáveis de 

Município para Município. 

  

Sugere-se, em síntese: 

a) a participação, sempre que possível, do Promotor de 

Justiça nas reuniões/sessões do Conselho de Direitos (ou em reuniões 

estratégicas), o que permitirá o diálogo, conscientização e compreensão da 
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situação faticolocal (se o Colegiado está organizado e estruturado do ponto de 

vista juridicoadministrativo/se possui sede ou local para a realização de reuniões; 

se atua respeitando a lei, lavrando atas, procedendo a votações de forma efetiva ou 

se está nas mãos de um membro que conduz de forma arbitrária o Colegiado sem 

nenhuma oposição); permitirá ao Promotor de Justiça saber se há qualificação ou 

não dos membros do CMDCA; o nível de comprometimento social; se já 

possuem diagnóstico do Município na área infantojuvenil; se a sociedade civil está 

efetivamente representada no Colegiado; se há lideres que possam promover a 

articulação necessária para alcançar os resultados pretendidos;  

b) a negociação, sempre que possível, com o Chefe do 

Executivo, com os membros do Conselho de Direitos, evitando-se a judicialização 

das questões atinentes a políticas públicas – formalizando, ou não, compromissos 

de ajustamento de conduta e/ou expedindo recomendação. 
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3. ROTEIRO (PASSO A PASSO) – PARA COBRAR A IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICA/PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL 

E OUTRAS DROGAS – ENFOQUE EM TUTELA COLETIVA 

 

A seguir, o CAO Cível propõe algumas sugestões de como o 

Promotor de Justiça da infância e juventude pode trabalhar com sua equipe técnica na 

defesa do direito fundamental ao atendimento integral a crianças e adolescentes 

envolvidos com o uso de álcool e outras drogas para buscar a elaboração/construção 

de Política Pública/Plano Municipal de Atenção Integral no Atendimento de Saúde 

Mental de Crianças e Adolescentes, com ênfase no atendimento integral e intersetorial 

necessário: 

 

1o PASSO 

 

- Expedir ofício ao CMDCA, CMS e COMAD (anti droga/ 

políticas sobre drogas) para que respondam se já foi elaborado e aprovado (por 

Resolução) Plano Municipal de Atendimento Integral de Saúde Mental, com foco 

especial no atendimento de Crianças e Adolescentes envolvidos com o uso de Álcool e 

Outras Drogas (solicitando cópia integral, em formato escrito e por mídia digital). 

- Expedir também ofício à Prefeitura Municipal para que responda 

se há política ou programa municipal referente à garantia desse atendimento integral. 

Observação: a expedição de ofício é sempre salutar, pois permite 

que se identifique se há ou não omissão do Poder Público em relação ao objeto dos 

questionamentos.  
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A imediata instauração de Inquérito Civil (ex officio) pode mostrar-

se prematura, especialmente se o CMDCA já possuir Plano aprovado ou em fase de 

elaboração, já que em tal caso o procedimento perderá seu objeto. O Inquérito Civil 

deve ser utilizado sempre que se verificar fato objetivo que justifique a investigação 

ministerial. 

 

2o PASSO 

 

- Caso as respostas sejam positivas e o Plano e/ou programa 

sejam encaminhados à Promotoria, caberá a remessa à equipe técnica e ATP para 

análise e apresentação de propostas ao Promotor de Justiça para eventuais 

readequações necessárias. A etapa seguinte será explicada no 4o passo. 

 

3o PASSO 

 

- Caso as respostas sejam negativas, instaurar Inquérito Civil para 

cobrar a implementação de um Plano Municipal de Atendimento Integral de Saúde 

Mental, com foco especial no atendimento de crianças e adolescentes usuários de álcool 

e outras drogas – modelo de Portaria anexo; 

- Cobrar relatórios de atendimento do CAPS/outros 

equipamentos na área/ colher elementos mínimos para mapear demanda (modelos 

anexos); 

- Realizar, sempre que possível, visitas de inspeção, ou solicitar 

que outros órgãos isentos, como Instituições de Ensino Superior (Universidades, 

Faculdades) ou alguma entidade representativa (CRM/ COREN/CRP) o faça, em 

relação aos CAPS (modelo anexo); 
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4o PASSO 

 

Prazos estimados para atuação/conclusão no Inquérito Civil: 

a) Coleta de informações demanda – 60/90 dias; 

b) Coleta de informação dos equipamentos – 60/90 dias: 

c) Avaliação do material pela equipe técnica – 90/120 dias; 

d) Devolutiva da equipe técnica ao PJ – 120/150 dias – 

dependendo da demanda; 

e) Avaliação das propostas e adoção das medidas necessárias para 

implementação do Plano Municipal/Política – média de 12 a 36 meses. 

 

5o PASSO 

 

De posse de todos os dados coletados e devidamente analisados, o 

Promotor de Justiça terá dois caminhos: 

- negociar com o CMDCA/CMS/ COMADI/Prefeitura para a 

elaboração do Plano (caminho ideal), formalizando ou não TACs, participando das 

reuniões/sessões do Conselho de Direitos para discutir/orientar/esclarecer os 

Conselheiros de Direitos, enviando, em caso de absoluta necessidade, recomendação 

administrativa.  

- Estima-se que o Promotor de Justiça leve de 12 a 36 meses para 

conseguir negociar/buscar/construir a implementação dos objetivos propostos no 

Inquérito Civil (prazo que pode variar para maior ou menor, de acordo com os índices 

populacionais dos Municípios, lembrando-se que tais prazos são apenas estimados, 

especialmente porque aqui está a se tratar de políticas públicas que exigem longo e 

refletido processo de amadurecimento e estruturação – aspectos financeiro/ estrutural/ 

recursos humanos/ qualificação e supervisão; 
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- Ajuizar ACP (caminho que deve ser sempre evitado, pois a 

judicialização de políticas públicas tende a não trazer resultados positivos). Via de regra, 

haverá mais demora para obtenção do resultado (vários anos), além de permitir possível 

julgamento de improcedência e/ou de que não cabe ao Poder Judiciário interferir em 

decisões de caráter discricionário do Poder Executivo)/ dificuldade de avaliação do 

conteúdo/qualidade ou eficiência do serviço ou programa. 
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4. ROTEIRO DE COMO E QUANDO UTILIZAR OS MODELOS DE 

PEÇAS PRÁTICAS 

 

a) Minuta de Resolução do CMDCA (e eventualmente em 

conjunto com o CMS) destinada a criar Comissão Intersetorial responsável pela 

Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes 

envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

 

Referida minuta tem por objetivo dar cumprimento à etapa inicial 

de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes 

envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

 

É considerada essencial para que o Plano possa ser elaborado com 

o espectro o mais amplo possível.  

 

A participação do CMS deve ser avaliada localmente e conforme a 

conveniência, interesse e disponibilidade locais. Isso porque, a participação do 

Conselho Municipal de Saúde reforça a necessidade e legitimidade da política de 

atendimento específica da área da saúde, além de permitir embasamento técnico e 

operacional às ações e iniciativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente.  

 

E isso somente poderá ser garantido com a edição de Resolução 

que crie Comissão composta por diversos agentes do Sistema de Garantias – com a 

maior amplitude possível, o que se denomina comumente por exogenia. 
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Importante deixar claro que referida Comissão terá por objetivo 

apenas e tão-somente elaborar o diagnóstico para subsidiar o Plano Municipal, 

apresentar indicadores/critérios de análise, promoção de debates e discussões e, por 

fim, elaborar relatórios conclusivos a serem apresentados ao CMDCA/ (eventualmente 

CMS) para que este(s), eventualmente, aprove(m) o resultado final desse trabalho, ou 

seja, o próprio Plano em si.  

 

Em outras palavras: o papel desta Comissão não será o de 

elaboração e aprovação do Plano, mas apenas a elaboração de diagnóstico e proposição 

de medidas que deverão ser aprovadas pelo CMDCA/(eventualmente CMS), quando aí 

então, tal documento constituirá o Plano Municipal. 

 

b) Modelo de Minuta de Decreto Municipal destinado a 

regulamentar o Funcionamento da Comissão Intersetorial responsável pela 

Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes 

envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

 

Para que a Comissão instituída pelo CMDCA possa atuar de 

forma minimamente desejável, necessitará de estrutura física e de apoio administrativo. 

 

Para isso é também oferecida minuta de Decreto Municipal que 

tem referido objetivo: garantir as mínimas condições administrativas de funcionamento 

da Comissão. 

 

Uma vez aprovada a Resolução de criação da Comissão pelo 

CMDCA, caso seja necessário (quando, por exemplo, o Chefe do Executivo não tiver 

conhecimento ou segurança a respeito da finalidade de tal Comissão), o Promotor de 
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Justiça poderá realizar reunião com o Prefeito Municipal (avaliando a conveniência de 

participação dos demais agentes do Sistema de Garantias) para esclarecer sobre a 

importância e imprescindibilidade, bem como sobre a ausência de custos adicionais aos 

cofres públicos para a manutenção de referida Comissão, pois a equipe administrativa 

de apoio será a mesma que já presta serviços ao CMDCA. 

 

Tal medida permitirá a rápida edição de Decreto, viabilizando a 

imediata instalação da Comissão e prosseguimento na elaboração de diagnóstico e 

Plano Municipal correspondente. 

 

c) Minuta de Resolução do CMDCA destinada a criar Comissões 

Preventiva e Reativa de discussão de casos de situações de risco de crianças e 

adolescentes envolvidos com uso de álcool e outras drogas. 

 

Pela dinâmica que se espera do material encaminhado, parece ser 

esta minuta um dos modelos mais importantes de todo o material produzido.  

 

Referida minuta independe da instauração de Inquérito Civil e 

pode ser entregue ao CMDCA em reunião (modelo anexo).  

 

Justifica-se a entrega e exigência ao CMS por ser o órgão de saúde 

encarregado de deliberar a respeito das questões de saúde em nível municipal, cabendo 

eventualmente uma resolução conjunta. 

 

Na referida reunião podem e devem estar presentes, 

preferencialmente, todos os agentes do Sistema de Garantias – especialmente os 

membros do CMDCA, Conselho Tutelar, profissionais das UBS, CAPS, PSF, NASF, 
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CRAS e CREAS e demais serviços públicos de atendimento de crianças e adolescentes, 

para explicar sua importância e utilidade. 

 

Em referida reunião o Promotor de Justiça poderá explicar os 

benefícios de referida Minuta que, caso adotada pelo CMDCA, permitirá a criação de 

Comissões que efetivamente atuem no enfrentamento de situações de risco de crianças e 

adolescentes que se encontrem: 

 

a) internados em residências ou comunidades terapêuticas; 

b) envolvidos com criminalidade em risco de morte e/ou 

cometimento de atos infracionais. 

 

Importante frisar que referida minuta de Resolução, caso acolhida, 

não ensejará qualquer custo adicional à Administração Pública Municipal, ou seja, a 

criação das referidas Comissões Preventiva e Reativa não trará gastos aos cofres 

municipais. 

 

É que as Comissões serão compostas de profissionais que já 

atuam nos casos de situações de risco que envolvem crianças e adolescentes, 

mas com os seguintes diferenciais:  

 

a) atuarão de forma integrada; 

b) atuarão intersetorialmente; 

c) atuarão com definição de prazos e ações a serem adotados 

para o adequado atendimento dos casos, ou seja, de forma propositiva – 

evitando-se sobreposição de atuações com desperdício de tempo e objetividade.  
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Referidas Comissões, caso instituídas, representarão verdadeiro 

investimento qualitativo na garantia do direito à convivência familiar de crianças e 

adolescentes, pois permitirão atuação de toda a rede de agentes do Sistema de Garantias 

no enfrentamento de situações de risco – evitando a atuação somente quando a 

situação degenere em envolvimento com a criminalidade, necessidade de internação 

compulsória ou qualquer forma de violação à sua convivência familiar ou comunitária. 

Poderão ser traçadas ações individualizadas a partir de Planos Individuais de 

Atendimento (PIAs) de forma integrada e intersetorialmente, impedindo que a situação 

recrudesça ou escalone, permitindo atuação mais próxima e atenta aos riscos e crises 

dos casos mais complexos. 

 

Obviamente a minuta também pode ser entregue mediante o 

envio de ofício ao CMDCA, hipótese que se considera menos simbólica e expressiva 

do que a entrega em reunião, pois não permite os devidos esclarecimentos a respeito de 

sua importância e utilidade.  

 

d) Minuta de Decreto Municipal destinado a Regulamentar o 

Funcionamento das Comissões Preventiva e Reativa de Discussão de Casos de 

Sisutações de Risco. 

 

Valem aqui os mesmos fundamentos da alínea “b” supra. 

 

e) Modelo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) 

destinado a formalizar a implementação pelo Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente de Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito Fundamental à Convivência Familiar e Comunitária. 
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O modelo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é 

destinado a firmar acordo com o CMDCA, Conselho Municipal de Saúde e Conselho 

Municipal de Políticas sobre Drogas e com a Municipalidade para obter a 

implementação de Política/Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e 

Adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

 

Além do comparecimento do Promotor de Justiça às reuniões do 

CMDCA, CMS ou COMAD, o TAC é uma via consensual adequada a estabelecer 

todos os pontos que porventura o Promotor de Justiça entenda pertinentes inserir no 

Plano Municipal.  

 

Por meio do TAC podem ser pactuadas propostas e cláusulas que 

alcancem, de forma mais célere e objetiva, os resultados pretendidos em relação à 

Política Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes envolvidos com 

o uso de álcool e outras drogas. 

 
 

f) Modelo de Recomendação destinada ao Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente (ou eventualmente ao Conselho Municipal de 

Saúde), visando à elaboração e implementação de Plano Municipal de Atendimento 

Integral a Crianças e Adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 

 

O modelo de Recomendação somente deve ser utilizado quando 

esgotados todos os meios disponíveis para tentar sensibilizar o colegiado do CMDCA 

(e eventualmente do CMS) a elaborar um Plano Municipal de Atendimento Integral a 

Crianças e Adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas. 
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Ou seja, primeiro sugere-se que o Promotor de Justiça compareça 

às reuniões/sessões do CMDCA (e/ou demais Conselhos) para discutir e debater com 

os membros do Colegiado sobre a importância de elaboração do Plano. 

Essa é a melhor maneira e estratégia de convencimento: a 

participação do membro do Ministério Público nas reuniões/sessões do CMDCA 

(outros Conselhos) para manifestar-se sobre a importância do tema e, também, para 

ouvir as considerações e eventuais dúvidas dos representantes do Colegiado. 

 

Não é necessário comparecer a todas as reuniões, mas pode ser 

solicitada a pauta das reuniões e comparecimento somente às que se entenda essenciais 

ou estratégicas para o convencimento. Isso vale principalmente para as Promotorias 

cumulativas em que o Promotor não tem tempo para participação em toda ou qualquer 

reunião.  

 

Estas sugestões são salutares, pois caso o Promotor de Justiça 

tenha de se valer da Recomendação e esta não venha a ser acolhida pelo CMDCA 

(outros Conselhos), deverá haver a judicialização da discussão a respeito de tema 

sabidamente complexo, o que poderá acarretar prejuízos à política municipal aqui 

tratada, o que deve ser evitado. 

 

g) Modelo de Ação Civil Pública destinada a obter a 

implementação de serviços e equipamentos de atendimento a crianças e adolescentes 

envolvidos com uso de álcool e outras drogas (CAPS as/ CAPSi/ NASF) 

 

Por fim, em caso de absoluta necessidade, não sendo possível 

obter a implementação consensual dos serviços de assistência social de proteção básica 
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e especial destinados ao atendimento de crianças e adolescentes, o Promotor de Justiça 

poderá utilizar o modelo de Ação Civil Pública que segue anexo. 

 

O modelo elaborado tem como objetivo a implementação de 

unidades de CAPSad, CAPSi, NASF3 (conforme a necessidade ou porte do município) 

que podem/devem ser posteriormente integrados com os correlatos serviços de 

assistência social, saúde e mesmo de educação para uma atenção integral e intersetorial, 

necessária para uma atenção efetiva e resolutiva para o atendimento de casos 

envolvendo o uso de álcool e outras drogas. 
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5. QUADRO SINÓTICO DAS PEÇAS PRÁTICAS 
 

Modelo de Peça Destinatário Forma de 
Utilização 

Momento de 
Utilização 

Objetivo Importância 
Prática 

 
Minuta de 

Portaria de IC 
para cobrar Plano 

Municipal de 
Atendimento 

Integral   

 
 
 
 

CMDCA/(e 
CMS) 

 
a) Entrega em 

reunião com os 
membros do 
CMDCA (e 

CMS); 
 

b) Por ofício 

 
Após eventual 

resposta 
negativa do 

CMDCA sobre 
a existência de 

Plano 

 
 

Elaborar Plano 
Municipal de 

Atendimento Integral   
 

 
 

Garante: 
a) Efetiva implementação de 
Política Municipal de Plano 
Municipal de Atendimento 

Integral   
 

 
Minuta de 

Resolução que 
cria a Comissão 

Intersetorial 
responsável pelo 
Plano Municipal 

 
 
 
 

CMDCA (e 
CMS) 

 
a) Entrega em 

reunião com os 
membros do 
CMDCA (e 
CMS) com a 

Portaria de IC; 
 

b) Por ofício 

 
 

Depende do IC 
(deverá ser 
anexada à 

Portaria de IC a 
ser enviada ao 

CMDCA e 
CMS) 

 
 

Criar a Comissão 
responsável pela 

elaboração do Plano 
Municipal de 

Atendimento Integral   
 

 
 

Garante: 
a) Intersetorialidade 

b) Maior amplitude nos 
resultados a serem obtidos 

com o Plano Municipal 
 

Minuta – Decreto 
que Regulamenta 
o funcionamento 

da Comissão 
Intersetorial   

 
 

Prefeito 
Municipal 

 
a) Entrega em 
reunião com o 

Prefeito ou; 
 

b) Por ofício 

Após a 
aprovação da 

Resolução pelo 
CMDCA (e 

CMS) 
 

 
Garantir o 

funcionamento 
administrativo da 

Comissão Intersetorial 

 
 

Essencial para que a 
Comissão possa existir 

 
Minuta de 

Resolução das 
Comissões 

Preventiva e 
Reativa 

 
 
 

CMDCA (e 
CMS) 

 
a) Entrega em 

reunião com os 
agentes do 
SGD ou; 

 
b) Por ofício 

 
Qualquer 
momento 

 
Independe de 

IC 

 
Cuidar dos casos de 
Situações de Risco 

de Crianças e 
Adolescentes 

envolvidos com uso de 
álcool e outras drogas 

Garante: 
a) Integração; 

b) Intersetorialidade 
c) ações com prazos 

d) elaboração de planos de 
atendimento 

individualizados 

Minuta de 
Decreto que 

Regulamenta o 
funcionamento 
das Comissões 

Preventiva e 
Reativa 

 
 
 

Prefeito 
Municipal 

 
a) Entrega em 
reunião com o 

Prefeito ou; 
 

b) Por ofício 

Após a 
aprovação da 

Resolução pelo 
CMDCA (e 

CMS) 
___________ 
Independe de 

IC 

 
Garantir o 

funcionamento 
administrativo das 

Comissões Preventiva e 
Reativa 

 
 

Essencial para que as 
Comissões tenham 

efetividade 

 
 
 
 

Minuta de TAC 

 
 
 

CMDCA/( e 
CMS/ 

COMADI ) 
e 

Prefeito 
Municipal 

a) Entrega em 
reunião com o 
Presidente do 
CMDCA (e 

demais 
conselhos) e 

com o Prefeito 
Municipal 

 
b) por ofício 

Depende do IC 
– deve ser 
entregue 

quando se 
verificar a 

viabilidade de 
formalização do 

ajuste com o 
Chefe do 
Executivo 

 
 
 

Garantir a 
implementação de 
Plano Municipal de 

Atendimento Integral   

 
Permite a formalização de 

ajuste sobre 
pontos/cláusulas que 

dificilmente poderiam ser 
formulados em Ação Civil 

Pública 

 
 
 

Minuta de 
Recomendação 

 
 
 

CMDCA (e 
CMS) 

a) Entrega em 
reunião com o 
Presidente do 
CMDCA (e 

CMS)  
b) por ofício 

Depende do IC 
– só deve ser 
enviada após 

esgotadas todas 
as tratativas  

Fazer com que o 
CMDCA (e CMS) 

elabore Plano Municipal 
de Atendimento 

Integral   

 
É o último instrumento a ser 
utilizado pelo Promotor de 

Justiça antes do ajuizamento 
da ACP 

 
 
 

Minuta de Inicial 
de ACP 

 
 

 
 
 

 Município 

 
 

Ajuizar 
somente em 

hipóteses 
extremas 

 
 

Será decorrência 
da apuração 

realizada no IC  

Fazer com que o Poder 
Judiciário imponha à 

Municipalidade o dever 
de instituir CAPSad/ 

CAPSi/ NASF3 e 
serviços especializados  

A ACP deve ser sempre 
evitada. No entanto, em 
casos de inviabilidade de 

negociação não haverá outro 
caminho a não ser o 
ajuizamento da ACP. 
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6. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PARA BUSCAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE 

MENTAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM FOCO NO 

ATENDIMENTO INTEGRAL AOS ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS . 

 
 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; no artigo 97, parágrafo único da Constituição Estadual; no artigo 25, 

inciso IV, da Lei nº. 8.625/93; no artigo 8º da Lei nº. 7.347/85; e nos artigos 103, inciso VIII, 

e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº. 734/93, que confere ao Ministério 

Público, entre outras, a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis: 

 

Considerando que é direito de todos, conforme determinação 

expressa da Constituição Federal, o acesso à saúde, sendo dever do Estado garanti-lo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e outros 

agravos, bem como o acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação 

(artigo 196, CF);  

 

Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

dignidade e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e 
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discriminação (artigo 227, caput, CF), estando abrangida pela proteção especial a existência de 

programas de prevenção e atendimento especializado às crianças e aos adolescentes 

dependentes de entorpecentes e drogas afins (artigo 227, § 3º, inciso VII, CF); 

 

Considerando o art. 101 do ECA que dispõe a inclusão de crianças e 

adolescentes em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos (inciso VI) e a obrigação do Estado em implantar programa de 

atendimento a crianças e adolescentes dependentes  de álcool e outras drogas (Leis Estaduais 

Paulistas de nº 10.817/01 (art. 1º) e 14.529/11; 

 

Considerando a necessidade de se cumprirem os princípios e diretrizes 

do SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento destas pessoas, com o acesso universal e 

integral às ações e serviços de saúde, o que inclui o respeito à PNAD – Política Nacional 

Antidrogas e uma adequada assistência em saúde mental, quando necessário, sempre com a 

devida prescrição médica para cada indivíduo e com a internação psiquiátrica como medida 

excepcional e temporária, conforme expresso nos “Princípios para a Proteção de Pessoas 

Acometidas de Transtorno Mental e para a Melhoria da Assistência da Saúde Mental” 

(Assembléia Geral da ONU – Organização das Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1991) 

e na Lei Federal nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que em qualquer hipótese de internação exige 

laudo médico fundamentado e a comunicação do Ministério Público para a hipótese de 

internação involuntária (arts. 6º e 8º, §1º). 

 

Considerando a obrigação do Estado em relação às crianças e adolescentes 

que “gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 

que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 

de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade” (art. 3º, Lei n. 8.069/90); e que a “garantia de prioridade” à infância e adolescência 

“compreende: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento 

nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
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públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude” (art. 4º., parágrafo único, alíneas a, b, c e d, da Lei n. 8.069/90); 

 

Considerando que, da mesma forma, a Lei Orgânica do Município 

XXXX prevê, como seu dever, garantir os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, bem como assegurar a prestação e a fruição dos serviços públicos básicos, 

independentemente de sua modalidade de execução (VERIFICAR LEI LOCAL); 

 

    Considerando, em relação aos fatos, a 

existência de crianças e adolescentes que necessitam desses serviços especializados de 

atendimento para tratar de dependência química, conforme noticiado em inúmeros pedidos de 

providências e com nas peças de informação que instruem o procedimento;  

 

Considerando ser dever do Ministério Público atuar para a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade, poder sócioeconômico e quaisquer outras formas de 

discriminação, de forma a proteger todo e qualquer interesse ou direito titularizado por 

segmentos expostos à margem do corpo social (art. 127, caput, c/c o art. 3o, incs. I a IV; e art. 

129, incs. II e III, todos da Constituição Federal); 

 

Considerando que a criação e manutenção de programas específicos, 

em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte intrínseca da política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos 

I e III, da Lei nº 8.069/90, devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 

112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal; 

 

Considerando a necessidade de o Município adequar seus órgãos, 

programas, estruturas e orçamento às disposições da legislação federal relativa à política de 
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atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso 

I, e 259, par. único, ambos da Lei nº 8.069/90. 

 

Considerando que, para o efetivo cumprimento do comando jurídico-

constitucional relativo ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias 

entorpecentes com a mais absoluta prioridade, se faz necessária a adequação dos serviços públicos, 

bem como a previsão, no orçamento dos órgãos encarregados da execução das políticas públicas, dos 

recursos necessários ao atendimento de tais demandas com o máximo de urgência e profissionalismo (cf. arts. 

4°, caput e par. único, alínea “d”, da Lei n° 8.069/90); 

 

Considerando que o art. 5°, da Lei n° 8.069/90 prevê punição para 

qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes pela lei 

e pela Constituição Federal, o que compreende, por força do disposto no art.208, inciso VII, do 

mesmo Diploma Legal, a responsabilidade pelo não oferecimento ou a oferta irregular de ações e serviços 

de saúde; 

 

Considerando a premente necessidade da elaboração e 

implementação, por parte do órgão público encarregado do setor de saúde do município, de 

políticas públicas específicas, destinadas ao atendimento, em caráter prioritário, de crianças e 

adolescentes usuários de substâncias entorpecentes e suas respectivas famílias, de modo a 

permitir a aplicação, por parte do Conselho Tutelar e/ou da autoridade judiciária, das medidas 

de proteção previstas nos arts. 101 e 129, da Lei nº 8.069/90; 

 

Considerando, finalmente, que compete ao Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, 

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive promovendo Inquérito 

Civil e Ação Civil Pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos 

relativos à infância e à adolescência (art. 201, incisos V e VIII, da Lei nº. 8.069/90). 
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DETERMINA-SE o cumprimento das seguintes diligências: 
 
1. A expedição de oficio ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, requisitando que informe: 
 
a) se foi elaborado, e aprovado, algum Plano Municipal de Atenção 

Integral aos Usuários de Álcool ou Outras Drogas com abordagem específica em relação a 
crianças e adolescentes; 

a.1) se foi elaborado algum Plano de Atenção aos Usuários de Álcool 
ou Outras Drogas ao público em geral?; 

 
EM CASO POSITIVO 
b) Em caso positivo, favor enviar cópia integral (se possível em mídia 

digital); 
b.1) Referido Plano foi norteado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990); pela Política do Ministério da Saúde para a 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas; Plano Emergencial de Ampliação do 
Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas (PEAD 2009-2010), Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e pelo Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, no que diz respeito especificamente a crianças e adolescentes? 

 

Observações do Centro de Apoio 
 
É imprescindível que um Plano Municipal de atendimento nessa 

área seja norteado, tanto em sua estrutura, como em seus princípios e diretrizes, pelas 
normas especializadas atualmente vigentes e pelos planos e políticas nacionais. 
Destaque nesse contexto, inclusive, o Plano Nacional de Convivência Familiar, uma 
vez que a drogadição tem levado a um escalonamento de problemas pessoais, 
familiares e sociais de crianças e adolescentes com reflexo direto na convivência 
familiar e comunitária desta população. Deve-se ressaltar no Plano Municipal de 
Atenção Integral, a necessidade de mudança de paradigma no atendimento à criança 
e ao adolescente, sobretudo na efetivação do direito, inclusive ao atendimento integral 
à saúde fundamentado: na primazia de receber proteção e socorro/ precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública/ preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas/ e destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 
b.2) Referido Plano foi elaborado de forma conjunta com os demais 

Conselhos Municipais (das demais áreas de políticas sociais – Saúde, Educação, Assistência 
Social, Políticas Sobre Drogas (Antidrogas)? Se sim, informe quais. 

 

Observações do Centro de Apoio 
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A participação de outros Conselhos Municipais legitima a 

responsabilidade de todos os agentes e segmentos do Sistema de Garantias na defesa 
do direito constitucional de crianças e adolescentes ao atendimento integral de suas 
necessidades. 

 
b.3) O referido Plano contempla um Programa de Prevenção 

Comunitária, além da busca em garantir a Assistência Integral à Saúde de crianças e 
adolescentes envolvidas com o uso de álcool e outras drogas? 

 

Observações do Centro de Apoio 
 
Um Programa de Prevenção Comunitária deve planejar ações de 

curto e de longo prazo. As primeiras, levando-se em conta os recursos já existentes 
naquela comunidade; enquanto os outros, com projetos de recursos que devam ser 
implementados. 

A garantia da Assistência Integral à saúde de crianças e 
adolescentes envolvidas com o uso de álcool e outras drogas deve oferecer um 
atendimento efetivo às necessidades consentâneas destes indivíduos, em todos os 
níveis de atenção – do básico, através do Programa de Saúde da Família (com 
consultas domiciliares), ao especializado (com acompanhamento especializado em 
álcool e drogas, durante uma possível internação), por exemplo. 

 
b.4) Quais os principais desafios para a implementação do Plano? 
 

Observações do Centro de Apoio 
 
- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deve se manifestar quanto às ações já implementadas, resultados 
alcançados e principais desafios. O Conselho deve além de elaborá-lo, aprová-lo e 
acompanhar sua implementação, e no caso do atendimento pelo envolvimento com  
drogadição e alcoolimso, faze-lo em coordenação com os de Saúde e Política Sobre 
Drogas. Aí sim, poderá haver um diagnóstico de como está sua implementação, 
desenvolvendo ações específicas e pontuais para que sua efetivação realmente ocorra. 

Pode ser ainda encaminhado, em coordenação de solicitação e de 
iniciativas, ao Conselho Municipal de Saúde que tem também poder e obrigação de 
deliberar e orientar ações em relação ao tema específico pela área da saúde.  

 
EM CASO NEGATIVO 
 
c) Caso ainda não tenha sido elaborado e aprovado, quais os motivos?  
c.1) Em que fase se encontra a discussão a respeito da situação do 

atendimento a crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas nesse conselho? Já 
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foram realizadas reuniões para sua discussão? Em caso negativo, por que e quais as ações 
estão sendo tomadas a respeito da matéria?  

 

Recomendações do Centro de Apoio a respeito do conteúdo de 
um Plano Municipal de Atenção/ Enfrentamento 

 
O Plano Municipal de Enfrentamento/ Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool ou Outras Drogas, com foco especial na abordagem específica em 
relação a crianças e adolescentes, deve orientar as ações a serem oportunamente 
executadas pela Municipalidade.  

O Plano deverá conter:  
a) Marcos legais (legislações atuais); 
b) Marcos conceituais (referenciados nos Planos Nacionais já 

destacados);  
c) Marco situacional (diagnóstico do Município); 
d) Diretrizes; 
e) Objetivos gerais;  
f) Resultados programáticos; 
g) Formas de implementação, monitoramento e avaliação e 

respectivo plano de ação; 
 
Da responsabilidade pela elaboração do Plano 
O responsável pela elaboração de um Plano de ação nessa área 

que envolva a defesa dos direitos de crianças e adolescentes deve ser o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda que também possa ser 
cobrada uma ação conjunta e coordenada do Conselho Municipal de Saúde.  

No entanto, não é indicado que a Secretaria Municipal de Saúde 
assuma unicamente a responsabilidade pela construção de tal documento, ainda que 
seja parceira fundamental e essencial nessa construção.  

O Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, além de tratar 
de assuntos afetos ao interesse dessa população, por possuir representantes do Poder 
Público e da sociedade civil, é o “locus” mais representativo e adequado para tanto.  
Trata-se, inclusive, de uma nova instância de discricionariedade das políticas 
públicas, não somente pelo princípio constitucional da democracia participativa, 
como também pela composição paritária que reúne representantes da sociedade civil, 
mas também representantes do poder público que estarão decidindo sobre o que deve 
ou não ser implementado, deixando a discricionariedade de ser um decisão única e 
política de um gestor, mas do órgão colegiado.  

Recomenda-se que além das informações já apontadas na 
Política do Ministério da Saúde, no Plano Emergencial, Plano Crack e no Plano 
Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, sugere-se que a elaboração desse 
plano siga duas vertentes – um Programa de Prevenção Comunitária e a garantia da 
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Assistência Integral à Saúde das Crianças e Adolescentes Usuárias de Álcool e Outras 
Drogas – devendo, mais especificamente, contemplar: 

a) Sobre os Programas de Prevenção Comunitária: uma vez que 
as comunidades nas quais crianças e adolescentes expostos aos problemas 
decorrentes do abuso de substâncias psicoativas estejam identificadas, é preciso que 
sejam estabelecidas diretrizes e ações de como vem sendo desenvolvido, e como 
deverá ser, um plano comunitário de enfrentamento que contemple: 

a.1 – Identificação dos tipos de substâncias utilizadas, incluindo 
drogas legais (por exemplo, tabaco ou álcool), ilegais (por exemplo, maconha ou 
cocaína/crack), uso inadequado de substâncias legalmente obtidas (por exemplo, 
inalantes – cola de sapateiro, solventes), medicamentos de prescrição com potencial 
de abuso (por exemplo, anticolinérgicos); 

a.2 – Identificação dos tipos de prejuízos – familiar, acadêmico, 
ocupacional, social, legal, entre outros – relacionados ao uso de álcool e outras drogas, 
bem como, da magnitude destes; 

a.3 – Identificação dos recursos intersetoriais, governamentais ou 
não, existentes na comunidade, bem como, a descrição de seu funcionamento e sua 
articulação com os outros recursos, por exemplo: 

- De proteção social, por exemplo: Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
(CREAS), Conselho Tutelar 

- De educação, por exemplo: creches, escolas 
- De saúde, por exemplo: Programa de Saúde da Família (PSF), 

Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) 
- De segurança, por exemplo: Delegacias de Polícia, Quartéis e 

Bases Comunitárias da Polícia Militar 
a.4 – Desenvolvimento de objetivos de curto prazo relacionados 

com a seleção e a estratégia de implantação de programas de prevenção com os 
recursos já existentes; 

a.5 – Projetos de longo prazo relacionado a recursos que ainda 
deverão ser implementados; 

a.6 – Avaliação permanente do programa de prevenção naquela 
comunidade. 

b) Sobre a garantia da Assistência Integral à Saúde das Crianças e 
Adolescentes Usuárias de Álcool e Outras Drogas: uma vez que as crianças e 
adolescentes com problemas decorrentes do abuso de substâncias psicoativas estejam 
identificadas, é preciso que sejam estabelecidas diretrizes e ações de como vem sendo 
garantida a assistência integral à saúde de crianças e adolescentes envolvidos com uso 
de álcool e outras drogas, indicando: 

b.1 – A descrição da estrutura assistencial da unidade de 
atendimento, explicitando: 

- Do local 
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- Da capacidade instalada – número de consultórios, áreas de 
convivência, bem como, o número de atendimentos possíveis por período 

- Dos protocolos de: 
- Acolhimento 
- Triagem 
- Atendimento por modalidades – Não Intensivo, Semi-Intensivo 

e Intensivo 
- Das possibilidades de atendimento multiprofissional – 

individual, em grupo e familiar 
- Do efetivo tratamento das comorbidades – clínicas ou 

psiquiátricas – associadas ao uso/abuso de álcool e outras drogas 
- Das possibilidades de atividades comunitárias, suporte social e 

visitas domiciliares 
- Das possibilidades de oficinas terapêuticas 
b.2 – A descrição da estrutura e o funcionamento administrativo 

da unidade, explicitando: 
- Da quantidade de profissionais, sua respectiva qualificação e 

carga horária 
- Da média de atendimento mensal dos últimos 12/24 meses, 

distribuídos por faixa etária 
- Da possível existência de atendimentos de adultos no mesmo 

espaço e horário de crianças e adolescentes e como a equipe está sendo qualificada/ 
supervisionada para o atendimento especializado desta população 

- Do efetivo suporte aos programas de prevenção na comunidade 
- Da efetiva articulação com outros serviços, por exemplo, 

atenção básica – PSF e UBS – e outros setores, por exemplo, Conselho Tutelar e 
Escolas 

- Do apoio de Serviços e Secretarias do Município 
- Da garantia de continuidade de tratamento especializado em 

álcool e outras drogas em ambiente hospitalar, nos estados de urgências ou eletivos, 
assegurando retaguarda de internação psiquiátrica voluntária, involuntária ou 
compulsória, fundamentada pelo médico psiquiatra, devendo ser apontada a 
referência para atendimento de urgência e internação psiquiátrica 

- Da garantia de assistência em eventual referenciamento de caso 
para outros Serviços de Saúde, devendo ser apontanda a referência para 
intercorrências clínicas ou cirúrgicas nos estados de urgências ou eletivos. 

c) O orçamento anual do município, políticas de saúde, 
educação, assistência social, meio ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e 
lazer.  

d) Previsão de ampliação dos serviços, programas, projetos e 
benefícios das políticas de saúde, educação, assistência social, meio 
ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e lazer para a garantia do direito ao 
atendimento ampliado (clínica ampliada), multiprofissional e intersetorial exigidos 
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pela saúde mental. Estabelecer prazos e quais os valores destinados a custear tais 
serviços. 

e) Definir uma política de formação continuada (art. 18, inc. X da 
lei 11.343/06 – SISNAD/ Orientações MS – Política Nacional de Saúde Mental/ art. 
2º, inc. III do Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010- Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas), fundada nos princípios da educação 
permanente, que promova a qualificação dos trabalhadores de forma sistemática, 
sustentável, participativa e contínua, com a possibilidade de supervisão integrada, 
visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços. 

f) Fluxos para o atendimento dos casos, sendo garantidos o 
efetivo referenciamento e contra-referenciamento nos diferentes níveis de 
complexidade relacionados ao prejuízo constatado na vida do indivíduo, desde o uso 
eventual de álcool ou outras drogas até casos mais graves/ de risco que envolvam 
comorbidades, envolvimento com criminalidade, ou rompimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

g) A eventual criação de unidade especializada para o 
atendimento de crianças e adolescentes usuárias de álcool e outras drogas, deverá ser 
considerada como referência institucional para:  

g.1 - discussão dos casos; 
g.2 - participação efetiva das famílias 
g.3 - definição de como as situações limite/ risco serão 

encaminhadas; 
g.4 - como as demais políticas sociais complementares irão se 

articular; 
g.5 - definição das competências e papéis dos atores do Sistema 

de Garantia de Direitos, evitando sobreposições ou falhas nas ações. 
h) Definir especificamente estratégias de trabalho com famílias, 

efetivadas pela rede de atendimento, antes, durante e depois do tratamento 
ambulatorial ou internação. 

 i) Estabelecer formas de monitoramento ou discussão de casos, 
criando comissões, visando à criação e funcionamento de Comissões Intersetoriais de 
Atenção Integral à criança ou adolescente envolvidos com o uso de álcool ou outras 
drogas, sugerindo que se fomentem (por meio de envio de ofícios com minutas já 
elaboradas) a criação dessas instâncias através de Resoluções dos Conselhos de 
Direitos Municipais (ou também da Saúde), de Comissões Preventivas (Comissão de 
avaliação de casos de situações de risco – nos quais ainda não há indicação de 
internação) e Reativas (Comissão de avaliação de casos de crianças e adolescentes 
internadas em hospitais psiquiátricos ou gerais/ comunidades ou residências 
terapêuticas/ gravemente envolvidos com situações de risco), usando analogicamente 
as referências da Resolução conjunta n. 01/103. 

j) Identificar quais serviços da área de educação, assistência 
social, meio ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e lazer ligados à garantia 

                                                        
3 Do CONANDA e CNAS 
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do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes podem ser 
utilizados de forma complementar ao tratamento de saúde, identificando pessoas de 
referências e protocolos de ação e intervenção. 

 
2. A expedição de oficio a Municipalidade requisitando que informe: 
 
a) Existe Política Pública Municipal de Atenção Integral a Usuários de 

Álcool ou Outras Drogas, com ênfase específica em relação a crianças e adolescentes? Se 
existente, essa política está fundamentada ou referida em Plano elaborado e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (e/ou, em conjunto com o 
Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas? Em caso 
positivo, favor enviar cópia do conteúdo programático de referida Política Pública (se possível 
em mídia digital); 

a.1) Existe Política Pública Municipal, baseada em algum outro 
documento que diga respeito às formas de Atenção aos Usuários de Álcool ou Outras 
Drogas? Em caso positivo, favor enviar cópia do conteúdo programático de referida Política 
Pública (se possível em mídia digital); 

b) Quais ações da Política já foram implementadas e quais os resultados 
alcançados? Enviar quadro resumido contendo os eixos, as ações, os prazos e os resultados 
obtidos até o momento. 

c) Quais os principais desafios para a implementação de uma  Política 
nessa área? Enviar quadro resumido contendo as dificuldades enfrentadas, conforme os 
seguintes itens: 

c-1. ausência de orçamento suficiente;  
c.2. dificuldade na contratação de profissionais; 
c.3. locação de imóveis,  
c.4. capacitação dos profissionais,  
c.5. monitoramento dos casos; 
c.6. ausência de leitos; 
c.7. dificuldades de conveniamento; 
c.8. falta de recursos humanos; 
c.9. falta de parâmetros para uma avaliação/ diagnóstico completo do 

problema;  
c.10. outros - indicar  
 

Observações do Centro de Apoio 
 
Para definição e abordagem do que sejam políticas públicas de 

atenção nesse tema, podem ser referidas algumas considerações e conclusões da VIII 
Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil. Nesse 
documento, a matéria de atenção indica a necessidade de trabalhar com três eixos de 
ação que abrangem pressupostos éticos e políticos, o papel da rede pública e a 
estruturação do sistema Socioeducativo, Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 
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Dentro dos pressupostos éticos e políticos, a estruturação de uma 
rede atenção adequada é essencial e se fundamenta no cuidado ampliado, conjugando 
diferentes possibilidades de intervenção e nas políticas setoriais, a partir da 
intersetorialidade, integralidade e co-responsabilidade dos entes públicos numa forma 
compartilhada para a implementação e qualificação das ações e redes de serviços. 

Para tanto, a política pública nessa área deve trabalhar com 
fundamento no registro e análise das diferentes estratégias de intervenção, as quais 
devem ser sistematizadas com as políticas públicas que tratem da inclusão social, 
trabalhando no estímulo do protagonismo de crianças e adolescentes na construção e 
efetivação das políticas. 

Dentre as recomendações, indica-se a atenção ao caráter 
multideterminado do problema, o que conduz à necessária corresponsabilização dos 
sujeitos para exercício da clínica ampliada, com ações psicossociais e intersetoriais 
que cuidem também da inclusão social.  

Essa atuação/atenção ampliada tem como pressupostos a 
carência de serviços, a articulação das redes de saúde mental com as demais redes 
e/ou equipamentos para infância e adolescência (educação, saúde geral, assistência 
social, justiça, habitação, cultura, esportes, lazer). 

A falta de conhecimento quanto às diretrizes da política de 
atenção, do papel das redes, e a baixa qualidade dos serviços (invisibilidade dos 
mesmos à população em geral), no que se referem às diversas barreiras ao acesso, tem 
implicado a necessidade de serem construídas estratégias multissetoriais de 
aproximação ao jovem usuário protagonista e sua família, levando em conta desejos, 
dificuldades e impedimentos na construção dessas alternativas. 

O atendimento ao usuário, sendo necessariamente intersetorial, 
parte da construção de redes em várias frentes, coordenando ações macrosetoriais (da 
gestão, das políticas, da justiça) e em nível local (entre serviços e ações no território, 
com participação dos usuários, famílias e profissionais). 

Cabe aos serviços de saúde mental do SUS, mais 
especificamente, à unidade especializada para o atendimento de crianças e 
adolescentes usuárias de álcool e outras drogas, então, articular rede de cuidados, 
processos, mudanças e transformações, a substituição e extinção de práticas 
tradicionais e excludentes, o respeito às particularidades de cada território, de forma a 
criar possibilidades de ação a partir dos recursos existentes no campo público e na 
sociedade civil. Mais ainda, deve acolher especificidades de discurso, práticas e 
realidade concreta do jovem, evitando soluções prontas, garantindo ações que possam 
potencializar os vínculos, com efetivas condições para adesão e novas vias de 
superação. 

 
 

EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS. 
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d) Como vêm sendo feitas a atenção primária, secundária e terciária de 

crianças e adolescentes envolvidos com álcool e outras drogas que tenham problemas 
envolvendo especificamente a saúde mental (inclusive como comorbidades), informando em 
especial quanto à existência de (indicar local, forma de contato, número de vagas e 
profissional de referência): 

 
Em nível primário: 

d.1 – Programa de Saúde da Família, sob supervisão do Núcleo de 

Assistência à Saúde da Família, que possui apoio em saúde mental 

d.2 – Unidade Básica de Saúde 

Em nível secundário: 

d.3 – Ambulatório Geral da Infância 

d.4 – Unidade de Atendimento à Saúde de Crianças e Adolescentes 

Usuárias de Álcool e Outras Drogas 

Em nível terciário: 

d.5 – Leito em hospital geral, para atendimento de crianças e 

adolescentes com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas 

d.6 – Leito em hospital especializado, para atendimento de crianças e 

adolescentes com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas 

 

Observações do Centro de Apoio 
A implementação das políticas públicas para enfrentamento ao 

uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, deve atender a alguns 
aspectos legais e normativos específicos, além dos já referidos. A saber: 

1 – Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos 
Usuários de Álcool e outras Drogas - Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre 
Drogas; 

2 - Serviços Hospitalares de Referência para atenção integral aos 
usuários (SHR-ad / Portaria MS nº 1612 de 09/09/2005); 

3 - Políticas Públicas específicas para população infanto juvenil 
(Serviço Único de Saúde (SUS) : para a atenção básica (SUS)/  Portaria 2.197, de 
14/10/2004 MS);  

4 - Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – 
CAPSad ( Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde nº 384, de 05 
de julho de 2005)/ Portaria nº 2.841/10 institui o CAPSad – III; 
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5 - Internações hospitalares: (atenção hospitalar a casos graves de 
dependência em situações de urgência/emergência e de internações de curta duração 
que se fizerem necessárias/ Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 14/10/2004) 

6 - Portaria nº 2.842, de 20 de Setembro de 2010 - Aprova as 
Normas de Funcionamento e Habilitação dos Serviços Hospitalares de Referência 
para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas – SHRad. 

7 - Rede de suporte social (Portaria do Ministério da Saúde nº 
2.197, de 14/10/2004). 

8 - Portaria 2.843/10 criou o NASF 3 (Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família, com prioridade para atenção integral em saúde mental, 
prioritariamente para usuários de crack, álcool e outras drogas  

 

e) Especificamente quanto aos CAPS - Qual o número de CAPS 
existentes, com as respectivas metas de atendimento, serviços prestados e equipamentos de 
saúde e complementares a eles referenciados? 

 

Observações do Centro de Apoio 
 

Os serviços prestados pelos CAPS estão definidos na PORTARIA 
MS Nº 336-02 - Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS Ad II; 
PORTARIA Nº 384  de 05  de julho  de 2005; PORTARIA MS/GM Nº 2.841, de 20 de 
setembro de 2010 - Institui, no âmbito do sistema único de saúde - sus, o centro de 
atenção psicossocial de álcool e outras drogas – 24 horas - CAPS AD III. 

A avaliação dos CAPS pode ser feita a partir de um roteiro 
ofertado pelo CAO que pode indicar falhas do sistema, ou mesmo servir para que os 
serviços se pensem na sua função. (roteiro anexo em relação ao CAPS e especialmente 
o CAPSi) 

 
e) Existe diagnóstico elaborado pelo Município em relação à quantidade 

de CAPS, em suas várias especificações e outros serviços de saúde que deve possuir, 
considerando o porte e o índice de vulnerabilidade da população e também fundamentado em 
avaliação epidemiológica, além de outros aspectos definidos nos diversos documentos 
técnicos da formulação, composição e funcionamento dos CAPS e também das referências 
técnicas às políticas sobre drogas como a Política Nacional, PEAD, Plano Crack? 

f) Qual o número de profissionais que atuam nos CAPS/ UBS/ PSF/ 
Hospitais/CAISM/ NASF e demais serviços de saúde que tenham atribuição para 
atendimento da população de crianças e adolescentes ? 

 

Observações do Centro de Apoio 
 
O número de profissionais que atuam nos CAPS, UBS/ NASF, 

CAISM pode ser definido a partir da normativa específica (acima referida – e material 
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abaixo – item “Saúde Mental na Infância e Juventude – panorama técnico e 
conceitual”). Entretanto, a quantidade deve ser avaliada de acordo com o número de 

serviços e ações desempenhadas, mas fundamentada num plano previamente definido 
por um diagnóstico competente e realista da demanda. Para cada serviço é necessária 
uma equipe qualificada e com número de profissionais suficientes a atender a 
demanda. Mais ainda, caso seja prestado por alguma outra instituição conveniada, 
deverá ser estabelecido um protocolo para referência e contra referência de avaliação 
do serviço. Ou seja, a equipe do órgão técnico principal deverá referenciar (avaliar e 
supervisionar) o conveniado.  

 
g) Todos os servidores são concursados? Em caso negativo, por quê?  
h) Estão ocorrendo processos de formação inicial e permanente aos 

profissionais de saúde dos diversos órgãos acima indicados (trabalhadores dos serviços 
governamentais e não governamentais) para manutenção da qualidade dos serviços prestados. 
Qual o cronograma estabelecido? Quais as instituições envolvidas? Quais os conteúdos 
técnicos discutidos? Há conteúdo específico para atendimento de crianças e adolescentes? 

 
 

EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO/ ARTICULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS DE SAÚDE, COMO EDUCAÇÃO, MEIO 
AMBIENTE/ HABITAÇÃO, TRABALHO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 
DEFINIDOS NO PLANO MUNICIPAL  

 
k) Quais os serviços, programas, educação, meio ambiente, trabalho, 

esporte, cultura e lazer, projetos e benefícios de assistência social definidos no Plano 
Municipal/ Política Municipal/ ou outro diagnóstico são necessários para a atuação conjunta 
ou complementar para o atendimento de crianças usuários de álcool e outras drogas? Quais já 
foram implantados? Caso não tenha sido elaborado o Plano, existe diagnóstico a respeito 
dessa necessidade operacional, por que? 

l) Os prazos e metas estabelecidos no Plano Municipal/ Política/ 
diagnóstico foram respeitados? Se não, por quais motivos? 

 
 

EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E AO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 
m) Qual o valor do orçamento anual das Secretarias de Assistência 

Social, Saúde e Educação? Como são gastos tais recursos? Enviar cópia do Plano Plurianual, 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) da parte específica dessas matérias, bem como da 
planilha de orçamento previsto/provisionado para o presente ano, com discriminação de 
serviços executados e dos respectivos valores gastos com tais serviços, em especial os de 
saúde voltados ao atendimento tratados na atenção a crianças e adolescentes usuários de 
álcool ou outras drogas; (APROFUNDAR/DISCRIMINAR) 
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m.1) Esclarecer como os valores estão sendo gastos na implementação 
das ações e das metas previstas no Plano Municipal/ Política/ diagnóstico. 

n) Existe Lei Municipal de criação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e que define a forma de captação e destinação dos respectivos 
recursos? Em caso positivo, enviar cópia; 

n.1) Existe(m) ato(s) normativo(s) do Poder Executivo que 
regulamente(m) o Fundo de Direitos da Criança e Adolescente (FIA) – Decretos ou outros? 
Em caso positivo, enviar cópia; 

n.2) Existe(m) Resolução(ões) do Conselho de Direitos (CMDCA) 
disciplinando a forma de captação e destinação de tais recursos? Em caso positivo, enviar 
cópia - referindo especialmente aquela(s) voltada(s) ao atendimento de crianças e adolescentes 
usuários de álcool e outras drogas; 

n.3) Existe(m) Plano(s) de Aplicação e Ação aprovados pelo Conselho 
de Direitos?  

n.4) Qual o montante de recursos repassados pelo Poder Executivo ao 
Fundo de Direitos anualmente? Quais os valores atualmente existentes no Fundo de Direitos? 
Enviar extrato atualizado referente ao último mês, da conta do Fundo (caso a conta do Fundo 
seja exclusiva e separada da conta da Prefeitura Municipal); 

n.5) Os recursos do Fundo estão sendo utilizados para a 
implementação de ações que garantam o direito de crianças e adolescentes ao atendimento de 
saúde pelo uso de álcool ou outras drogas, bem como ações complementares? Enviar relação 
de entidades/projetos beneficiados com recursos do Fundo de Direitos. 

 
 

EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO DE SAÚDE GERAL E 
ESPECÍFICO PRESTADO PELO SERVIÇO DE SAÚDE LOCAL  

 

Observações do Centro de Apoio 
Destaca-se a importância dessas questões para ter uma noção de 

qual o alcance no atendimento de saúde é oferecido pelo município e, eventualmente, 
quais recursos podem ser utilizados por crianças e adolescentes de forma direta ou 
complementar.  

Ademais, os dados podem orientar a formulação ou avaliação do 
plano de atendimento/ atenção aos usuários de álcool e outras drogas a ser elaborado. 

 

3. Expedição de ofício à Secretaria de Saúde para esclarecer na seara do 

atendimento de crianças e adolescentes usuários e álcool e outras drogas: 

a) Quanto aos programas de prevenção na comunidade, bem como a 
assistência integral à saúde de crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras 
drogas, solicita-se: 

a.1 – A citação e descrição de todos os programas de prevenção e 
assistência integral oficialmente estabelecidos; 
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b) Quanto às ações garantidoras da assistência integral à saúde de 
crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas, solicita-se: 

b.1 – A descrição do fluxo de atendimento das crianças e adolescente 
usuárias de álcool e outras drogas em todos os níveis de gravidade; 

c) Quanto às parcerias e dos protocolos intersetoriais firmados entre a 
Secretaria de Saúde e outras secretarias, solicita-se: 

c.1 – A citação e descrição de todas as parcerias e protocolos 
intersetoriais oficialmente estabelecidos; 

d) Qual a estrutura dos serviços públicos especializados de 
atendimento, especialmente CAPS (I, II, III, i, ad) / UBS/ NASF/ PSF/ ACS/ hospitais com 
leitos para internação ou desintoxicação/ residências terapêuticas que possam ser destinados a 
crianças e adolescentes, definindo forma de contato, profissional de referência e número de 
vagas; 

e) Qual a rubrica orçamentária de cada um desses serviços, programas e 
demais políticas públicas; 

f) Quais serviços, programas e demais políticas públicas têm sido 
utilizados de forma a complementar o tratamento direto a crianças e adolescentes usuários ou 
dependentes, tais como saúde (comorbidades), assistência social, habitação, geração de renda, 
benefícios de prestação continuada, cultura, lazer, fortalecimento familiar, dentre outros; 

g) Se o município possui hospitais de referência e/ou hospitais gerais 
com leitos para internação e/ou desintoxicação que possam atender crianças e adolescentes 
envolvidos com uso abuso de álcool e outras drogas, indicando local, forma de contato, forma 
de solicitação, número de vagas; 

h) Se o município possui residências terapêuticas que tenham convênio 
ou sejam mantidas com ou por essa Secretaria para tal atendimento específico, indicando 
local, forma de contato e número de vagas e se há previsão de atendimento para crianças e 
adolescentes; 

i) Se existem outros programas, locais ou regionais, financiados/ 
apoiados ou conveniados pela Secretaria no enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas, 
indicando local, forma de contato e número de vagas. Esclarecer se esses têm condição/ 
qualificação no atendimento de crianças e adolescentes; 

j) Como vem sendo implementados o Plano Emergencial de Ampliação 
do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas (PEAD 2009-2010) e o 
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, destacando quais as ações 
podem dar atendimento à população de crianças e/ou adolescentes envolvidos; 

k) Quais as comunidades terapêuticas existentes no município, 
indicando local, forma de contato e número de vagas, informando: 

k.1- como é feita a fiscalização das comunidades terapêuticas; 
k.2- se todas as comunidades terapêuticas em funcionamento têm 

registro nessa Secretaria; 
k.3 – se o sistema de saúde local dá supervisão ou complementação ao 

trabalho executado pelas comunidades. 
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AVALIAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO POR USO 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Observações do Centro de Apoio  
Destaque-se a importância dessa iniciativa para que o MP possa 

ter uma mínima noção sobre a demanda dos serviços de atendimento, seja direto ou 
indireto. Tais informações são estratégicas uma vez que, quando não existe serviço, a 
demanda fica sem avaliação, sendo necessária uma avaliação individualizada e 
focada, pois corre o risco de ficar no ZERO quanto à demanda existente, justamente 
pela ausência de serviços que possam mapear esses dados. 

Ademais, pode ser que esses dados possam constar do Plano de 
Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas, sendo importante tanto para uma 
avaliação do Promotor de Justiça quanto dos Conselhos e da Política de Atenção.   

 
4 - A expedição de ofícios ao Conselho Tutelar/ Polícia Militar/ 

Guarda Civil Municipal/ Sistema de Saúde/ Sistema de Educação, na busca de informações 
acerca da demanda mensal (média) dos últimos dois anos quanto ao encaminhamento/ 
atendimento de crianças, adolescentes e familiares de famílias para serviços de atendimento 
por envolvimento com álcool ou outras drogas (sejam usuários ou dependentes), devendo ser 
esclarecido: 

4.1 - a quais serviços e programas foram encaminhados; 
4.2 - se os mesmos são eficientes (indicando diagnóstico e resultados, 

se possível) ou se houve alto índice de recidiva (qual o índice); 
4.3 - se possuem uma estrutura de atendimento adequada aos fins a que 

se propõem, especificamente em relação à troca de informações, atendimento, retornos, 
presteza e rapidez no atendimento. 

 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DEMAIS 
DELIBERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS 

 

Observações do Centro de Apoio 
A avaliação quanto às deliberações é essencial, pois oriunda de 

conselho controlador e representativo da sociedade, e também do poder público 
quanto à política na área da infância e juventude, pode ser cobrado do Executivo 
como determinante à definição das políticas locais necessárias à população infanto 
juvenil 

No mesmo sentido as resoluções que pautam as atividades das 
organizações que prestam serviços na área de atendimento a crianças e adolescentes e 
deve servir de norteador para sua execução. 
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Quanto às entidades e programas, trata-se de mapeamento 
necessário quanto à estrutura local para atendimento às necessidade de crianças e 
adolescentes.  

5. Expedição de ofícios aos Conselhos Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente, bem como ao de Saúde e de Política Sobre Drogas (Anti Drogas), 
solicitando informem: 

5.1 - Quais as deliberações, resoluções, registros, inscrições, dentre 
outras determinações desses conselhos, em relação aos serviços, programas e demais políticas 
públicas voltadas ao enfrentamento da questão do uso abuso de álcool e outras drogas na 
cidade; 

5.2 - Quais dos serviços, programas e demais políticas públicas têm seu 
programa registrado nesse conselho; 

5.3 - Quais desses serviços, programas e demais políticas públicas 
podem ser destinados a crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas; 

5.4 - Quais deliberações da última conferência municipal de saúde/ 
infância e juventude têm como foco a necessidade de atendimento aos usuários de álcool e 
outras drogas, e se há referência a questões que digam respeito ao envolvimento de crianças e 
adolescentes (somente para o Conselho de Saúde); 

5.5 - Se as deliberações, resoluções e outras determinações desse 
conselho na seara do enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas por crianças e 
adolescentes fazem parte do plano de ação desse conselho; 

5.6 - Se as deliberações, resoluções e outras determinações desse 
conselho na seara do enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas por crianças e 
adolescentes foram acatadas em política pública municipal com a respectiva previsão 
orçamentária, indicando-a. 

 

 

DAS ALTERNATIVAS QUANTO AOS SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO 

 

Observações do Centro de Apoio 
É importante que o Ministério Público tenha um conhecimento 

mínimo da rede de atendimento e da rede ampliada de serviços e programas, 
especialmente das faculdades e universidade, ou mesmo de centros regionalizados ou 
de cidades com maior estrutura.  

A idéia é que, caso seja necessário internação/atendimento/ ou 
mesmo a complementação de diagnóstico em local mais estruturado, o Ministério 
Público pode ter elementos importantes para traçar sua estratégia de ação.  

Essas iniciativas podem ser tomadas individualmente, mas 
sugere-se que seja cobrada do Poder Público a iniciativa desses encaminhamentos. 
Caso não seja possível fazê-lo de forma administrativa, por requisição ou 
recomendação, pode ser por ação de obrigação de fazer, indicando o serviço que pode 
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ser consultado e realizado por terceiro. Mais ainda, tais iniciativas servem para 
demonstrar a ausência e falta de qualificação dos serviços locais, subsidiando eventual 
ação coletiva.  

 
 
6. Expedição de ofício à Faculdade/ Universidade/ clínica especializada 

local, solicitando informe se há serviços, programas ou mesmo linhas de pesquisa em relação 

ao uso de álcool ou outras drogas. Deve ainda ser esclarecido se a instituição fornece algum 

tipo de orientação ou atendimento a crianças e/ou adolescentes e famílias quanto a esse tipo 

de atendimento, ou mesmo se tem condições de supervisionar ou qualificar os serviços locais 

quanto ao atendimento especializado de crianças e adolescentes.  

 

DA NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

7) Oportunamente, avaliar a necessidade de expedir de ofício aos 

Conselhos Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e de Saúde para que se 

articulem e facilitem a articulação dos serviços operacionais, especialmente pela criação de 

comissões de discussão de casos (preventivas e reativas) que envolvam a atenção a 

crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas, a fim de que sejam discutidos e 

deliberados assuntos referentes à política de atendimento, bem como para que facilitem a 

integração operacional dos órgãos de atendimento, articulando o trabalho em rede e a atuação 

integrada da clínica ampliada a fim de potencializar as ações.  

 

…, … de ________ de 2011. 
 

… 
Promotor(a) de Justiça 
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7. MINUTA DE RESOLUÇÃO DO CMDCA DESTINADA A CRIAR 
COMISSÃO INTERSETORIAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS 

 
  
RESOLUÇÃO n. /2011 – Cria Comissão Intersetorial destinada à Elaboração do Plano 

Municipal de plano municipal de atenção integral a crianças e adolescentes 
envolvidos com o uso de álcool e outras drogas, e dá outras providências. 

 
O(S) CONSELHO(S) MUNICIPAL(IS) DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E DE SAÚDE DE.....  no uso de suas atribuições estabelecidas, 
respectivamente, nos artigos 227 da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.010/09 
que alterou a Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e também 
na Lei Municipal n. , Resolve: 

 

Art. 1o. Criar Comissão Intersetorial destinada à elaboração do plano municipal de 
atenção integral a crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras 
drogas. 

 
Art. 2o. A Comissão Intersetorial será composta pelos seguintes representantes: 
a) Dois representantes de cada um dos Conselhos Tutelares do Município; 
b) Dois (ou quatro) representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
c) Um representante de cada um dos CAPS ou serviço correspondente existentes no 
Município; 
d) Um representante de cada um dos CREAS existentes no Município; 
e) Um representante de cada um dos CRAS existentes no Município; 
f) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;  
g) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
h) Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
i) Um representante da Secretaria Municipal de Habitação; 
j) Um representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 
k) Um representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
l) Um representante da Secretaria Municipal de Trabalho (Desenvolvimento); 
m) Um representante da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Câmara 
Municipal; 
n) Um representante do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
 
§ 1° Poderá ser convidado a participar das atividades de discussão e elaboração do Plano 
Municipal o membro do Ministério Público e quaisquer outros representantes de órgãos 
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públicos e/ou cidadãos que tenham relação com o objeto da presente Resolução e ou 
possam auxiliar e contribuir com informações imprescindíveis à elaboração do Plano 
Municipal. 
 
Art. 3o. A Coordenação Executiva da Comissão Intersetorial será assim composta: 
 
a) Por um Coordenador, a quem competirá conduzir e organizar as reuniões periódicas; 
b) Por um Vice-Coordenador, a quem competirá substituir o Coordenador, em caso de 
ausência, com as mesmas prerrogativas;  
c) Por um Secretário Executivo, a quem competirá registrar as discussões em atas, que 
podem conter o resumo das discussões e propostas aprovadas; 
 
§ 1o. O Coordenador e Vice-Coordenador serão eleitos por maioria simples dos 
membros da Comissão – na primeira reunião/sessão após sua criação dentre os 
membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) (e 
do Conselho Municipal de Saúde (CMS)) que comporão a Comissão, mas não haverá 
qualquer hierarquia entre quaisquer de seus membros. 
 
§ 2o. O Coordenador, Vice e Secretário exercerão tais funções pelo período de dois anos, 
vedada renovação ou prorrogação. 
 
§ 3o As reuniões da Comissão Intersetorial serão convocadas pelo Coordenador, Vice ou 
Secretário nomeados, conferindo-se ciência aos demais membros da Comissão e a 
eventuais convidados, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência. 
 

Art. 4o. Compete à Comissão Intersetorial elaborar o plano municipal de atenção 
integral a crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas, 

devendo para tanto: 
  
a) Promover a elaboração de diagnóstico da situação municipal referente à demanda, 
gravidade, frequência, comorbidades, repercussões sociais do uso de álcool e outras 
drogas por crianças e adolescentes, bem como a estrutura física e de recursos humanos, 
segundo a normativa especializada, em relação aos equipamentos de saúde essências para 
o atendimento e suas necessárias interfaces com outros, como de assistência social e 
educação, habitação, esporte, cultura, lazer, geração de renda, obtendo todos os dados 
necessários nos níveis Municipal, Estadual e Federal, dos setores governamental e não 
governamental; 
b) Estimular a participação de todos os agentes do Sistema de Garantia de Direitos na 
discussão, elaboração e implementação do Plano Municipal; 
c) Submeter ao CMDCA/ CMS o diagnóstico, propostas, relatórios e conclusões da 

Comissão Intersetorial visando à aprovação do plano municipal de atenção integral a 
crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas; 

d) Propor ao CMDCA/CMS a elaboração de normas destinadas a proporcionar a 
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implementação do plano municipal de atenção integral a crianças e adolescentes 
envolvidos com o uso de álcool e outras drogas; 

e) Realizar o acompanhamento e a avaliação do plano municipal de atenção integral a 
crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas aprovado e 

as ações necessárias para sua devida implementação; 
f) Elaborar e encaminhar relatórios semestrais conclusivos a respeito do 

acompanhamento da implementação do plano municipal de atenção integral a 
crianças e adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas aprovado, 

indicando as medidas/ações concretizadas e aquelas ainda não executadas e as razões 
respectivas, ao Chefe do Executivo, ao Presidente da Câmara Municipal, ao Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho 
Municipal de Saúde e ao membro do Ministério Público local. 
g) Observar os seguintes prazos: 
g.1) De ____ meses para obtenção dos dados apontados na alínea “a” e elaboração do 
diagnóstico objetivo da situação infantojuvenil no Município; 
g.2) De _____ meses para discussão, definição e aprovação dos critérios e indicadores 
de avaliação dos dados obtidos; 
g.3) De ______ meses para análise e discussão dos dados/diagnóstico realizado e 
elaboração de relatório conclusivo que deverá ser encaminhado ao CMDCA/CMS no 
prazo de _____ dias. 
 
Art. 5o. As atas elaboradas pela Comissão deverão ser encaminhadas para ciência, por 
meio digital ou em caso de impossibilidade, por escrito, a todos os membros, aos 
convidados e ao CMDCA/CMS. 
 
Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

…, … de ________ de 2011. 
 

… 
Presidente do CMDCA/CMS 
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8. MINUTA DE DECRETO MUNICIPAL DESTINADO A REGULAMENTAR O 

FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO INTERSETORIAL RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS 

 
 

DECRETO MUNICIPAL n. /2011 – Regulamenta o funcionamento da Comissão 

Intersetorial destinada a elaborar o Plano Municipal de Plano Municipal de Atenção 
Integral a Crianças e Adolescentes Envolvidos com Uso de Álcool e outras 
Drogas, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ..., no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei 
Orgânica Municipal (n. ) e, considerando o teor da Resolução n. do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente/ Conselho Municipal de Saúde que criou a 

Comissão Intersetorial destinada a elaborar o Plano Municipal de Plano Municipal de 
Atenção Integral a Crianças e Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e 
outras Drogas, DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam os servidores municipais indicados no artigo 2o e 3o da Resolução n. do 
CMDCA incumbidos de participar das reuniões previstas no artigo 3o, § 3o da citada 
norma, salvo absoluta impossibilidade de comparecimento, que deverá ser justificada ao 
Coordenador da respectiva Comissão, no prazo de.../até a próxima reunião. 
Art. 2o. Os servidores municipais que tiverem de participar das reuniões previstas no 
artigo 3o, § 3o da Resolução n. do CMDCA/CMS deverão cientificar seus superiores 
hierárquicos de tal necessidade, arquivando cópia da ata de reunião em pasta própria, 
apenas para fins de comprovação de comparecimento ao ato.  
Art. 3o. Fica estabelecido que a equipe de apoio para auxiliar na realização das reuniões 
da Comissão e secretariar os trabalhos, expedindo ofícios e elaborando os documentos 
necessários, será a mesma encarregada de auxiliar nos trabalhos do Conselho de Direitos 
da Criança e Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal de Saúde (CMS), desde que 
as reuniões de trabalho não sejam realizadas em horários e datas coincidentes. 
Art. 4o. Fica autorizado o uso da sala de reuniões da Casa do Conselho de Direitos (ou 
no local onde o Conselho de Direitos realiza suas reuniões – auditório da Prefeitura, etc) 
para a realização das reuniões das Comissões de que trata a Resolução n. do CMDCA.  
Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

, ... de 2011. 
Prefeito Municipal de... 

 
 
 



 
 

   

 54 

9. MODELO DE MINUTA DE RESOLUÇÃO CONJUNTA COMISSÕES 
INTERSETORIAIS PREVENTIVA E REATIVA DE DISCUSSÃO DE CASOS 
DE SITUAÇÕES DE RISCO PELO USO DE ÁLCOOL OU OUTRAS 
DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
 
RESOLUÇÃO n. /2011 – Cria Comissões Intersetoriais Preventiva e Reativa de 
discussão de Casos de Situações de Risco pelo Uso de Álcool ou Outras Drogas 
por Crianças e Adolescentes, e dá outras providências. 
 
OS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E DE SAÚDE DE ..., no uso de suas atribuições 
estabelecidas, respectivamente, no art. da Lei Municipal n. , resolve: 
 

SEÇÃO I 
DAS REGRAS E PRINCÍPIOS GERAIS 

 
Art. 1º. Ficam estabelecidos os parâmetros para criação e funcionamento, no 
âmbito municipal, das Comissões Intersetoriais de Atendimento a Crianças e 
Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e Outras Drogas: 

a) Preventiva; 
b) Reativa; 

Parágrafo único. As Comissões Intersetoriais Preventiva e Reativa de discussão 
de Casos de Situações de Risco pelo Uso de Álcool ou Outras Drogas por 
Crianças e Adolescentes devem observar, especialmente, os princípios previstos 
no artigo 100, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.069/90: 
I – condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem 
como na Constituição Federal;  
II – proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer 
norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos 
direitos de que crianças e adolescentes são titulares;  
III – responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação 
dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela 
Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de 
responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo 
da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas 
por entidades não governamentais;  
IV – Interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo 
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da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 
pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;  
V – privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente 
deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua 
vida privada;  
VI – intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;  
VII – Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 
direitos e à proteção da criança e do adolescente;  
VIII – proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 
adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no 
momento em que a decisão é tomada;  
IX – responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os 
pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;  
X – prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do 
adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 
reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que 
promovam a sua integração em família substituta;  
XI – obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu 
estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou 
responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 
determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;  
XII – oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou 
na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os 
seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na 
definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião 
devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o 
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.” 

SEÇÃO II 
COMPOSIÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

Art. 2º. A Comissão Intersetorial Preventiva será composta por representantes 
dos seguintes órgãos: 
a ) Dois Conselheiros Tutelares; 
b) Um técnico do CAPS (preferencialmente o “i”, ou “ad”, ou de serviço 
equivalente) e um do CRAS responsável pela área geográfica onde a 
família/criança/adolescente se encontre residindo, preferencialmente aquele que 
já foi responsável pelo atendimento do caso; 
c) Um técnico do CREAS responsável pela mesma área geográfica, 
preferencialmente aquele que já foi responsável pelo atendimento do caso; 
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d) Um representante da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente da 
Escola onde a criança/adolescente estude/se encontre matriculada; 
e) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde, preferencialmente da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Programa de Saúde da Família (PSF) da área 
geográfica de residência da criança/adolescente/família, preferencialmente aquele 
que já foi responsável pelo atendimento do caso; 
f) Um representante da Secretaria/Departamento de Assistência/Ação ou 
Desenvolvimento Social, preferencialmente aquele que já foi responsável pelo 
atendimento do caso; 
g) Um representante da Secretaria/Departamento Municipal de Esportes, 
preferencialmente aquele que já foi responsável pelo atendimento do caso; 
h) Um representante da Secretaria/Departamento Municipal de Cultura, 
preferencialmente aquele que já foi responsável pelo atendimento do caso. 
 
Art. 3o A Comissão Intersetorial Reativa será composta pelos seguintes órgãos: 
a ) Dois Conselheiros Tutelares; 
b) Um técnico do CAPS (preferencialmente o “i”, ou “ad”, ou serviço 
equivalente) e um técnico do CRAS responsável pela área geográfica onde a 
família/criança/adolescente se encontre residindo; 
c) Um técnico do CREAS responsável pela mesma área geográfica; 
d) Um representante da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente da 
Escola onde a criança/adolescente estude/se encontre matriculada; 
e) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde, preferencialmente da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Programa de Saúde da Família (PSF) da área 
geográfica de residência da criança/adolescente/família; 
f) O Coordenador do Serviço de Atendimento em que a criança/adolescente se 
encontre em atendimento, qualquer que seja sua natureza (público, privado ou 
conveniado); 
g) Um representante da Secretaria/Departamento Municipal de Esportes; 
h) Um representante da Secretaria/Departamento Municipal de Cultura. 
§ 1° Poderão ser convidados a participar das atividades de discussão de casos da 
Comissão Intersetorial o membro do Ministério Público, entidades que prestam 
serviços de apoio à drogadição/alcoolismo e quaisquer outros representantes de 
órgãos públicos e/ou cidadãos que tenham relação com a situação de risco 
discutida e ou possam auxiliar nas formas de intervenção para sua cessação ou 
superação, sempre respeitado o sigilo que envolve o caso. 
§ 2° As Comissões se reunirão com frequência mínima quinzenal, salvo em caso 
de necessidade de realização de reuniões semanais de acordo com a natureza e 
urgência dos casos que forem levados ao seu conhecimento. 
§ 3° Inexistindo casos a serem discutidos, as reuniões não serão convocadas. 
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§ 4o As reuniões serão convocadas pelo Coordenador, Vice ou Secretário 
nomeados, sempre que: 
a) Forem acionados por quaisquer membros da Comissão, com antecedência 
mínima de 24h, por e-mail, fax ou qualquer outro meio de comunicação; 
b) Receberem ofícios de casos propostos por quaisquer agentes do Sistema de 
Garantias, desde que as situações objeto de acionamento ou encaminhamento às 
Comissões guardem relação com suas respectivas finalidades e atividades. 
c) Casos excepcionais e urgentes poderão ser incluídos para discussão na 
própria data e horário das reuniões, desde que haja concordância, mediante 
votação, de pelo menos, maioria simples dos membros presentes. 
§ 5o Para fins de organização e definição de ordem de casos a serem incluídos em 
discussão, as Comissões poderão levar em conta os seguintes critérios: 
I – A Comissão Preventiva analisará, prioritariamente: 
a) os casos envolvendo situações de risco à vida de crianças e adolescentes; 
b) os casos envolvendo situações de risco à integridade física e à dignidade sexual; 
c) as demais situações de risco levadas ao conhecimento da Comissão; 
II – A Comissão Reativa analisará, prioritariamente: 
a) todos os casos de crianças e adolescentes que tenham que ser internados 
compulsoriamente (lei 10.216/2001); 
b) gravemente envolvidos com situações de risco, especialmente envolvidos com 
criminalidade;  
c) os casos encaminhados a comunidades terapêuticas ou residências terapêuticas; 
d) dependentes crônicos, fora de situação de risco. 
Art. 4º. Para cada Comissão haverá: 

a) um Coordenador, a quem competirá conduzir e organizar as reuniões 
periódicas; 

b) um Vice-Coordenador, a quem competirá substituir o Coordenador, em 
caso de ausência, com as mesmas prerrogativas;  

c) um Secretário Executivo, a quem competirá registrar as discussões em atas, 
que podem conter o resumo das discussões e propostas aprovadas; 

§ 1o. O Coordenador, Vice e Secretário serão eleitos por maioria simples dos 
membros da Comissão – na primeira reunião/sessão após sua criação, mas não 
haverá qualquer hierarquia entre quaisquer de seus membros. 
§ 2o. O Coordenador, Vice e Secretário exercerão tais funções pelo período de um 
ano, vedada renovação ou prorrogação. 

SEÇÃO III 
ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º. Compete à Comissão Intersetorial Preventiva (CIP): 
a) Discutir casos de crianças e adolescentes em situação de risco pelo 
envolvimento com uso de álcool ou outras drogas atendidos em unidades de 
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saúde, ou identificados nas demais “portas de entrada”, especialmente da 
assistência social, educação e sistema de justiça; 
b) Definir prazos, ações e/ou medidas concretas a serem observados pelos 
agentes que realizem intervenção nos casos discutidos, sempre com o objetivo de 
evitar a evolução ou recrudescimento da situação de risco com a perda de 
controle; 
c) Representar aos órgãos competentes, em caso de omissão ou negligência 
Estatal ou da família, no tocante aos direitos das crianças/adolescentes 
envolvidos; 
Art. 6º. Compete à Comissão Intersetorial Reativa (CIR): 
a) Discutir casos envolvendo crianças e adolescentes que tenham que ser 
internados compulsoriamente (lei 10.216/2001), os gravemente envolvidos com 
situações de risco, especialmente com criminalidade e os encaminhados a 
comunidades terapêuticas ou residências terapêuticas; 
b) Elaborar Plano Individualizado de Atendimento (PIA), com definição de 
prazos e ações concretas, em conjunto com os profissionais de saúde, assistência 
social e educação, além das demais secretarias responsáveis para definir fluxos e 
etapas do atendimento, especialmente para situação de crise ou recrudescimento 
dos quadros; 
c) Representar aos órgãos competentes, especialmente o Ministério Público, em 
caso de omissão ou negligência Estatal ou da família, no tocante aos direitos das 
crianças/adolescentes envolvidos ou quaisquer outras medidas que exijam a 
intervenção imediata; 
Art. 7o. As atas elaboradas pelas Comissões deverão ser encaminhadas para 
ciência, por meio digital ou em caso de impossibilidade, por escrito, a todos os 
membros e também aos órgãos responsáveis pela atuação direta na solução das 
situações de risco.  
Art. 8°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
, ... de 2011. 

 
Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

CMDCA/ Conselho Municipal de Saúde - CMS 
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10. MINUTA DE DECRETO MUNICIPAL DESTINADO A 
REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES 
INTERSETORIAIS PREVENTIVA E REATIVA DE DISCUSSÃO DE CASOS 
DE SITUAÇÕES DE RISCO PELO USO DE ÁLCOOL OU OUTRAS 
DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 
DECRETO MUNICIPAL n. /2011 – Regulamenta o funcionamento das Comissões 
Intersetoriais Preventiva e Reativa de discussão de Casos de Situações de Risco pelo 

Uso de Álcool ou Outras Drogas por Crianças e Adolescentes, e dá outras 

providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ..., no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei 
Orgânica Municipal (n. ) e, considerando o teor da Resolução n. do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente/ Conselho Municipal de Saúde que criou as 
Comissões Intersetoriais Preventiva e Reativa de discussão de Casos de Situações de 

Risco para defesa do direito fundamental de crianças e adolescentes pelo uso de 
álcool e outras drogas, DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam os servidores municipais indicados nos artigos 2o e 3o da Resolução n. do 
CMDCA incumbidos de participar das reuniões previstas no artigo 3o, § 2o da citada 
norma, salvo absoluta impossibilidade de comparecimento, que deverá ser justificada ao 
Coordenador da respectiva Comissão, no prazo de.../até a próxima reunião. 
 
Art. 2o. Os servidores municipais que tiverem de participar das reuniões previstas no 
artigo 3o, § 2o da Resolução n. do CMDCA deverão cientificar seus superiores 
hierárquicos de tal necessidade, arquivando cópia da ata de reunião em pasta própria 
(preservado seu sigilo), apenas para fins de comprovação de comparecimento ao ato.  
 
Art. 3o. Fica estabelecido que a equipe de apoio para auxiliar na realização das reuniões 
das Comissões e secretariar os trabalhos, expedindo os ofícios necessários será a mesma 
encarregada de auxiliar nos trabalhos do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 
(CMDCA)/ Conselho Municipal de Saúde (CMS), desde que as reuniões de trabalho não 
sejam realizadas em horários e datas coincidentes. 
 
Art. 4o. Fica autorizado o uso da sala de reuniões da Casa do Conselho de Direitos (ou 
no local onde o Conselho de Direitos realiza suas reuniões – auditório da Prefeitura, etc) 
para a realização das reuniões das Comissões de que trata a Resolução n. do CMDCA.  
 
Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

, ... de 2011. 
Prefeito Municipal de... 
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11. MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE SUGESTÃO PARA 
ARTICULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO/ CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS 

 

 

Ofício n° XXX 

 

                                                                Local, data 

 

Senhor Presidente:  

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por seu órgão infra assinado, no bojo do IC supra identificado, vem por 

meio deste ponderar que tem se verificado no Município grande aumento dos casos de 

drogadição/alcoolismo envolvendo crianças e adolescentes, cujo tratamento e/ou 

solução adequados vêm sendo prejudicados pela falta de uma estrutura necessária  para 

atendimento aos envolvidos e suas famílias. 

 

A articulação dos serviços para tratamento de dependência 

de álcool e outras drogas exige, além de serviços adequados, que esses sejam articulados 

num trabalho intersetorial ou intersecretarial que devem ir além para além do simples 

olhar pela saúde, considerando os aspectos multifacetados que influem no fenômeno, 

trabalho esse que pressupõe protocolo de funcionamento e regularidade de encontros 

para discussão genérica e também específica dos casos para uma eficiente articulação. 

 

Nesse sentido, pondera que parecem necessários encontros de 

trabalho para construção de um protocolo de ações, visando a construção de fluxos de 
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atendimento nas respectivas áreas de atendimento (drogadição e alcoolismo), o que 

facilitará a compreensão e superação das questões que certamente afligem a todos, 

especialmente no que relaciona à adequação dos serviços, sua qualificação, as 

defasagens, necessidades, as possíveis interações, os parceiros necessários, a 

complementariedade, as sobreposições, dentre outros aspectos essenciais ao trabalho 

articulado, sem olvidar o papel da família, da comunidade e do Estado.  

 

Além desses possíveis encaminhamentos, os encontros dos 

operadores que lidam efetivamente com os casos, sem solução na sua maioria, 

permitem a elaboração de deliberações internas nos órgãos envolvidos, inter-conselhos 

ou inter-secretarias. Essa mobilização deve permitir que o poder público e os conselhos 

setoriais envolvidos, especialmente o da infância e juventude, saúde, anti-drogas e 

mesmo da assistência social, possam realmente estabelecer política pública local sobre o 

assunto.  

 

As reuniões que se recomenda sejam realizadas devem contar 

com a participação dos gestores e técnicos de cada área, bem como as entidades sociais 

cadastradas em cada conselho para uma efetiva e legítima reunião de rede. 

 

O que se pretende é que tais encontros possam dar 

operacionalidade às questões que acabam se perdendo na burocracia interna de cada 

setor. É nesse contexto, que tais encontros são muito produtivos e interessantes para 

atingir os objetivos da necessária articulação de rede específica, na medida em que, pela 

sua dinâmica, cada participante expõe sua atuação, destacando como o trabalho dos 

outros influencia no seu, definindo melhor seu papel e qual o do outro, facilitando a 

atuação conjunta, ao delinear os papéis de cada um dos envolvidos para a solução e 

superação da questão, saindo do centralismo e do isolamento. 
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A importância das reuniões também se destaca pela 

oportunidade oferecida às pessoas de se conhecerem e desmistificarem as figuras do 

Sistema de Justiça, de Saúde, Educação, Assistência Social, criando vínculos saudáveis e 

referências nos locais respectivos, ao estabelecer fluxos e desobstruir os contrafluxos, 

onde os problemas acabam normalmente emperrando e o serviço/atendimento deixa 

de funcionar.  

 

Identificadas as demandas, os serviços poderão avaliar outras 

soluções mais efetivas para eventuais falhas, as pessoas terão outras referências técnicas 

e pessoais, os Conselhos terão maior capacidade de deliberar políticas públicas, pois 

saberão onde e por que alcançar objetivos de melhoria e qualidade nos atendimentos 

voltados à infância e juventude, realçando, dentre outros, a necessidade de diagnóstico, 

de atuação integrada, de políticas intersecretariais e mesmo a simples qualificação dos 

serviços. Aliás, esses aspectos serão evidenciados e incorporados em todos os atores, o 

que aumenta a massa crítica na exigência pela qualidade e efetividade dos atendimentos. 

 

Em sendo assim, usando da atribuição contida no art. 201, 

§5º, alínea "c", da Lei nº 8.069/90, esta Promotoria de Justiça vem por meio deste 

encaminhar minuta de Resolução para criação de Comissões de Discussão de 

Casos de Situação de Risco e sugerir a Vossa Senhoria: 

 

A - A efetiva articulação dos Conselhos Municipais de 

Direitos (Criança e Adolescente, Saúde, Assistência Social e Anti Drogas) com os 

sistemas de justiça, saúde, educação, polícias, a fim de que estes facilitem uma atuação 

em rede na área de drogadição/alcoolismo para atendimento e encaminhamento das 

demandas que envolvam crianças e adolescentes; 
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B - Que sejam realizados encontros regulares, quando 

poderão ser colocadas em pauta a articulação dos fluxos e a estruturação de um 

programa ou plano de ação focado no atendimento que seja proposto localmente, 

pautado por uma efetiva Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Drogas; 

 

C – Que possam ser discutidos assuntos como a existência 

de leitos para desintoxicação, a criação de comissão de discussão de casos (preventiva e 

reativa)/ o papel das comunidades terapêuticas e sua regulamentação/ fiscalização, o 

trabalho com as famílias e comunidade que são essenciais para atendimento de 

qualidade e pulverização da responsabilidade para todos os envolvidos; 

 

D – que nesses encontros compareçam tanto os gestores 

como os técnicos dos serviços que trabalhem com essa população (criança e 

adolescente) de forma direta ou mesmo indireta, envolvendo todas as secretarias 

responsáveis por políticas públicas, representantes do Conselho Tutelar, sistema de 

justiça, os técnicos dos CAPS, CRAS ou CREAS, dentre outros que têm papel 

fundamental na avaliação e encaminhamento dos casos, evitando que os 

encaminhamentos se percam e os quadros de comprometimento recrudesçam; 

 

E – que a partir das conclusões possam ser traçadas 

deliberações inter ou intra conselhos, bem como articulações e fluxos de trabalho, com 

freqüência para criação e efetiva implementação de Comissões de Discussão de 

Casos de Situação de Risco de Crianças e Adolescentes Envolvidos com Álcool 

e outras Drogas (preventiva e reativa – modelo anexo) entre os órgãos executores, 

se o caso, implementando a políticas públicas de atenção às crianças e adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas. 
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Sem mais para o momento, e aguardando o pronto 

atendimento das sugestões efetuadas e o envio das informações respectivas, aproveito o 

ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.  

Local e data. 

Promotor(a) de Justiça 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente 

CMDCA 

CMS 

Secretário Municipal de Saúde 

Secretário Municipal de Assistência Social 

c.c. 

CMAS 

COMAD 
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12. MODELO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 

DESTINADO A FORMALIZAR, COM A MUNICIPALIDADE E COM O 

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA)/ E EVENTUALMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE (CMS) A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS 

COM O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS . 

 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da 
Constituição Federal; no artigo 97, parágrafo único da Constituição Estadual; no artigo 25, 
inciso IV, da Lei nº. 8.625/93; no artigo 8º da Lei nº. 7.347/85; e nos artigos 103, inciso VIII, 
e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº. 734/93, que confere ao Ministério 
Público, entre outras, a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE (CMDCA), denominado COMPROMISSÁRIO 1, representado 
por seu Presidente ..., com sede na Rua..., bairro..., Município de .../ CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, denominado COMPROMISSÁRIO 1, representado por seu 
Presidente ..., com sede na Rua..., bairro..., Município de .../  

  
e MUNICIPIO DE ..., denominado COMPROMISSÁRIO 2, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº , sediada no nº  da Rua , bairro , 
Município de , representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXX, brasileiro, estado civil, , 
portador da cédula de identidade RG nº , filho de  e , natural de , nascido em , acompanhado 
do Procurador Geral Municipal do Município de ..., – OAB/SP , que também subscreve o 
presente termo, nos autos do INQUÉRITO CIVIL nº em trâmite na Promotoria de Justiça 
da Infância e Juventude desta comarca de..., e 

 
Considerando que é direito de todos, conforme determinação 

expressa de nossa Constituição Federal, o acesso à saúde, sendo dever do Estado garanti-lo 
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mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e outros 
agravos, bem como o acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação 
(artigo 196, CF);  

 
Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
dignidade e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e 
discriminação (artigo 227, caput, CF), estando abrangida pela proteção especial a existência de 
programas de prevenção e atendimento especializado às crianças e aos adolescentes 
dependentes de entorpecentes e drogas afins (artigo 227, § 3º, inciso VII, CF); 

 
Considerando o art. 101 do ECA que dispõe a inclusão de crianças e 

adolescentes em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos (inciso VI) e a obrigação do Estado em implantar programa de 
atendimento a crianças e adolescentes dependentes  de álcool e outras drogas (Lei Estadual 
Paulista de nº 10.817 (art. 1º); 

 
Considerando a necessidade de se cumprirem os princípios e diretrizes 

do SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento destas pessoas, com o acesso universal e 
integral às ações e serviços de saúde, o que inclui o respeito à PNAD – Política Nacional 
Antidrogas e uma adequada assistência em saúde mental quando necessário (inclusive os casos 
de drogadição, frequentes na Cracolândia), sempre com a devida prescrição médica para cada 
indivíduo e com a internação psiquiátrica como medida excepcional e temporária, conforme 
expressado nos “Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e 
para a Melhoria da Assistência da Saúde Mental” (Assembléia Geral da ONU – Organização 
das Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1991) e na Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que 
em qualquer hipótese de internação exige laudo médico fundamentado e a comunicação do 
Ministério Público para a hipótese de internação involuntária (arts. 6º e 8º, §1º); 

 
Considerando a obrigação do Estado em relação às crianças e adolescentes 

que “gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade” (art. 3º, Lei n. 8.069/90); e que a “garantia de prioridade” à infância e adolescência 
“compreende: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude” (art. 4º., parágrafo único, alíneas a, b, c e d, da Lei n. 8.069/90); 

 
Considerando que, da mesma forma, a Lei Orgânica do Município 

XXXX prevê, como seu dever, garantir os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
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desamparados, bem como assegurar a prestação e a fruição dos serviços públicos básicos, 
independentemente de sua modalidade de execução (VERIFICAR LEI LOCAL); 

 
Considerando, em relação aos fatos, a existência de crianças e 

adolescentes que necessitam desses serviços especializados de atendimento para tratar de 
dependência química, conforme noticiado em inúmeros pedidos de providências e com nas 
peças de informação que seguem o presente;  

 
Considerando ser dever do Ministério Público atuar para a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade, poder sócio-econômico e quaisquer outras formas de 
discriminação, de forma a proteger todo e qualquer interesse ou direito titularizado por 
segmentos expostos à margem do corpo social (art. 127, caput, c/c o art. 3o, incs. I a IV; e art. 
129, incs. II e III, todos da Constituição Federal); 

 
Considerando que a criação e manutenção de programas específicos, 

em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte intrínseca da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos 
I e III, da Lei nº 8.069/90, devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 
112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal; 

 
Considerando a necessidade de o município adequar seus órgãos, 

programas, estruturas e orçamento às disposições da legislação federal relativa à política de 
atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso 
I, e 259, par. único, ambos da Lei nº 8.069/90; 

 
Considerando que, para o efetivo cumprimento do comando jurídico-

constitucional relativo ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias 
entorpecentes com a mais absoluta prioridade, se faz necessária a adequação dos serviços públicos, 
bem como a previsão, no orçamento dos órgãos encarregados da execução das políticas públicas, dos 
recursos necessários ao atendimento de tais demandas com o máximo de urgência e profissionalismo (cf. arts. 
4°, caput e par. único, alínea “d”, da Lei n° 8.069/90); 

 
Considerando que o art. 5°, da Lei n° 8.069/90 prevê punição para 

qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes pela lei 
e pela Constituição Federal, o que compreende, por força do disposto no art.208, inciso VII, do 
mesmo Diploma Legal, a responsabilidade pelo não oferecimento ou a oferta irregular de ações e serviços 
de saúde; 

 
Considerando a premente necessidade da elaboração e 

implementação, por parte do órgão público encarregado do setor de saúde do município, de 
políticas públicas específicas, destinadas ao atendimento, em caráter prioritário, de crianças e 
adolescentes usuários de substâncias entorpecentes e suas respectivas famílias, de modo a 
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permitir a aplicação, por parte do Conselho Tutelar e/ou da autoridade judiciária, das medidas 
de proteção previstas nos arts. 101 e 129, da Lei nº 8.069/90; 

 
Considerando, finalmente, que compete ao Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, 
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive promovendo Inquérito 
Civil e Ação Civil Pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos 
relativos à infância e à adolescência (art. 201, incisos V e VIII, da Lei nº. 8.069/90). 

 
Celebram Compromisso de Ajustamento de Conduta nos seguintes 

termos: 
 
1) Das obrigações 
 
a) OS COMPROMISSÁRIOS 1 e 2 assumem a obrigação de 

elaborar e aprovar Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes 
usuárias de álcool e outras drogas, na forma e prazos que seguem: 

 
2) Das formas e prazos para cumprimento das obrigações 
 
a) O CMDCA/CMS – mediante deliberação que segue anexa, na qual 

todos os membros do Colegiado anuem expressamente com todas as cláusulas aqui presentes 
– deverá, no prazo máximo de 30 dias, elaborar e aprovar Resolução definindo Comissão 
Intersetorial de Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e 
Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras Drogas (vide minuta de Resolução 
que segue abaixo).  

b) O CMDCA/CMS deverá elaborar diagnóstico local, mediante coleta 
dos seguintes dados que retratam a situação das crianças e adolescentes e suas famílias e dos 
serviços protetivos e sociofamiliares no Município: 

b.1) Relação de todos os programas, projetos e serviços – 
governamentais e não governamentais – das políticas de saúde, educação, assistência social, 
meio ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e lazer ligados ao atendimento de saúde 
direto ou de suporte social, familiar e educacional para crianças e adolescentes envolvidos com 
uso de álcool e outras drogas.  

b.2) Levantamento geral da quantidade de vagas oferecidas e da 
demanda não atendida nos serviços relacionados no item b.1. 

b.3) Avaliações realizadas pelo município, Conselhos de Direitos e 
outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos em relação ao funcionamento dos serviços 
relacionados no item b.1. 

b.4) Identificação dos tipos de substâncias utilizadas por crianças e 
adolescentes com base nos dados oferecidos pelos diversos serviços de atendimento, 
incluindo drogas legais (por exemplo, tabaco ou álcool), ilegais (por exemplo, maconha ou 
cocaína/crack), uso inadequado de substâncias legalmente obtidas (por exemplo, inalantes – 
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cola de sapateiro, solventes), medicamentos de prescrição com potencial de abuso (por 
exemplo, anticolinérgicos); 

b.5) Identificação dos tipos de prejuízos – familiar, escolar, 
ocupacional, social, legal, entre outros – relacionados ao uso de álcool e outras drogas, bem 
como, da magnitude destes; 

b.6) Identificação dos recursos intersetoriais, governamentais ou não, 
existentes na comunidade, bem como, a descrição de seu funcionamento e sua articulação 
com os outros recursos, por exemplo: 

 
- De proteção social, por exemplo: Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Conselho 
Tutelar 

- De educação, por exemplo: creches, escolas 
- De saúde, por exemplo: Programa de Saúde da Família (PSF), 

Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) 
- De segurança, por exemplo: Delegacias de Polícia, Quartéis e Bases 

Comunitárias da Polícia Militar 
b.7) Quais os objetivos de curto prazo relacionados com a seleção e a 

estratégia de implantação de programas de prevenção com os recursos já existentes; 
b.8) Quais projetos de longo prazo relacionado a recursos que ainda 

deverão ser implementados; 
b.9) Como é feita a avaliação permanente do programa de prevenção 

naquela comunidade. 
c) No que pertine à situação atual da garantia da Assistência Integral à 

Saúde de crianças e adolescentes com problemas decorrentes do abuso de substâncias 
psicoativas, indicar: 

c.1) A descrição da estrutura assistencial da unidade de atendimento, 
explicitando: 

- Do local; 
- Da capacidade instalada – número de consultórios, áreas de 

convivência, bem como, o número de atendimentos possíveis por período; 
- Dos protocolos de: 
- Acolhimento; 
- Triagem; 
- Atendimento por modalidades – Não Intensivo, Semi-Intensivo e 

Intensivo; 
- Das possibilidades de atendimento multiprofissional – individual, em 

grupo e familiar; 
- Do efetivo tratamento das comorbidades – clínicas ou psiquiátricas – 

associadas ao uso/abuso de álcool e outras drogas; 
- Das possibilidades de atividades comunitárias, suporte social e visitas 

domiciliares; 
- Das possibilidades de oficinas terapêuticas; 
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c.2) A descrição da estrutura e o funcionamento administrativo da 
unidade, explicitando: 

- Da quantidade de profissionais, sua respectiva qualificação e carga 
horária; 

- Da média de atendimento mensal dos últimos 12 meses, distribuídos 
por faixa etária; 

- Da possível existência de atendimentos de adultos no mesmo espaço 
e horário de crianças e adolescentes; 

- Do efetivo suporte aos programas de prevenção na comunidade; 
- Da efetiva articulação com outros serviços, por exemplo, atenção 

básica – PSF e UBS – e outros setores, por exemplo, Conselho Tutelar e Escolas; 
- Do apoio de Serviços e Secretarias do Município; 
- Da garantia de continuidade de tratamento especializado em álcool e 

outras drogas em ambiente hospitalar, nos estados de urgências ou eletivos, assegurando 
retaguarda de internação psiquiátrica voluntária, involuntária ou compulsória, fundamentada 
pelo médico psiquiatra, devendo ser apontada a referência para atendimento de urgência e 
internação psiquiátrica; 

- Da garantia de assistência em eventual referenciamento de caso para 
outros Serviços de Saúde, devendo ser apontanda a referência para intercorrências clínicas ou 
cirúrgicas nos estados de urgências ou eletivos; 

d) qual a previsão de ampliação dos serviços, programas, projetos e 
benefícios das políticas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente/habitação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer para a garantia do direito ao atendimento ampliado (clínica 
ampliada), multiprofissional e intersetorial exigidos pela saúde mental. Estabelecer prazos e 
quais os valores destinados a custear tais serviços; 

e) número de famílias atendidas em Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS, ou equipamento equivalente, cujos componentes (sejam crianças, adolescentes ou 
outros) estejam envolvidos com uso de álcool ou outras drogas. Relacionar este dado com a 
quantidade de famílias que demandam pelos serviços, mas que estão sem atendimento. 

f) número de famílias atendidas em programas de apoio sociofamiliar 
de proteção básica ou especial (CRAS/PAIF/ CREAS/PAEFI ou outros) cujos componentes 
(sejam crianças, adolescentes ou outros) estejam envolvidos com uso de álcool ou outras 
drogas. Relacionar este dado com a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade que 
demandam pelos programas, mas que estão sem atendimento. 

g) quais as pesquisas quantitativas e qualitativas já realizadas nos 
últimos 2 (ou 5 anos) sobre o uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, ou 
mesmo por adultos, no município, comparando situações de manutenção ou fortalecimento 
de vínculos com outras de seu enfraquecimento ou ruptura; 

 
3) O prazo para coleta de tais informações será de 180 (cento e 

oitenta) dias corridos, contados a partir da decisão de homologação do presente ajuste pelo 
Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo 112, parágrafo único 
da Lei Estadual n. 734/93. 
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4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação 

do Plano 
 
a) Após a coleta das informações, ou seja, da chegada do último 

relatório contendo todos os dados acima citados nas alíneas “b” até “g” do item 2 supra, o 
CMDCA (CMS e/ou COMAD) terá o prazo de 6, 12 ou 24 meses (de acordo com as 
condições e peculiaridades de cada Município) para discussão, elaboração, conclusão e 
aprovação do Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e Adolescentes Usuários 
de Álcool e outras Drogas; 

b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, 
elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, o CMDCA/CMS deverá promover, 
no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da 
publicidade – previstos nos artigos 37, “caput”, 227, § 7o e 204, II, todos da Constituição 
Federal) em local que permita o maior acesso do público do Município possível, em horário 
que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia publicidade (de 
15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local (Jornais, rádio e TV): 

b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de 
discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no máximo 60 dias após a 
aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do 
Plano. 

b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do 
processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da Comissão responsável pela 
elaboração do Plano – em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e 
apresentadas as conclusões pela respectiva Comissão ao Colegiado do CMDCA. 

c) Após a realização da segunda Audiência Pública, o CMDCA terá o 
prazo máximo de 90 dias para realização de reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, 
extraordinárias, para aprovação do Plano Municipal.  

 
3.1) Do conteúdo do Plano Municipal 
 
O Plano Municipal deverá conter: 
a.1) Marcos legais (legislações atuais); 
a.2) Marcos conceituais (referenciados no Plano Nacional); 
a.3) Diretrizes; 
a.4) Objetivos gerais; 
a.5) Resultados programáticos; 
a.6) Formas de implementação, monitoramento e avaliação do 

respectivo plano de ação; 
a.7) Definir uma política de formação continuada (art. 18, inc. X da lei 

11.343/06 – SISNAD/ Orientações MS – Política Nacional de Saúde Mental/ art. 2º, inc. III 
do Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010- Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras Drogas), fundada nos princípios da educação permanente, que promova a qualificação 
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dos trabalhadores de forma sistemática, sustentável, participativa e contínua, com a 
possibilidade de supervisão integrada, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços. 
Para tanto, a Municipalidade deverá disponibilizar no mínimo um módulo de curso anual (ou 
dois por ano) de ___ horas, nos quais se abordem as áreas/eixos de atuação a serem definidas 
pelos profissionais que trabalhem no atendimento a crianças e adolescentes envolvidos com 
uso de álcool e outras drogas nas áreas de saúde, justiça, assistência social e educação. 

a.8) Fluxos para o atendimento dos casos, sendo garantidos o efetivo 
referenciamento e contra-referenciamento nos diferentes níveis de complexidade relacionados 
ao prejuízo constatado na vida do indivíduo, desde o uso eventual de álcool ou outras drogas 
até casos mais graves/ de risco/ ou que existam comorbidades, envolvimento com 
criminalidade, ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários 

a.9) Previsão de Criação de Comissões Intersetoriais Preventiva e 
Reativa de discussão de Casos de Situações de Risco para crianças e adolescentes envolvidos 
com o uso de álcool e outras drogas (vide modelo de Resolução/Decreto que seguem 
anexos). 

 
4) Das etapas seguintes à aprovação do Plano visando garantir 

efetividade ao presente ajuste 
 
a) Após aprovado o Plano Municipal de Atendimento Integral a 

Crianças e Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras Drogas, o CMDCA/CMS 
terá o prazo de 15 dias para encaminhá-lo à Municipalidade que, por sua vez, deverá 
providenciar sua inclusão: 

a.1) na proposta orçamentária a ser aprovada para o exercício seguinte 
(Lei Orçamentária Anual - LOA); 

a.2) na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) subsequente; 
a.3) no Plano Plurianual (PPA) imediatamente subseqüente, tudo 

visando à efetiva implementação de todas as propostas, medidas e prazos a serem observados 
pela Municipalidade contidas no Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças e 
Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras Drogas; 

b) A Municipalidade se obriga a cumprir o disposto nas alíneas “a.1 a 
a.3” para garantir o fiel cumprimento do Plano Municipal de e o efetivo cumprimento do 
acordo aqui firmado. 

 
5) Das sanções civis para o caso de descumprimento do ajuste 
  
O descumprimento de quaisquer das obrigações constantes do presente 

compromisso sujeitará o COMPROMISSÁRIO 2, a título de cláusula penal, ao pagamento 
de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exigível enquanto perdurar a 
violação, mediante fiscalização por parte do técnicos ou pelo próprio membro do Ministério 
Público (por meio de constatação direta ou por resposta a ofícios para tanto expedidos), cujo 
valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática infracional até 
efetivo desembolso, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação executiva específica para 



 
 

   

 73 

cobrar-se o fiel cumprimento das obrigações, caso não respeitados as formas e os prazos 
previstos neste compromisso, na forma estatuída no parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei Federal 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 84, do Código de Defesa do Consumidor, 461 e 730, 
ambos do Código de Processo Civil.  

 
6) Do início de vigência do presente ajuste  
 
a) Este ajuste somente produzirá efeitos legais a partir de sua 

homologação pelo E. Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo 
112, parágrafo único da Lei Estadual n. 734/93. 

 
b) Após a homologação e baixa dos autos à Promotoria de Justiça os 

COMPROMISSÁRIOS 1 e 2 serão cientificados pelo Ministério Público por oficio, do 
início de vigência do presente ajuste, bem como dos prazos a serem observados. 

 
7) Disposições Finais 
 
a) Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados a 

título de cláusula penal deverão ser revertidos em benefício do FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA), de que tratam a 
Lei Federal nº 8.069/90 (artigos 88, IV, 214, 260, §§ 2o e 4o) e Lei Municipal n. (Lei que cria o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), na conta corrente nº..., da 
agência nº ..., do Banco.... 

 
b) As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no Foro 

da Comarca de ...., local em que está sendo firmado o presente ajuste. 
 
E, por estarem assim de acordo, firmam o presente compromisso que 

vai por todos assinado.  
Local, data. 

Promotor(a) de Justiça 

COMPROMISSÁRIO 1 

(representado pelo Presidente do CMDCA/CMS Sr. XXX) 

COMPROMISSÁRIO 2 

MUNICÍPIO DE ... 
(representado pelo Prefeito Municipal Sr. XXX) 

 
Procurador Geral Municipal 

OAB/SP nº  
 

TESTEMUNHAS: 
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13. MODELO DE RECOMENDAÇÃO DESTINADA AO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO À ELABORAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS 

 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
por seu órgão que esta subscreve, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no 
artigo 97, parágrafo único da Constituição Estadual; no artigo 25, inciso IV, da Lei nº 
8.625/93; no artigo 8º da Lei nº 7.347/85, no artigo 201, § 5o, “c” da Lei Federal n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); e nos artigos 103, inciso VIII, e 104, incisos I e II, da 
Lei Complementar Estadual nº 734/93 e; 

 
Considerando que é direito de todos, conforme determinação 

expressa de nossa Constituição Federal, o acesso à saúde, sendo dever do Estado garanti-lo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e outros 
agravos, bem como o acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação 
(artigo 196, CF);  

 
Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
dignidade e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e 
discriminação (artigo 227, caput, CF), estando abrangida pela proteção especial a existência de 
programas de prevenção e atendimento especializado às crianças e aos adolescentes 
dependentes de entorpecentes e drogas afins (artigo 227, § 3º, inciso VII, CF); 

 
Considerando o art. 101 do ECA que dispõe a inclusão de crianças e 

adolescentes em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos (inciso VI) e a obrigação do Estado em implantar programa de 
atendimento a crianças e adolescentes dependentes  de álcool e outras drogas (Lei Estadual 
Paulista de nº 10.817 (art. 1º); 

 
Considerando a necessidade de se cumprirem os princípios e diretrizes 

do SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento destas pessoas, com o acesso universal e 
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integral às ações e serviços de saúde, o que inclui o respeito à PNAD – Política Nacional 
Antidrogas e uma adequada assistência em saúde mental quando necessário (inclusive os casos 
de drogadição, frequentes na Cracolândia), sempre com a devida prescrição médica para cada 
indivíduo e com a internação psiquiátrica como medida excepcional e temporária, conforme 
expressado nos “Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e 
para a Melhoria da Assistência da Saúde Mental” (Assembléia Geral da ONU – Organização 
das Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1991) e na Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que 
em qualquer hipótese de internação exige laudo médico fundamentado e a comunicação do 
Ministério Público para a hipótese de internação involuntária (arts. 6º e 8º, §1º); 

 
Considerando a obrigação do Estado em relação às crianças e adolescentes 

que “gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade” (art. 3º, Lei n. 8.069/90); e que a “garantia de prioridade” à infância e adolescência 
“compreende: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude” (art. 4º., parágrafo único, alíneas a, b, c e d, da Lei n. 8.069/90); 

 
Considerando que, da mesma forma, a Lei Orgânica do Município 

XXXX prevê, como seu dever, garantir os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, bem como assegurar a prestação e a fruição dos serviços públicos básicos, 
independentemente de sua modalidade de execução (VERIFICAR LEI LOCAL); 

 
Considerando, em relação aos fatos, a existência de crianças e 

adolescentes que necessitam desses serviços especializados de atendimento para tratar de 
dependência química, conforme noticiado em inúmeros pedidos de providências e com nas 
peças de informação que seguem o presente;  

 
Considerando ser dever do Ministério Público atuar para a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade, poder sócio-econômico e quaisquer outras formas de 
discriminação, de forma a proteger todo e qualquer interesse ou direito titularizado por 
segmentos expostos à margem do corpo social (art. 127, caput, c/c o art. 3o, incs. I a IV; e art. 
129, incs. II e III, todos da Constituição Federal); 

 
Considerando que a criação e manutenção de programas específicos, 

em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte intrínseca da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos 
I e III, da Lei nº 8.069/90, devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 
112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal; 
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Considerando a necessidade de o município adequar seus órgãos, 

programas, estruturas e orçamento às disposições da legislação federal relativa à política de 
atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso 
I, e 259, par. único, ambos da Lei nº 8.069/90; 

 
Considerando que, para o efetivo cumprimento do comando jurídico-

constitucional relativo ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias 
entorpecentes com a mais absoluta prioridade, se faz necessária a adequação dos serviços públicos, 
bem como a previsão, no orçamento dos órgãos encarregados da execução das políticas públicas, dos 
recursos necessários ao atendimento de tais demandas com o máximo de urgência e profissionalismo (cf. arts. 
4°, caput e par. único, alínea “d”, da Lei n° 8.069/90); 

 
Considerando que o art. 5°, da Lei n° 8.069/90 prevê punição para 

qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes pela lei 
e pela Constituição Federal, o que compreende, por força do disposto no art.208, inciso VII, do 
mesmo Diploma Legal, a responsabilidade pelo não oferecimento ou a oferta irregular de ações e serviços 
de saúde; 

 
Considerando a premente necessidade da elaboração e 

implementação, por parte do órgão público encarregado do setor de saúde do município, de 
políticas públicas específicas, destinadas ao atendimento, em caráter prioritário, de crianças e 
adolescentes usuários de substâncias entorpecentes e suas respectivas famílias, de modo a 
permitir a aplicação, por parte do Conselho Tutelar e/ou da autoridade judiciária, das medidas 
de proteção previstas nos arts. 101 e 129, da Lei nº 8.069/90; 

 
Considerando, finalmente, que compete ao Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, 
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive promovendo Inquérito 
Civil e Ação Civil Pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos 
relativos à infância e à adolescência (art. 201, incisos V e VIII, da Lei nº. 8.069/90). 

 
RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 127, caput, 129, II 

e III e 227, todos da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 5º, 201, V, VI “b” e “c” e VIII, 
todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 103, VII e 113, Parágrafo 1o da Lei 
Complementar Estadual n. 734/93 e 5o, 94 a 98, todos do Ato Normativo n. 484/06 do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Órgão Especial do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, expedir  

 

RECOMENDAÇÃO  

 
1) Destinatário:  
a) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de.../ 

Conselho Municipal de Saúde 
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2) Objetivo: 

a) Que seja elaborado o Plano Municipal de Atenção Integral a 
Crianças e Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras Drogas.  

 
3) Das Etapas e prazos para atendimento da Recomendação 
 
3.1) Da decisão sobre acolhimento ou não da presente 

recomendação 
 
a) O Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente/ Conselho Municipal de Saúde deverá levar a presente recomendação ao 
conhecimento de todos os Conselheiros de Direitos na próxima reunião/sessão ordinária ou, 
poderá convocar reunião/sessão extraordinária para submetê-la a votação do colegiado, 
devendo haver registro da votação em ata (com discriminação do voto de cada Conselheiro – 
se a favor ou contra o acolhimento da recomendação). 

 
b) O prazo para decisão sobre acolhimento ou não da presente 

Recomendação será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de seu recebimento. A 
resposta respectiva deverá ser encaminhada à Promotoria de Justiça em tal prazo. 

 
c) Caso a Recomendação seja acolhida pelo CMDCA/CMS, deverá ele, 

no prazo máximo de 30 dias, elaborar e aprovar Resolução definindo Comissão Intersetorial 
de Elaboração do Plano Municipal (vide minuta de Resolução que segue anexa).  

 
3.2) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional 

(diagnóstico) 
 
a) Elaborar diagnóstico local mediante cobrança da Municipalidade e 

dos demais órgãos que contenham tais informações. Deverão ser coletados os seguintes dados 
que retratam a situação das crianças e adolescentes e suas famílias e dos serviços de 
atendimento àqueles usuários de álcool e outras drogas no Município: 

 
a.1) Relação de todos os programas, projetos e serviços – 

governamentais e não governamentais – das políticas de saúde, educação, assistência social, 
meio ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e lazer ligados ao atendimento de saúde 
direto ou de suporte social, familiar e educacional para crianças e adolescentes envolvidos com 
uso de álcool e outras drogas.  

a.2) Levantamento geral da quantidade de vagas oferecidas e da 
demanda não atendida nos serviços relacionados no item a.1. 

a.3) Avaliações realizadas pelo município, Conselhos de Direitos e 
outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos em relação ao funcionamento dos serviços 
relacionados no item b.1. 
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a.4) Identificação dos tipos de substâncias utilizadas por crianças e 
adolescentes com base nos dados oferecidos pelos diversos serviços de atendimento, 
incluindo drogas legais (por exemplo, tabaco ou álcool), ilegais (por exemplo, maconha ou 
cocaína/crack), uso inadequado de substâncias legalmente obtidas (por exemplo, inalantes – 
cola de sapateiro, solventes), medicamentos de prescrição com potencial de abuso (por 
exemplo, anticolinérgicos); 

a.5) Identificação dos tipos de prejuízos – familiar, escolar, ocupacional, 
social, legal, entre outros – relacionados ao uso de álcool e outras drogas, bem como, da 
magnitude destes; 

a.6) Identificação dos recursos intersetoriais, governamentais ou não, 
existentes na comunidade, bem como, a descrição de seu funcionamento e sua articulação 
com os outros recursos, por exemplo: 

- De proteção social, por exemplo: Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Conselho 
Tutelar 

- De educação, por exemplo: creches, escolas 
- De saúde, por exemplo: Programa de Saúde da Família (PSF), 

Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) 
- De segurança, por exemplo: Delegacias de Polícia, Quartéis e Bases 

Comunitárias da Polícia Militar 
a.7) Quais os objetivos de curto prazo relacionados com a seleção e a 

estratégia de implantação de programas de prevenção com os recursos já existentes; 
a.8) Quais projetos de longo prazo relacionado a recursos que ainda 

deverão ser implementados; 
a.9) Como é feita a avaliação permanente do programa de prevenção 

naquela comunidade. 
b) No que pertine à situação atual da garantia da Assistência Integral à 

Saúde de crianças e adolescentes com problemas decorrentes do abuso de substâncias 
psicoativas, indicar: 

b.1) A descrição da estrutura assistencial da unidade de atendimento, 
explicitando: 

- Do local; 
- Da capacidade instalada – número de consultórios, áreas de 

convivência, bem como, o número de atendimentos possíveis por período; 
- Dos protocolos de: 
- Acolhimento; 
- Triagem; 
- Atendimento por modalidades – Não Intensivo, Semi-Intensivo e 

Intensivo; 
- Das possibilidades de atendimento multiprofissional – individual, em 

grupo e familiar; 
- Do efetivo tratamento das comorbidades – clínicas ou psiquiátricas – 

associadas ao uso/abuso de álcool e outras drogas; 
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- Das possibilidades de atividades comunitárias, suporte social e visitas 
domiciliares; 

- Das possibilidades de oficinas terapêuticas. 
b.2) A descrição da estrutura e o funcionamento administrativo da 

unidade, explicitando: 
- Da quantidade de profissionais, sua respectiva qualificação e carga 

horária; 
- Da média de atendimento mensal dos últimos 12 meses, distribuídos 

por faixa etária; 
- Da possível existência de atendimentos de adultos no mesmo espaço 

e horário de crianças e adolescentes; 
- Do efetivo suporte aos programas de prevenção na comunidade; 
- Da efetiva articulação com outros serviços, por exemplo, atenção 

básica – PSF e UBS – e outros setores, por exemplo, Conselho Tutelar e Escolas; 
- Do apoio de Serviços e Secretarias do Município; 
- Da garantia de continuidade de tratamento especializado em álcool e 

outras drogas em ambiente hospitalar, nos estados de urgências ou eletivos, assegurando 
retaguarda de internação psiquiátrica voluntária, involuntária ou compulsória, fundamentada 
pelo médico psiquiatra, devendo ser apontada a referência para atendimento de urgência e 
internação psiquiátrica; 

- Da garantia de assistência em eventual referenciamento de caso para 
outros Serviços de Saúde, devendo ser apontanda a referência para intercorrências clínicas ou 
cirúrgicas nos estados de urgências ou eletivos; 

c) qual a previsão de ampliação dos serviços, programas, projetos e 
benefícios das políticas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente/habitação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer para a garantia do direito ao atendimento ampliado (clínica 
ampliada), multiprofissional e intersetorial exigidos pela saúde mental. Estabelecer prazos e 
quais os valores destinados a custear tais serviços. 

d) número de famílias atendidas em Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS, ou equipamento equivalente, cujos componentes (sejam crianças, adolescentes ou 
outros) estejam envolvidos com uso de álcool ou outras drogas. Relacionar este dado com a 
quantidade de famílias que demandam pelos serviços, mas que estão sem atendimento. 

e) número de famílias atendidas em programas de apoio sociofamiliar 
de proteção básica ou especial (CRAS/PAIF/ CREAS/PAEFI ou outros) cujos componentes 
(sejam crianças, adolescentes ou outros) estejam envolvidos com uso de álcool ou outras 
drogas. Relacionar este dado com a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade que 
demandam pelos programas, mas que estão sem atendimento. 

f) quais as pesquisas quantitativas e qualitativas já realizadas nos últimos 
2 (ou 5 anos) sobre o uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, ou mesmo por 
adultos, no município, comparando situações de manutenção ou fortalecimento de vínculos 
com outras de seu enfraquecimento ou ruptura; 
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g) O prazo para coleta de tais informações será de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, contados a partir da decisão de acolhimento da presente 
recomendação pelo CMDCA. 

 
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação 

do Plano 
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), 

ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados acima citados, o CMDCA 
terá o prazo de 6, 12 ou 24 meses (de acordo com as condições e peculiaridades de cada 

Município) para discussão, elaboração, conclusão e aprovação do Plano Municipal de 
Atenção Integral a Crianças e Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras 
Drogas; 

b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, 
elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, o CMDCA/CMS deverá promover, 
no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da 
publicidade – previstos nos artigos 37, “caput”, 227, § 7o e 204, II, todos da Constituição 
Federal) em local que permita o maior acesso do público do Município possível, em horário 
que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia publicidade (de 
15 dias de antecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local (Jornais, rádio e TV): 

b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de 
discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no máximo 60 dias após a 
aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do 
Plano. 

b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do 
processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da Comissão responsável pela 
elaboração do Plano – em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e 
apresentadas as conclusões pela respectiva Comissão ao CMDCA. 

c) Após a realização da segunda Audiência Pública, o CMDCA/CMS 
terá o prazo máximo de 90 dias para realização de reuniões/sessões ordinárias e, se necessário, 
extraordinárias, para aprovação do Plano Municipal.  

 
 

5) Das etapas seguintes à aprovação do Plano 
 

a) Após aprovado o Plano Municipal de Atenção Integral a Crianças 
e Adolescentes Envolvidos com o Uso de Álcool e outras Drogas, o CMDCA/CMS terá 

o prazo de 15 dias para encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo 
sua inclusão nas propostas orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei 
Orçamentária Anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual - 
PPA) e para que inicie sua efetiva implementação; 

 
6) Conseqüências jurídicas do não atendimento da 

Recomendação 
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a) O não atendimento da presente Recomendação ensejará o 
ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue 
a Municipalidade a promover todas as medidas necessárias destinadas a implementar uma 
efetiva Política Municipal de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes Envolvidos com o 
Uso de Álcool e outras Drogas, observados a forma, prazos e etapas acima propostos nesta 
Recomendação para sua concretização. 

 
Local, data. 

Promotor(a) de Justiça 
 
 

Orientações do Centro de Apoio 
 
É importante que o Promotor de Justiça observe se o diagnóstico local 

e se o Plano a ser aprovado possuirão:  
 
a.1) Marcos legais (legislações atuais); 
a.2) Marcos conceituais (referenciados no Plano Nacional); 
a.3) Diretrizes; 
a.4) Objetivos gerais; 
a.5) Resultados programáticos; 
a.6) Formas de implementação, monitoramento e avaliação do respectivo 

plano de ação; 
a.7) Previsão de ampliação dos serviços, programas, projetos e benefícios das 

políticas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente/habitação, trabalho, esporte, cultura e 
lazer para a garantia do atendimento integral e intersetorial para crianças e adolescentes envolvidos 
com uso de álcool e outras drogas. Estabelecer prazos e quais os valores destinados a custear tais 
serviços. 

a.8) Previsão de que os equipamentos sigam a normativa específica da saúde 
na estruturação dos equipamentos: 

 1 – Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de 
Álcool e outras Drogas - Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas; 

2 - Serviços Hospitalares de Referência para atenção integral aos usuários 
(SHR-ad / Portaria MS nº 1612 de 09/09/2005); 

3 - Políticas Públicas específicas para população infanto juvenil (Serviço 
Único de Saúde (SUS) : para a atenção básica (SUS)/  Portaria 2.197, de 14/10/2004 MS);  

4 - Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPSad ( 
Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde nº 384, de 05 de julho de 2005)/ 
Portaria nº 2.841/10 institui o CAPSad – III; 

5 - Internações hospitalares: (atenção hospitalar a casos graves de 
dependência em situações de urgência/emergência e de internações de curta duração que se fizerem 
necessárias/ Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 14/10/2004) 

6 - Portaria nº 2.842, de 20 de Setembro de 2010 - Aprova as Normas de 
Funcionamento e Habilitação dos Serviços Hospitalares de Referência para a Atenção Integral aos 
Usuários de Álcool e outras Drogas – SHRad. 
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7 - Rede de suporte social (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 
14/10/2004). 

8 - Portaria 2.843/10 criou o NASF 3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 
com prioridade para atenção integral em saúde mental, prioritariamente para usuários de crack, álcool 
e outras drogas. 

9 - Os serviços prestados pelos CAPS estão definidos na PORTARIA MS Nº 
336-02 - Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS Ad II; PORTARIA Nº 384  de 
05  de julho  de 2005; PORTARIA MS/GM Nº 2.841, de 20 de setembro de 2010 - Institui, no 
âmbito do sistema único de saúde - SUS, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – 24 
horas - CAPS AD III. 

a.9) Definição de uma política de formação continuada, (art. 18, inc. X da lei 
11.343/06 – SISNAD/ Orientações MS – Política Nacional de Saúde Mental/ art. 2º, inc. III do 
Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010- Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 
Drogas), fundada nos princípios da educação permanente, que promova a qualificação dos 
trabalhadores de forma sistemática, sustentável, participativa e contínua, com a possibilidade de 
supervisão integrada, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços. 

a.10) Estabelecimento de fluxos para o atendimento dos casos de risco à vida 
e saúde de crianças e adolescentes envolvidos com álcool e outras drogas. Estabelecer referências 
institucionais para a discussão dos casos, para as famílias e como as situações serão encaminhadas. 
Estabelecer como as políticas de saúde, sociais, educação e outras necessárias irão se articular. 
Definição das competências dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, evitando sobreposições de 
ações.  

a.11) Criação de Comissões Intersetoriais Preventiva e Reativa de discussão 
de Casos de Situações de Risco para Crianças e Adolescentes envolvidos com Álcool e outras Drogas. 

a.12) Definição de uma metodologia, em nível municipal, para garantir a 
integração intersetorial das diversas pastas e políticas municipais; 

b) Importante considerar que cada uma das alíneas acima citadas 
poderá ensejar, caso não sejam observadas, o ajuizamento de ações civis públicas 
direcionadas a obter sua respectiva implementação. 

c) Além disso, necessário esclarecer que, por não estarem 
expressamente previstos em lei, tais pontos devem ser observados pelo Promotor de Justiça 
quando da elaboração do Plano Municipal pela Comissão Intersetorial e sua aprovação pelo 
CMDCA, mas não poderão constar do conteúdo da Recomendação, pois caso o CMDCA não 
aceite acatar a recomendação tais itens/pontos não poderão ser cobrados judicialmente em 
ação civil pública. 

d) Diferente situação ocorrerá caso seja formalizado compromisso de 
ajustamento de conduta, pois neste caso, em razão da negociação consensual, todos os 
pontos/itens acima citados poderão fazer parte do conteúdo do termo (conforme modelo 
acima apresentado). 
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14. MODELO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA A OBTER A 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

(CAPSAD/ CAPSI/ NASF) 

 
 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais inserta nos artigos 5o, XIII, 129, III da Constituição Federal, Leis Federais 7.347/85 e 

7.853/89, vem perante Vossa Excelência, com o devido respeito e cautela de estilo, propor a 

presente ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em face de:  

 

MUNICÍPIO DE...., pessoa jurídica de direito público interno, 

representado pelo Sr. Prefeito Municipal, ....................., conforme preceitua o art. 12, II, do 

CPC, e;  

ESTADO DE SÃO PAULO, pessoas jurídica de direito público 

interno, representado pelo Senhor Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 12, II do 

Código de Processo Civil e art. Da Constituição do Estado do São Paulo.  

 

A presente ação coletiva objetiva o cumprimento da legislação sanitária 

que determina ser necessária a instalação e o funcionamento de um Centro de Atenção 

Psicossocial para álcool e drogas (CAPSad)/ um Centro de Atenção Psicossocial infantil 

(CAPSi) – com especialidade em álcool e outras drogas/ um Núcleo de Apoio ao Programa 

de Saúde da Família (NASF3) no Município de .......... com foco específico no atendimento de 

crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas. (O PEDIDO DEPENDE DO 
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PORTE DO MUNICÍPIO, DA CAPACIDADE E DEMANDA QUE DEVEM SER 

AFERIDAS POR INQUÉRITO CIVIL E PODEM TER O SUPORTE DE 

AVALIAÇÃO POR TÉCNICOS DO CAO) 

 

Para tanto passa a expor as razões fáticas e jurídicas que seguem.  

 

I – DO CONTEXTO LOCAL – FATOS 

 

Conforme documentos anexados à presente, existe uma grande 

demanda pelo atendimento especializado na área de saúde, especificamente para crianças e 

adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas, sem que existam os 

equipamentos adequados ao cuidado e atendimento dessa grave problemática pelo serviço de 

saúde local.  

 

1.Da demanda 

Conforme documentos oriundos dos serviços e programas de 

atendimento e outros locais públicos, considerados “portas de entrada” para avaliação mínima 

da demanda, pode-se descrever parte da demanda encontrada: 

- são xxxx casos identificados pelo Conselho Tutelar nos últimos dois 

anos (doc. ...) sem que os serviços de saúde local possam identificar qual o fluxo de 

atendimento e resolução dos casos (doc...) 

- são xxx casos identificados no Fórum (doc...), nos últimos dois anos, 

sem que se tenha podido dar um encaminhamento adequado, tanto que os relatórios indicam 

que (juntar cópias.....) a maioria continua a utilizar/ não voltou à escola/ a família não tem 

condição de acompanhamento/não aderiram ao tratamento/não houve qualquer trabalho de 

busca ativa (montar quesitos mínimos) 

- são xxx casos identificados pela PM/ pelos serviços de atendimento 

das escolas/ pelas comunidades terapêuticas (se houver) e outros... (CONVERSAR ANTES 
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COM AS ESCOLAS PARA LEVANTAR UMA DEMANDA APROXIMADA, 

EVITANDO QUE OS DADOS SEJAM MANIPULADOS PELO MUNICÍPIO)  

 

2.Da omissão diante da Política Municipal e da inexistência de 

programa específico 

Está ainda evidenciado, nos termos do material colhido no IC 

específico, que o Ministério Público tem cobrado dos Conselhos respectivos (Criança e 

Adolescente/ Saúde/ Anti Drogas) a estruturação de Programa municipal de atendimento em 

saúde mental, com ênfase em atendimento integral a crianças e adolescentes usuários de álcool 

e outras drogas, mas esses têm sido dificultados pela omissão do requerido poder público 

local: 

- falta de dados ou interesse da Prefeitura (juntar documentos) 

- falta de equipamentos necessários ao atendimento (juntar 

documentos da existência de somente...) 

- falta de profissionais qualificados (basear nos parâmetros 

oferecidos pelo CAO) 

- falta de previsão orçamentária específica (pode se basear numa 

recomendação não cumprida quanto à necessidade de rubrica própria – material 

colhido no IC) 

- identificação dos casos em andamento nos diversos serviços e 

programas (fazer um comparativo entre os casos notificados, especialmente pelo CT e 

Fórum, com o atendimento que tem sido prestado pelos serviços – mostrar que os 

casos identificados são bem mais volumosos que os atendidos) 

- falta de uma Política Municipal nessa área específica. (juntar 

documentos do IC) 

 

Dessa forma, está evidente a responsabilidade do Poder Público, uma 

vez que não tem dados suficientes, não tem participado adequadamente das reuniões dos 

conselhos setoriais que tem por função deliberar a respeito de políticas públicas (art. 88, inc. II 
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da lei 8.069/90). Isso porque esses são conselhos paritários - sociedade civil e governamental - 

cuja participação do poder público é obrigatória, considerados um novo “locus” de 

discricionariedade quanto às diretrizes políticas de atendimento (JUNTAR 

DOCUMENTOS DO IC).  

Especificamente em relação à saúde, o Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde, órgãos de gestão, articulação e deliberação sobre as políticas de saúde 

locais, não têm cumprido seu papel de forma adequada (não atendem ofício/ não atendem 

recomendação/ não informam dados/ omitem dados...), embora sejam são reconhecidos 

como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de 

matérias referentes à saúde. (art. 14, § 2º, da lei 8.080/90, incluído pela lei 12.466/2011) 

 

Ou seja, tanto na deliberação a respeito de um programa específico, 

como na estruturação de uma política pública para respectiva criação de serviços e 

equipamentos que organizem e direcionem o atendimento especializado de crianças e 

adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas, o requerido poder público local, 

se omite.  Acresça-se ainda a recomendação ignorada pelo poder público quanto à necessidade 

de previsão orçamentária específica para a estruturação de condições mínimas de 

atendimento. (VERIFICAR QUESTÃO DA RECOMENDAÇÃO, CASO TENHA 

SIDO FEITA)  

 

Mais que tudo isso, a exigência da estruturação de um local e programa 

adequados para atendimento de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas se 

fundamenta nas trágicas conseqüências (morte, evasão, criminalidade, doenças, desagregação 

familiar) demonstradas não somente nesta ação, mas evidenciadas pela vida cotidiana dessa 

população que sofre com a omissão do poder público. 

 

II - DO CONTEXTO GERAL DO USO DE SUBSTÂNCIA 

PSICOATIVA  
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O uso de drogas, inclusive álcool e tabaco, trazem consequências sérias 

para a saúde, além de refletirem diretamente no aumento da criminalidade, de acidentes de 

trânsito e outros agravos à saúde e à vida em sociedade. Os efeitos da dependência e do uso 

abusivo dessas drogas lícitas ou ilícitas têm sido tratados como uma questão de saúde pública 

e é nessa dimensão que a criação e adequação de um serviço devem ser avaliadas, 

especialmente na seara da infância e juventude que exigem políticas específicas, precedência de 

atendimento e previsão orçamentária, nos termos de previsão legal, inclusive constitucional 

(art. 227, § 3º, inciso VII da CF e art. 4º da lei 8.069/90). 

 

O álcool, para exemplificar essas consequências sociais do uso de 

drogas, encontra-se presente em 95% por cento dos autores ou das vítimas de homicídio 

(CEBRID, MS, 1993). Encontra-se presente ainda, em 68% dos homicídios culpusos, 62% 

dos furtos; 44% dos roubos. Dois terços dos casos de violência doméstica, principalmente 

tendo a mulher como vítima, ocorrem em decorrência do uso abusivo de álcool e/ou outras 

substâncias entorpecentes1. Por outro lado, o consumo dessas substâncias representam 87% 

dos gastos com transtornos mentais no Brasil (DATASUS, MS, 1992).  

 

Para minimizar os efeitos nocivos para os pacientes e para a sociedade, 

inclusive nos aspectos econômicos, tem-se adotado no Brasil políticas públicas preventivas, 

para evitar os danos ocasionados pelas drogas em todos os níveis do sistema único de saúde 

(SUS).  

 

No entanto, o tratamento deve ser integral, na estruturação de serviços 

que possam dar o atendimento de saúde e integrar/ facilitar/ coordenar os demais tipos de 

atenção multidisciplinar que a matéria exige, considerando toda a doutrina e mesmo a 

legislação específicas.  

 

III – DO DIREITO 
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1. Das garantias constitucionais – Proteção Integral 

 

A CF, art. 196, caput, dispõe que a “saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”, devendo se complementar o princípio da proteção 

integral para o atendimento de crianças e adolescentes, pois é “dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227 

“caput” da CF), estando abrangida pela proteção especial a existência de programas de 

prevenção e atendimento especializado às crianças e aos adolescentes dependentes de 

entorpecentes e drogas afins (artigo 227, § 3º, inciso VII, CF). 

 

2. Da normativa infraconstitucional 

2.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente 

A normativa especializada (lei 8.069/90), assim como outras 

administrativas, indicam a obrigatoriedade de que seja oferecida à criança e ao adolescente o 

tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde para seu tratamento para qualquer tipo de 

comprometimento, no que não difere a questão da saúde mental dos envolvidos com álcool e 

outras drogas. 

 

Nesse sentido, “a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” (art. 7º, da lei 

8.069/90). Tal disposição, somada ao artigo 4º da mesma lei, oferecem o parâmetro adequado 
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quanto à responsabilidade dos entes públicos em relação à primazia de receber proteção e 

socorro/ precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública/ 

preferência na formulação e na execução das políticas públicas/ e, destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

Ainda no que respeita à lei específica de garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes, esta dispõe que “é assegurado atendimento integral à saúde da criança 

e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde” e que 

“incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento ou reabilitação” (art. 11 e § 

2º da lei 8.0690/90). 

 

Some-se o direito/dever previsto no art. 101 da lei 8.069/90 que  

determina, dentre as medidas de proteção a criança ou adolescente em situação de risco ou 

vulnerabilidade, a “inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos” (inciso VI) e é, pressuposto, que esse programa seja 

resolutivo e eficiente. 

 

2.2. A normativa estadual e sua adequação ao SUS 

Como se não bastasse, a lei estadual paulista nº 10.817, de 8 de junho 

de 2001 prevê a obrigatoriedade do poder executivo implantar programa de atendimento a 

crianças e adolescentes dependentes  de álcool e outras drogas, assim dispondo em seu artigo 

1º que “Fica obrigado o Poder Executivo a implantar o Programa Estadual de Atendimento a 

Crianças e Adolescentes Dependentes de Álcool e outras Drogas, conforme disposto no 

artigo 101, inciso VI,  da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente)”. 
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Nesse contexto, a normativa da saúde – Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90) traz a responsabilidade primária do Município para a gestão dos serviços de 

saúde, atribuindo ao Estado a assunção da responsabilidade supletiva e ao Ministério da Saúde 

apenas o que estiver acima do nível estadual da competência (arts. 16, 17 e 18). 

 

Especificamente em relação à Constituição Paulista, além de reconhecer 

a saúde como direito de todos, também estabelece sua obrigação em garantir o acesso 

universal e igualitário aos serviços de saúde, em qualquer dos seus níveis (art. 219 e parágrafo 

único).  

 

O Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei Complementar 

Estadual nº 791/95) também fixa suas diretrizes de ação, especialmente: 

- direito público subjetivo (art. 2º, § 1º); 

- (I) condições dignas de atendimento; (II) reconhecimento e 

salvaguarda dos direitos do indivíduo, como sujeito das ações e dos serviços, exigindo 

qualidade e eficácia; (III) tratamento por meios adequados e com presteza, correção e respeito 

(art. 2º, § 3º, I, IV, “a” e “c”); 

- necessidade de coparticipação e atuação articulada do Estado e dos 

Municípios na execução e desenvolvimento do SUS (art. 4º e §1°; art. 9º, I; art. 11); 

- atribuição complementar para executar ações e serviços de assistência 

integral à saúde e de alimentação e nutrição (art. 17, I, “a” e “e”)”. 

 

Ou seja, toda a normativa, inclusive em nível constitucional, no que não 

destoa a estadual, assegura que a saúde é direito de todos e obrigação do Estado (at. 198), 

sendo que seus princípios e diretrizes estão regulamentados pelas leis orgânicas 8080/90 e 
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8142/90 que estabelecem o Sistema Único de Saúde (SUS), dentre os quais se destacam os 

princípios da universalidade, integralidade, equidade, resolutividade e descentralização nas três 

esferas de governo. 

 

A questão do usuário de álcool e outras drogas, assim, mesmo porque 

contextualizado no atendimento do portador de transtorno mental, se insere na rede de 

atendimento e de serviços da saúde pública, fundamentada no princípio da territorialidade, qual seja, 

do local de residência do paciente e de sua comunidade, pelo que precípuas são as 

responsabilidades local e estadual, especialmente pela repercussão regional do fenômeno. 

 

IV – DA NORMATIVA ESPECIALIZADA 

 

1.SUS – Perspectiva Geral do Sistema 

 

Nesse tópico, é relevante esclarecer a estruturação e função dos 

serviços de saúde, contextualizando-os em relação à área da infância e juventude. 

 

A Lei Federal 8.080/90, que institui o Sistema Único de Saúde, 

estabelece as regras gerais, em coordenação com a NOB-SUS (1996) e outras portarias e 

resoluções do Sistema de Saúde para sua implementação. 

 
De acordo com a referida lei, o sistema de saúde tem como dever: 
 
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I - a execução de ações:... 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
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A organização da lei do Sistema Único de Saúde não é específica, 

relegando a organização dos equipamentos à normativa especializada por meio de resoluções e 

normas administrativas, conforme se analisará.    

 

No entanto, sua gestão deve ser local ou regional e seguir o nível de 

complexidade que a exige em cada município ou Estado. Nesse sentido: 

 

CAPÍTULO III 
Da Organização, da Direção e da Gestão 
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

 

Especificamente em relação ao município, estando a sua execução afeta 

à Secretaria municipal ou órgão equivalente (art. 9º, inc. III da lei 8.080/90), ainda pode ser 

exercida por ações conjuntas em consórcio com outros municípios ou com o Estado, mas 

deve, essencialmente, “organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, 

técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde” (art. 10, § 2º da lei 

8.080/90). 

 

Quanto às atribuições previstas no SUS, elas partem de normas gerais 

atribuídas aos diversos entes da Federação. Destacam-se: 

Das Atribuições Comuns 
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 

administrativo, as seguintes atribuições: 
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços 

de saúde;.... 
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras 

entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;... 
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia 

sanitária; 
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial. 
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de 

saúde; 
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:... 
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Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 

serviços públicos de saúde; 
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 

trabalho; 
IV - executar serviços:.... 
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de 

atuação. 

 

Dessa forma, em qualquer dos níveis, estadual ou municipal, a política 

de saúde deve partir de uma ação territorializada de atenção terapêutica integral e segundo o 

que se exija do nível de complexidade. E não importa se a execução será em separado, ou 

coordenada, mas é imperativo que os serviços tenham efetividade e articulação.  

 

2.Saúde Mental com ênfase no atendimento a crianças e 

adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas 

 

O uso de álcool e outras drogas, inclusive as lícitas, é um grave 

problema na saúde pública. O Ministério da Saúde aborda o álcool e a droga dentro do campo 

da saúde mental por considerar que esses usuários são pessoas que poderão apresentar grave 

comprometimento psíquico, decorrente do uso abusivo de SPA (Substâncias Psicoativas), e 

pessoas portadoras de transtornos mentais como depressão, transtornos de ansiedade, 

transtorno bipolar, são mais suscetíveis a fazerem uso de SPA do que outras e assim, nos dois 

casos, passam a apresentar o que é conhecido como comorbidade.   

 

Historicamente, a questão tem sido abordada predominantemente sob a 

ótica médica ou psiquiátrica. No entanto, para a compreensão global do problema, devem-se 

analisar também as implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas.  

 

Assim, a construção de uma nova política para prevenção, tratamento e 

educação aos usuários faz-se necessária. A política de atenção a álcool e outras drogas deve, 

pois, basear-se na constituição de uma rede que articule a atenção básica (PSF/UBS/ACS) 
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com órgãos mais especializados como os CAPSad/ CAPSi/ NASF, os serviços hospitalares 

de referência (para desintoxicação e outros tratamentos), as comunidades terapêuticas, bem 

como todo o trabalho de reabilitação psicossocial necessário.  

 

2.1 Atenção Básica 

 

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 14/10/2004, a 

atenção básica deve focar a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas em 

unidades básicas de saúde, ambulatórios não-especializados, Programa Saúde da Família e 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (art. 3º). 

 

2.2 Da estrutura de atendimento pelo Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e a alternativa do Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da 

Família (NASF) 

 

Para atendimento da saúde mental no SUS, então, foi estruturado o 

sistema CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): serviço de atendimento aberto e comunitário 

para pessoas com transtornos mentais e psíquicos, no qual será realizado o acompanhamento 

clínico e a reinserção social do usuário, dentre outras, muitas, atribuições. 

 

A rede de atenção (CAPS) possui três modalidades, conforme Portaria 

336/GM de 2002: CAPS I, CAPS II e CAPS III. 

 

O CAPS I poderá ser implantando nos municípios com população 

entre 20.000 e 70.000 habitantes, com o horário de funcionamento das 08:00 as 18:00 horas, 

em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana. 

 

O CAPS II poderá ser implantando nos municípios com população 

entre 70.000 e 200.000 habitantes, com horário de funcionamento das 08:00 as 18:00 horas, 
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em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno 

até as 21:00 horas. 

 

O CAPS III poderá ser implantando nos municípios com população 

acima de 200.000 habitantes, durante 24 horas diariamente, incluindo finais de semana e 

feriados. 

 

Para os municípios com população inferior a 20.000 habitantes o 

atendimento para a população com transtornos mentais será feito pela rede básica com ações 

de saúde mental, por meio do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 

 

Para os municípios com população acima de 200.000 habitantes poderá 

ser implantando o atendimento psicossocial para crianças e adolescentes por meio de CAPSi – 

II, com horário de funcionamento das 08:00 as 18:00 horas, em dois turnos, durante os cinco 

dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno até as 21:00 horas. 

 

Para os usuários de álcool e droga poderá ser implantado nos 

municípios com população acima de 70.000 habitantes o CAPSad – II, com horário de 

funcionamento das 08:00 as 18:00 horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno até as 21:00 horas. 

 

A Portaria nº 2.841/10 institui o CAPSad – III que poderá ser 

implantando nos municípios com população acima de 200.000 habitantes ou nos municípios 

que sejam pólos regionais, cuja somatória populacional atinja 200.000 habitantes, durante as 

24 horas do dia, inclusive nos finais de semana e feriados, possua ou não CAPSad – II. 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria 2.843/10 criou o NASF 3 

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com prioridade para atenção integral em saúde mental, 



 
 

   

 96 

prioritariamente para usuários de crack, álcool e outras drogas), o qual poderá ser implantado 

nos municípios com menos de 20.000 habitantes. 

 

A despeito do Ministério da Saúde não ter criado serviço especifico 

para o atendimento de criança e adolescente dependente de álcool e outras drogas, é 

imperioso que o município defina como será o atendimento (como já destacado na análise à 

normativa do SUS), uma vez que o serviço deverá ser prestado localmente. No entanto, 

considerando o sistema de atendimento implantado pela política de saúde mental, é certo que 

a estrutura de atendimento deve ser o CAPS, com a especificidade “ad” para usuários de 

álcool e outras drogas ou “i” com a qualificação específica da equipe no atendimento daquela 

população envolvida com álcool ou outras drogas. 

 

A normativa administrativa específica não define como será prestado o 

atendimento de criança e adolescente usuário de álcool e droga, se pelo CAPSI – II ou pelo 

CAPSad – II ou outra forma,  ou mesmo como se dará o suporte pelo NASF. 

 

Essa consideração, no entanto, se presta ao exercício teórico em relação 

ao atendimento, uma vez que, nem o município, nem o Estado requeridos estruturaram 

qualquer política, e sequer criaram qualquer equipamento para o atendimento especializado 

(VERIFICAR LOCALMENTE), absolutamente necessário e exigível. Esse é o fundamento 

da demanda. 

 

/OU ENTÃO Somente existe um equipamento voltado ao público 

adulto que não tem qualquer condição de atendimento técnico a crianças e adolescentes, seja 

em relação a saúde mental e menos ainda na especialidade do uso de álcool e outras drogas e 

suas diversas comorbidades.  

 

2.3. Do atendimento pelo CAPS ad 
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A falta de equipamento e definição de atendimento têm dificultado 

qualquer solução para o atendimento, mesmo em nível administrativo. No entanto, é nesse 

vácuo que se perdem os atendimentos, que são desqualificados e sem articulação em relação 

às ações necessária, com as graves consequências para crianças, adolescentes, suas famílias e a 

própria sociedade.   

 

Dessa forma, atento à regra da especialidade, o atendimento a crianças 

e adolescentes deve ser feito pelo CAPSad – II, em horário diverso do atendimento aos 

adultos e com equipe especializada e qualificada para o atendimento dessa população 

infantojuvenil.  

 

Outra alternativa para a qualidade ideal no atendimento  de crianças e 

adolescentes usuários de álcool e outras drogas seria pela criação de CAPSiad – II nos 

municípios em que a demanda exigir/ permitir. 

 

2.4. Os equipamentos - CAPS adII/ CAPSiII/NASF3 e a 

estrutura necessária 

 

Nesse ponto, importante destacar a estrutura necessária para a criação e 

funcionamento adequados dos serviços nos termos da normativa especializada (Portaria MS 

nº 336-02/ Portaria MS nº 2.843/10):  

 

CAPS i II – (Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a 

crianças e adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 

habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, ou em cogestão 

regional ou governo do Estado)  

Características:  

a - serviço  ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais;  



 
 

   

 98 

b - capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta 

de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;  

c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela 

organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de crianças;  

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão 

de unidades de atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes; 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;  

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que 

utilizam medicamentos essenciais (Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999)  e 

medicamentos excepcionais (Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001);  

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione  até às 21:00 

horas.  

Atividades:  

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros);  

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades 

de suporte social, entre outros);  

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de 

nível superior ou nível médio;  

d - visitas e atendimentos domiciliares;  

e - atendimento à família;  

f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança e do 

adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção 

social;  

g - desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as 

áreas de  assistência social, educação e justiça;  
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h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma 

refeição diária, os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias;  

Recursos Humanos:  

Atendimento de 15 (quinze) crianças e/ou adolescentes por turno, 

tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) pacientes/dia.  

a - 01 (um) médico psiquiatra,  ou  neurologista ou pediatra com 

formação em saúde mental;  

b - 01 (um) enfermeiro.  

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico;  

d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.  

 

CAPS ad II (pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas - capacidade operacional para atendimento em 

municípios com população superior a 70.000)  

Características:  

a - serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de 

abrangência populacional definida pelo gestor local;  

b - responsabilizar-se pela organização da demanda e da rede de  

instituições de atenção a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu território;  

c - capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta 

de entrada da rede assistencial local;  

d - coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por delegação do 

gestor local, a atividades de supervisão de serviços de atenção a usuários de drogas;  

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental local no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;  
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f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que 

utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental (Portaria/GM/MS nº 1077 de 

24 de agosto de 1999  e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS 

nº 341 de 22 de agosto de 2001);  

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 

horas.  

h - manter de 02 (dois) a 04 (quatro) leitos para desintoxicação e 

repouso.  

Atividades:  

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico,  de 

orientação, entre outros);  

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades 

de suporte social, entre outras);  

c - atendimento em oficinas terapêuticas (profissional de nível superior 

ou nível médio);  

d - visitas e atendimentos domiciliares;  

e - atendimento à família;  

f - atividades comunitárias para integração familiar e à comunidade;  

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma 

refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.  

h - atendimento de desintoxicação.  

Recursos Humanos:  

Atendimento de 25 (vinte e cinco) pacientes por turno, tendo como 

limite máximo  45 (quarenta e cinco) pacientes/dia  

a - 01 (um) médico psiquiatra;  

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental;  

c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e 

acompanhamento das intercorrências clínicas;  
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d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico;  

e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de  

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.  

NASF 3 Municípios com porte populacional menor que 20.000 (vinte 

mil) habitantes.  

Características  

a) desenvolver ações de atenção integral a usuários de crack, álcool e 

outras drogas, para prevenção e promoção da saúde, tratamento e redução dos riscos e danos;  

b) incorporar o matriciamento como lógica de atuação, apoiando as 

ESF na discussão de casos, atendimento compartilhado e construção conjunta de Projeto 

Terapêutico Singular;  

c) promover ações de detecção precoce;  

d) ações de intervenção breve;  

e) ações de redução de danos;  

f) orientar e acompanhar o uso de terapia medicamentosa, quando 

indicada;  

g) apoiar a criação de grupos de ajuda-mútua;  

h) orientar a realização de entrevistas motivacionais;  

i) ampliar o cuidado aos grupos de maior vulnerabilidade;  

j) ações para ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como 

parceiras no tratamento;  

k) oferecer orientações aos familiares dos usuários atendidos na ESF 

sobre o consumo de drogas e o tratamento;  

l) ações para constituir redes de apoio e integração;  

m) articular com os CAPS de referência;  

n) articular com os serviços hospitalares de referência no caso de 

necessidade de internação hospitalar;  
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o) acompanhar, na forma de ações de matriciamento, o período de 

tratamento hospitalar do paciente da área de abrangência do NASF 3;  

p) ações coletivas com vistas à intersetorialidade;  

q) ações para integrar as práticas de saúde com as outras políticas 

sociais como educação, esporte, cultura, lazer, assistência social e trabalho;  

r) apoiar a criação de iniciativas de geração de trabalho e renda, cursos 

profissionalizantes com recursos da comunidade para reinserção social dos pacientes;  

s) ações de prevenção nas escolas;  

t) ações de promoção da autonomia e dos direitos humanos e sociais da 

população de referência das ESF;  

u) articular com as estratégias de formação e educação permanente do 

SUS;  

v) informar ao usuário sobre maneiras menos 

danosas/nocivas/arriscadas relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas; e  

x) ampliar as possibilidades de interação social do usuário no território.  

Atividades 

a) território de atuação das equipes de Saúde da Família;  

b) principais atividades a serem desenvolvidas;  

c) profissionais a serem inseridos/contratados;  

d) forma de contratação e a carga horária dos profissionais;  

e) identificação das ESF vinculadas aos NASF 3;  

f) planejamento e/ou a previsão de agenda compartilhada entre as 

diferentes ESF e a equipe dos NASF 3, que incluam ações individuais e coletivas, de cuidados 

clínicos em álcool e outras drogas, de atenção psicossocial, de redução de danos, de visitas 

domiciliares, de educação permanente, tanto das ESF quanto da comunidade; e  

g) articulação em rede, no sistema de saúde, incluindo os demais 

serviços da rede assistencial, como CAPS I, CAPS II, CAPS AD, CAPS AD III (regional), 

CAPS infanto-juvenis, leitos em hospitais gerais e outros, prevendo mecanismos de integração 

e coordenação do acesso pelas ESF.  
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Recursos Humanos  

a) realizar suas atividades vinculadas a, no mínimo, 4 (quatro) e, no 

máximo, a 7 (sete) Equipes de Saúde da Família - ESF;  

b) ter, no mínimo, 3 (três) profissionais de nível superior de ocupações 

não coincidentes, categorias profissionais descritas na Portaria nº 154/GM/MS, de 24 de 

janeiro de 2008;  

c) funcionar em horário de trabalho coincidente com o das ESF, com 

carga horária de 40 horas semanais, resguardadas as especificidades das categorias 

profissionais descritas na Portaria nº 154/GM/MS, de 24 de janeiro de 2008, sendo que, para 

os profissionais médicos psiquiatras, a carga horária poderá ser de 20 horas semanais; e  

d) cadastrar os profissionais dos NASF 3 em uma única unidade de 

saúde, localizada preferencialmente dentro do território de atuação das ESF a que estão 

vinculados.  

Capacitação:  

a) o Município deverá criar mecanismos de educação permanente para 

médicos das ESF sobre a atenção aos problemas relacionados ao crack, álcool e outras drogas, 

por intermédio de programas de capacitação existentes nos níveis municipal, estadual e 

federal; e  

b) os profissionais dos NASF 3 e das ESF de referência serão 

capacitados por meio do curso à distancia "Sistema para Detecção do Uso Abusivo e 

Dependência de Substâncias Psicoativas: Encaminhamento, Intervenção breve, Reinserção 

social e Acompanhamento"-  

    

2.4. Da Política Nacional de Saúde Mental  

 

Especificamente, a lei 10.216/2001, ao instituir a Política Nacional de 

Saúde Mental também reorganizou o modelo assistencial em saúde mental, estabelecendo a 

diretriz do atendimento integral do usuário, no que deve se envolver a família e a 

comunidade, além dos profissionais de saúde da mesma base territorial.  
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Elenca os direitos do paciente, como: o acesso ao melhor tratamento 

do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades/ recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na comunidade/ direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 

a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária/ ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis/ ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental (art. 2º). 

 

Também destaca a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da 

política de saúde mental, relevando a assistência e a promoção de ações de saúde com a 

participação da sociedade e da família (art. 3º). Ainda delimita que a internação, em qualquer 

de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extrahospitalares se mostrarem 

insuficientes (art. 4º), mas visando sempre a reinserção social do paciente em seu meio, por 

meio de assistência integral, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros (§§ 2º e 3º). 

 

Ou seja, garante o atendimento integral, multidisciplinar e focado no 

atendimento individualizado do paciente, contextualizado e referenciado no seu território.  

 

V - DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES –  DIREITO 

VIOLADO 

 

A única alternativa que se percebe na realidade deste município de ....., 

absolutamente irregular e totalmente fora do contexto do atendimento integral em saúde 

mental, tem se resumido a atendimentos esparsos, sem resolutividade ou eficiência.  

 

Conforme documentos (juntar relatórios dos PANIS/ PVs/ ações/ 

documentos do IC – PENSAR EM QUESITOS ESPECÍFICOS PARA 
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IDENTIFICAR A INEFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO) não há nenhuma ação ou 

plano eficiente que possa qualificar o atendimento. 

 

Além do atendimento sem qualidade, as únicas alternativas foram os 

encaminhamentos para internação compulsória em leito psiquiátrico (indicar os processos) 

também sem eficiência (indicar) ou encaminhamento a comunidades terapêuticas 

(MOSTRAR QUE ELAS NÃO TÊM SUPERVISÃO MÉDICA/ NEM REGISTRO 

NA SAÚDE/ NEM REGISTRO NO CMDCA/CMS), não passando de uma pseudo 

solução absolutamente omissa e descompromissada com o atendimento de mínima qualidade 

técnica que a questão da drogadição/alcoolismo exigem.  

 

Ademais, a internação compulsória é última fase na rotina de 

atendimento aos usuários de álcool e outras drogas (JUNTAR PARECER DO DR. 

GUSTAVO BARROS – MATERIAL DE APOIO), demonstrando não somente sua 

ineficiência, como a falta de qualidade e compreensão técnica dos requeridos na oferta do 

serviço especializado de atendimento.  

 

Nesse contexto, ainda que com mazelas técnicas e dificuldades de 

operacionalização, o que é objeto de outras investigações do MP, o que se tem por certo é que 

a sustentação do sistema de saúde mental em determinada unidade federativa deveria se 

encontrar ancorado na existência e qualidade de atendimento de Centros de Apoio 

Psicossocial (CAPS), sem os quais a pessoa com transtorno mental encontrar-se-ia a mercê de 

total falta de atenção.  

 

VI – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E 

MUNICÍPIO  
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Nos termos da normativa acima indicada cabe, precipuamente ao 

Município a instalação dos Centros de Atenção Psicossocial para cuidar de usuários de álcool 

e drogas (CAPSad).  

 

Tal consideração decorre da hierarquização dos serviços e ações 

previstos para o SUS, e assim se justifica a partir da necessidade do planejamento 

administrativo e a definição de atribuições, que somente se pode ter a partir dos valores 

insertos na idéia da territorialização.  

 

Ocorre que, também o Estado deve ser responsável pelo 

estabelecimento do sistema de saúde mental e pela implementação das condições para o 

tratamento dos comprometimentos associados ao uso de álcool e outras drogas.  

 

Repise-se que a responsabilidade em relação à saúde e assistência é 

comum aos três entes da federação (art. 23,II, CF), cuja previsão orientou, inclusive, a questão 

da competência legislativa concorrente (art. 24, XII , CF), no que não diverge a Constituição 

paulista. 

 

A lei 8.080/90, que estabelece o SUS, nos termos do art. 7º, considera a 

necessária descentralização político-administrativa (inc. IX) com ênfase na descentralização 

dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde. Exige ainda que se conjuguem recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

dos entes federados para prestação de serviços de assistência à saúde da população (art. 7º, 

XI), bem como a competência do Estado para prestar apoio técnico e financeiro aos 

Municípios e executar supletivamente ações e serviços públicos de saúde (art. 17, III).  

 

Nem se olvide, ainda, que a questão da corresponsabilização decorre da 

norma constitucional que erige a promoção do acesso à saúde como dever do Estado (art. 196 

da CF) como competência material comum dos entes da federação (art. 23, II, CF). 
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Inclusive no que pertine à assistência terapêutica, a lei 8.080/90 exige 

que o Estado concorra para a promoção de políticas de saúde em conjunto com os poderes 

locais, especialmente quando se trate de serviços de média e alta complexidade (art. 17, III e 

IX). 

 

A responsabilidade solidária decorre também do fato de que a direção 

do SUS, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8080/90, é exercida pela Secretaria de 

Estado de Saúde, no caso representada pelo Departamento Regional de Saúde – DRS – que 

deve manter ações para integração, financiamento e coordenação e mesmo suplementação e 

participação no planejamento das ações. 

 

Acresça-se nesse tópico, por fim, que o poder público local não tem se 

omitido de maneira total, mas lhe falta o suporte e a integração necessárias implementação e 

execução das ações necessárias que exigem especialidade e integração que somente recursos 

de integração que devem ser oferecidos pelo nível de estadual, especialmente pela articulação 

de serviços complementares, é que podem atender às necessidades específicas. 

 

Além disso, e em especial, não existe o equipamento necessário e 

essencial para o atendimento em saúde mental de crianças e adolescentes envolvidos 

com o uso de álcool e outras drogas que são: CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial 

álcool e drogas)/CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial infantil) com especialidade 

em álcool e drogas/NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com prioridade 

para atenção integral em saúde mental, prioritariamente para usuários de crack, álcool 

e outras drogas), sem olvidar a completa falta de atendimento especializado à população 

infanto-juvenil envolvida com o uso de álcool e outras drogas, seja no que diz com 

equipamento especializado, equipe interprofissional qualificada, políticas intersetoriais de 
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integração e atendimento capacitado para tal finalidade, conforme demonstram as estatísticas 

e o descumprimento da legislação específica já referidos acima.  

 

VII – DOS PEDIDOS  

 

a) a citação do Município de ... na pessoa de seu representante legal, 

para que, caso deseje, apresente resposta no prazo legal, sob pena de revelia e suas 

conseqüências jurídicas; 

b) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18 da Lei Federal nº 7.347/85 e do artigo 

87 da Lei Federal nº 8.078/90; 

c) Que as intimações sejam feitas em nome do autor pessoalmente, 

mediante entrega e vista dos autos ao Promotor de Justiça, conforme o artigo 236, §2º, do 

Código de Processo Civil, e o artigo 224, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 

26 de novembro de 1993; 

d) A condenação da Municipalidade de... à: 

d.1) obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 24 

meses, todas as medidas necessárias para a implementação e instalação de unidades de 

CAPSadII, com destinação ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de álcool e 

outras drogas, com capacidade operacional de atendimento em horário diverso do 

atendimento aos adultos e com equipe especializada e qualificada para esse atendimento, com 

criação e funcionamento adequados dos serviços nos termos da normativa especializada 

(Portaria MS nº 336-02). 

ou, alternativamente: 

d.2) obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 24 

meses, todas as medidas necessárias para a implementação e instalação de unidades de 

serviços de saúde criação de CAPSi – II, com destinação de equipe especializada ao 

atendimento de crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas, com criação e 
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funcionamento adequados dos serviços nos termos da normativa especializada (Portaria MS 

nº 336-02); 

ou alternativamente: 

d.3) obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 24 

meses, todas as medidas necessárias para a implementação e instalação de unidades de 

serviços de saúde criação de NASF 3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com prioridade 

para atenção integral em saúde mental, prioritariamente para usuários de crack, álcool e outras 

drogas), com criação e funcionamento adequados dos serviços nos termos da normativa 

especializada (Portaria MS 2.843/10); 

e) Requer-se a comprovação do alegado pela produção de todo o 

gênero de provas admitidas em Direito, sem exceção, em especial pelo depoimento pessoal 

dos réus, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, realização de 

perícia e inspeções judiciais, em resumo, tudo o que for necessário para o deslinde efetivo da 

lide; 

f) Deixa o Ministério Público de requerer a condenação dos réus em 

custas processuais e honorários por se tratar de ação movida pelo Ministério Público em 

defesa da sociedade. 

 

IV – DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa, apenas para fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 

 
Local, data. 

 
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA 
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15. SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PANORAMA 

TÉCNICO E CONCEITUAL 

Dr. Gustavo Barros  

Médico psiquiatra UNIFESP– Assistente Técnico do CAO Cível 

Introdução 

Indiscutivelmente, os progressos no campo da Saúde Mental, 

sobretudo nas últimas décadas, propiciaram tratamentos mais efetivos que, juntamente com 

novos pactos sociais, permitiram aproximar o indivíduo com transtorno mental da sociedade, 

visando a sua inclusão. 

Consoante com diversas experiências de reforma da assistência 

psiquiátrica no mundo ocidental e as recomendações da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) contidas na Carta de Caracas (1990), o Ministério da Saúde, a partir da década 

de 90, define uma nova política de saúde mental que redireciona paulatinamente os recursos 

da assistência psiquiátrica para um modelo substitutivo, baseado em serviços de base 

comunitária. Isto é, que oferecem cuidados na comunidade e em articulação com os recursos 

que a comunidade oferece. Incentiva-se a criação de serviços em saúde mental públicos e 

territorializados (território é a designação não apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, 

das instituições, das redes e dos cenários nos quais se dão a vida comunitária), ao mesmo 

tempo em que se determina a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização 

do parque hospitalar especializado. 

Apesar de transcorridos mais de 20 anos da publicação da Carta de 

Caracas, este redirecionamento proposto ainda apresenta sérios problemas na sua efetivação, 

especialmente em duas áreas distintas e, algumas vezes, sobreponíveis, que são a infância e 

adolescência e, o uso de álcool e outras drogas. 

A partir de uma breve revisão sobre os conceitos do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e do panorama atual da Saúde Mental no Brasil, o principal equipamento na 

política de saúde mental vigente, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e suas variantes 
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para a Infância e Adolescência (CAPSi) e para usuários de Álcool e outras Drogas (CAPSad) 

são mais detalhadamente relatados. Outros equipamentos essenciais e que sustentam o 

modelo comunitário, como a Unidade Básica de Saúde, Ambulatório de Saúde Mental, 

Pronto-Socorro, Hospital Geral e Psiquiátrico Especializado, são mais brevemente descritos. 

Modelos alternativos de tratamento, como as Comunidades Terapêuticas e os Consultórios de 

Rua, também são mencionados. 

Do Sistema Único de Saúde (SUS) – LEI 8.080/1990 (LEI 

ORDINÁRIA) 19/09/1990 

Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. 

O modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam 

pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem 

segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam 

direito algum. Assim, o SUS foi criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e 

promover a saúde de toda a população. O Sistema constitui um projeto social único que se 

materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. 

O município é o principal responsável pela saúde pública de sua 

população. A partir do Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor municipal passa a 

assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e serviços de saúde 

oferecidos em seu território. 

Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele pactua 

(negocia e acerta) com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à 

saúde de sua população. Esse pacto também deve passar pela negociação com o gestor 

estadual. 

O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de 

organizar o atendimento à saúde em seu território. 

Panorama da Saúde Mental no Brasil 

A nona edição da publicação Saúde Mental em Dados apresenta um 

quadro geral da rede pública de atenção à saúde mental em julho de 2011 e séries históricas 
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sobre os CAPS, as Residências Terapêuticas, o Programa de Volta para Casa, os Hospitais 

Psiquiátricos e sobre os gastos do Programa de Saúde Mental. 

A rede de saúde mental conta atualmente com 1650 CAPS, 596 

Residências Terapêuticas, 3832 benficiários do Programa de Volta Para Casa, 92 Consultórios 

de Rua e 640 iniciativas de inclusão social pelo trabalho de pessoas com transtornos mentais, 

de acordo com o CIST – Cadastro Nacional das Iniciativas de Inclusão Social pelo Trabalho. 

Hoje os gastos federais com ações extra-hospitalares ultrapassam o 

investimento nas ações hospitalares. Permanecem os desafios com relação à expansão de 

serviços destinados a populações específicas, como crianças e adolescentes, usuários de álcool 

e outras drogas e serviços de atenção 24 horas. 

UF: São Paulo 

População: 41.252.160 habitantes 

CAPS I: 61 

CAPS II: 76 

CAPS III: 22 

CAPSi: 30 

CAPSad:62 

CAPSadIII: -  

Total: 251 

Fonte: Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

 

Saúde Mental Infanto-Juvenil 

A base normativa e política do atual campo da Saúde Mental vêm, há 

muito, apontando a necessidade de ser construído um novo patamar de ações para o cuidado 

de crianças e adolescentes portadores de transtorno mental. A 2.ª Conferência Nacional de 

Saúde Mental, realizada em 1992, apontou os efeitos perversos da institucionalização de 

crianças e jovens e a 3.ª Conferência Nacional de Saúde Mental (2001) foi contundente sobre 

o tema, determinando que não fossem postergadas as ações político-assistenciais necessárias 
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para que um novo tempo se instaurasse no que diz respeito ao cuidado e tratamento da 

população infanto-juvenil. A institucionalidade para todas as mudanças está materializada na 

Lei n.º 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

No campo específico da Saúde Mental Infanto-Juvenil, essa prioridade 

se materializou na instituição do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, que teve 

sua implantação concretizada graças ao esforço de representantes de diferentes setores, do 

âmbito governamental e não-governamental, garantindo que este se fortaleça a cada dia como 

um importante espaço de diálogo e construção de consensos possíveis sobre o tema, 

consolidando as redes de serviços, de forma que possam fazer frente aos diferentes problemas 

apresentados pelas crianças e pelos adolescentes portadores de transtornos mentais. 

Apesar do longo tempo decorrido desde a constatação do evidente 

problema da assistência para esta população, a IV Conferência Nacional de Saúde 

MentalIntersetorial (CNSMI), realizada em julho de 2010, ratifica a necessidade de assegurar, 

em todo o território nacional, o acesso e o tratamento para crianças, adolescentes e jovens 

com sofrimento psíquico, através da montagem de uma rede pública ampliada de atenção em 

saúde mental  de base comunitária e fundamento intersetorial , em consonância com as 

necessidades, os recursos e as particularidades de cada localidade, e sob a égide das 

determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Lei 10.216, dos princípios 

da reforma psiquiátrica e dos fundamentos da Política Pública de Saúde Mental no SUS. 

Fórum de Saúde Mental Infanto Juvenil – Princípios para uma 

Política Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil 

• Acolhimento universal 

Este princípio significa que as portas de todos os serviços públicos de 

saúde mental infanto-juvenil devem estar abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e 

qualquer demanda dirigida ao serviço de saúde do território, deve ser acolhida, isto é, recebida, 

ouvida e respondida. 

O serviço não pode fechar suas portas sob qualquer alegação de 

lotação, inadequação entre demanda e capacidade técnica do serviço. O acolhimento universal 
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não implica, portanto, na exigência, que seria milagrosa ou tirânica, e em todo caso absurda, 

de que todo aquele que procurar o serviço terá que ser necessariamente absorvido nos modos 

de tratamento existentes no serviço em questão (o que obviamente não é possível), mas na 

idéia de que acolher, ouvir e reconhecer a legitimidade da procura já é uma forma de cuidado, 

sempre possível, que pode dar lugar a diferentes encaminhamentos, segundo o caso. Recebida 

e ouvida a demanda, é preciso que se dê uma resposta. Trata-se de acabar com as barreiras 

burocráticas que dificultam o acesso ao serviço e romper com a lógica do encaminhamento 

irresponsável, que faz com que aquele que procura atendimento percorra, infinitamente, uma 

série de serviços e não encontre acolhida em nenhum. Como há situações em que o 

encaminhamento para outros serviços se impõe, essa postura implica um novo princípio, que 

concerne ao modo de conceber e praticar o encaminhamento, quando é o caso. 

• Encaminhamento implicado 

Na forma de cuidado que aqui se propõe, a própria noção de 

encaminhamento é redefinida e podemos denominá-la de encaminhamento implicado. 

Essa redefinição exige que aquele que encaminha se inclua no 

encaminhamento, se responsabilize pelo estabelecimento de um endereço para a demanda, 

acompanhe o caso até seu novo destino. Muitas vezes, o serviço que encaminha tem de fazer 

um trabalho com o serviço para o qual o caso é encaminhado, que consiste em discutir as 

próprias condições de atendimento do caso. Esse trabalho se insere na concepção de rede e 

sua construção será abordada adiante. Existe ainda a possibilidade da desconstrução da 

demanda como demanda de tratamento. Nesses casos, o serviço deverá realizar o trabalho de 

desconstrução, que muitas vezes implica em uma intervenção junto a outras instâncias, a 

escola, por exemplo, quando encaminha situações de indisciplina ou os freqüentíssimos 

“problemas de aprendizagem” como se fossem questões de saúde mental que necessitassem 

de tratamento. Nesse caso, além da construção de rede, o princípio aqui implicado é o da 

intersetorialidade, de que se tratará mais adiante. 

• Construção permanente da rede 

A idéia de rede se desloca de uma acepção empírica, positivista, na qual 

significa um conjunto concreto de serviços interligados, para situar-se no plano de uma forma 
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de conceder e agir o cuidado. Se o serviço não limita suas ações e intervenções ao plano 

meramente técnico (ações terapêuticas, medicação, atividades diversas), mas inclui no escopo 

de suas competências e obrigações o trabalho com os demais serviços e equipamentos do 

território, então ele está permanentemente construindo a rede, mesmo na ausência concreta de 

serviços tecnicamente “adequados” ao caso. 

Tal concepção de rede articula a ação do cuidado para com o que se 

situa para fora e para além dos limites da instituição e implica a noção de território. 

• Território 

É uma das categorias nocionais mais importantes com que trabalhamos 

no campo da Saúde Mental. Podemos entendê-lo como um campo que ultrapassa em todos os 

sentidos o recorte meramente regional ou geográfico, que, no entanto, importa nele. O 

território é tecido pelos fios que são as instâncias pessoais e institucionais que atravessam a 

experiência do sujeito, incluindo: sua casa, a escola, a igreja, o clube, a lanchonete, o cinema, a 

praça, a casa dos colegas, o posto de saúde e todas as outras, incluindo-se centralmente o 

próprio sujeito na construção do território. O território é o lugar psicossocial do sujeito. 

• Intersetorialidade na ação do cuidado 

Um trabalho clínico não pode deixar de ampliar-se também no serviço, 

de seus portões para fora, para a rede que inclui outros serviços de natureza clínica (outros 

Capsis e Caps, ambulatórios, hospitais, PSFs, etc.), mas também outras agências sociais não 

clínicas que atravessam a vida das crianças e jovens: escola, igreja, órgãos da justiça e da 

infância e adolescência, conselho tutelar, instituições de esporte, lazer, cultura, dentre outros. 

O trabalho dos serviços de saúde mental infanto-juvenil deve incluir, 

no conjunto das ações a serem consideradas na perspectiva de uma clínica no território, as 

intervenções junto a todos os equipamentos – de natureza clínica ou não – que, de uma forma 

ou de outra, estejam envolvidos na vida das crianças e dos adolescentes dos quais se trata de 

cuidar. 

Concluindo, a Política Pública de Assistência em Saúde Mental aponta 

para a necessidade de destituir, do lugar de referência e de modelo de cuidado e assistência, as 

instituições baseadas na ideologia do reparo, de caráter excludente, isolacionista. O eixo passa 
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a ser definido pelos direitos de cidadania, definindo a esfera pública como um lugar de 

excelência de ação protetiva, de cuidados éticos emancipatórios das pessoas em situação de 

risco social. Tal direção impõe mudanças que se traduzem na articulação de novos 

dispositivos de cuidado vinculados ao processo de desinstitucionalização. Esse processo 

baseia-se no princípio de que a pessoa portadora de sofrimento mental, de alguma deficiência 

e sua família devem ser protagonistas do seu processo de emancipação, devendo assumir os 

seus lugares na vida de sua cidade. 

Em suma, os serviços de saúde mental infanto-juvenil, dentro da 

perspectiva que hoje rege as políticas de saúde mental no setor, devem assumir uma função 

social que extrapola o afazer meramente técnico do tratar, e que se traduz em ações, tais como 

acolher, escutar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, melhorar a qualidade de vida da 

pessoa portadora de sofrimento mental, tendo-a como um ser integral com direito a plena 

participação e inclusão em sua comunidade, partindo de uma rede de cuidados que leve em 

conta as singularidades de cada um e as construções que cada sujeito faz a partir de seu 

quadro. 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde 

aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e 

tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e 

demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num 

dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. 

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos. 

Os CAPS visam: 

• Prestar atendimento em regime de atenção diária; 
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• Gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico 

eficiente e personalizado; 

• Promover a inserção social dos usuários através de ações 

intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias 

conjuntas de enfrentamento dos problemas. 

Os CAPS também têm a responsabilidade de organizar a rede de 

serviços de saúde mental de seu território; 

• Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede 

básica, PSF (Programa de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde);  

• Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental 

de sua área;  

• Coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de 

unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu território; 

• Manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que 

utilizam medicamentos para a saúde mental. 

Os CAPS devem contar com espaço próprio e adequadamente 

preparado para atender à sua demanda específica, sendo capazes de oferecer um ambiente 

continente e estruturado. 

Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: 

• Consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, 

terapias); 

• Salas para atividades grupais; 

• Espaço de convivência; 

• Oficinas; 

• Refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições de 

acordo com o tempo de permanência de cada paciente na unidade); 

• Sanitários; 

• Área externa para oficinas, recreação e esportes. 
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As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em 

ambiente aberto, acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços, 

muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, 

potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua história, 

sua cultura e sua vida quotidiana. 

Cada usuário de CAPS deve ter um projeto terapêutico individual, isto 

é, um conjunto de atendimentos que respeite a sua particularidade, que personalize o 

atendimento de cada pessoa na unidade e fora dela e proponha atividades durante a 

permanência diária no serviço, segundo suas necessidades. A depender do projeto terapêutico 

do usuário do serviço, o CAPS poderá oferecer, conforme as determinações da Portaria GM 

336/02: 

• Atendimento Intensivo: trata-se de atendimento diário, oferecido 

quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou 

dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua.  Esse 

atendimento pode ser domiciliar, se necessário; 

• Atendimento Semi-Intensivo: nessa modalidade de atendimento, 

o usuário pode ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida quando o 

sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades 

de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta da equipe para se estruturar 

e recuperar sua autonomia. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário;  

• Atendimento Não-Intensivo: oferecido quando a pessoa não 

precisa de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na 

família e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês. Esse atendimento 

também pode ser domiciliar. 

Cada CAPS, por sua vez, deve ter um projeto terapêutico do serviço, 

que leve em consideração as diferentes contribuições técnicas dos profissionais dos CAPS, as 

iniciativas de familiares e usuários e o território onde se situa, com sua identidade, sua cultura 

local e regional. 
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Quando uma pessoa é atendida em um CAPS, ela tem acesso a vários 

recursos terapêuticos: 

• Atendimento individual: prescrição de medicamentos, 

psicoterapia, orientação; 

• Atendimento em grupo: oficinas terapêuticas, oficinas 

expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de alfabetização, oficinas culturais, grupos 

terapêuticos, atividades esportivas, atividades de suporte social, grupos de leitura e debate, 

grupos de confecção de jornal; 

• Atendimento para a família: atendimento nuclear e a grupo de 

familiares, atendimento individualizado a familiares, visitas domiciliares, atividades de ensino, 

atividades de lazer com familiares; 

• Atividades comunitárias: atividades desenvolvidas em conjunto 

com associações de bairro e outras instituições existentes na comunidade, que têm como 

objetivo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com a família, a comunidade e a 

sociedade em geral. Essas atividades podem ser: festas comunitárias, caminhadas com grupos 

da comunidade, participação em eventos e grupos dos centros comunitários; 

• Assembléias ou Reuniões de Organização do Serviço: a 

Assembléia é um instrumento importante para o efetivo funcionamento dos CAPS como um 

lugar de convivência. É uma atividade, preferencialmente semanal, que reúne técnicos, 

usuários, familiares e outros convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem 

encaminhamentos para o serviço. Discutem-se os problemas e sugestões sobre a convivência, 

as atividades e a organização do CAPS, ajudando a melhorar o atendimento oferecido. 

Os CAPS funcionam, pelo menos, durante os cinco dias úteis da 

semana (2ª a 6ª feira). Seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de 

CAPS: 

 

CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas 

De segunda a sexta-feira 
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CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas 

De segunda a sexta-feira 

Pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas 

CAPS III – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

Funciona 24 horas, diariamente, também nos feriados e fins de semana 

CAPSi – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas 

De segunda a sexta-feira 

Pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas 

CAPSad – municípios com população acima de 100.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas 

De segunda a sexta-feira 

Pode ter um terceiro período, funcionando até 21 horas 

 

Os usuários que permanecem um turno de quatro horas nos CAPS 

devem receber uma refeição diária; os assistidos em dois períodos (oito horas), duas refeições 

diárias; e os que estão em acolhimento noturno nos CAPS III e permanecem durante 24 horas 

contínuas devem receber quatro refeições diárias. A freqüência dos usuários nos CAPS 

dependerá de seu projeto terapêutico. É necessário haver flexibilidade, podendo variar de 

cinco vezes por semana com oito horas por dia a, pelo menos, três vezes por mês. 

Os diferentes tipos de CAPS são: 

• CAPS I e CAPS II: são CAPS para atendimento diário de adultos, 

em sua população de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes.  

• CAPS III: são CAPS para atendimento diário e noturno de 

adultos, durante sete dias da semana, atendendo à população de referência com transtornos 

mentais severos e persistentes. 

• CAPSi: CAPS para infância e adolescência, para atendimento 

diário a crianças e adolescentes com transtornos mentais. 
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• CAPSad: CAPS para usuários de álcool e drogas, para 

atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de 

repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. 

CAPS para a Infância e Adolescência (CAPSi) 

O CAPSi é um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de 

crianças e adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente. Estão incluídos nessa 

categoria os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua 

condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais. A experiência 

acumulada em serviços que já funcionavam segundo a lógica da atenção diária indica que se 

ampliam as possibilidades do tratamento para crianças e adolescentes quando o atendimento 

tem início o mais cedo possível, devendo, portanto, os CAPSi estabelecerem as parcerias 

necessárias com a rede de saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da população 

infanto-juvenil. 

As psicoses da infância e o autismo infantil são condições clínicas para 

as quais não se conhece uma causa isolada que possa ser responsabilizada por sua ocorrência. 

Apesar disso, a experiência permite indicar algumas situações que favorecem as possibilidades 

de melhora, principalmente quando o atendimento tem início o mais cedo possível, 

observando-se as seguintes condições: 

• O tratamento tem mais probabilidade de sucesso quando a 

criança ou adolescente é mantida em seu ambiente doméstico e familiar.  

• As famílias devem fazer parte integrante do tratamento, quando 

possível, pois se observa maior dificuldade de melhora quando se trata a criança ou 

adolescente isoladamente. 

• O tratamento deve ter sempre estratégias e objetivos múltiplos, 

preocupando-se com a atenção integral a essas crianças e adolescentes, o que envolve ações 

não somente no âmbito da clínica, mas também ações intersetoriais. É preciso envolver-se 

com as questões das relações familiares, afetivas, comunitárias, com a justiça, a educação, a 

saúde, a assistência, a moradia etc. A melhoria das condições gerais dos ambientes onde vivem 
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as crianças e os adolescentes tem sido associada a uma melhor evolução clínica para alguns 

casos. 

• As equipes técnicas devem atuar sempre de forma interdisciplinar, 

permitindo um enfoque ampliado dos problemas, recomendando-se a participação de médicos 

com experiência no atendimento infantil, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, para formar uma equipe mínima de trabalho. A 

experiência de trabalho com famílias também deve fazer parte da formação da equipe. 

• Deve-se ter em mente que no tratamento dessas crianças e 

adolescentes, mesmo quando não é possível trabalhar com a hipótese de remissão total do 

problema, a obtenção de progressos no nível de desenvolvimento,  em qualquer aspecto de 

sua vida mental, pode significar melhora importante nas condições de vida para eles e suas 

famílias. 

• Atividades de inclusão social em geral e escolar em particular 

devem ser parte integrante dos projetos terapêuticos. 

Em geral, as atividades desenvolvidas nos CAPSi são as mesmas 

oferecidas nos CAPS, como atendimento individual, atendimento grupal, atendimento 

familiar, visitas domiciliares, atividades de inserção social, oficinas terapêuticas, atividades 

socioculturais e esportivas, atividades externas. Elas devem ser dirigidas para a faixa etária a 

quem se destina atender. Assim, por exemplo, as atividades de inserção social devem 

privilegiar aquelas relacionadas à escola. 

Tipos de profissionais que trabalham nos CAPS – Equipes 

mínimas 

CAPS I 

• 1 médico psiquiatra ou médico com formação em saúde 

mental 

• 1 enfermeiro 

• 3 profissionais de nível superior de outras categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico 
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• 4 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

CAPS para usuários de álcool e drogas (CAPad) 

Os CAPSad devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem 

um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de 

uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, 

limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses serviços 

comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção 

comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as 

necessidades da população-alvo dos trabalhos. Os CAPSad desenvolvem uma gama de 

atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas 

domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a 

desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo de cuidados e que não 

demandem por atenção clínica hospitalar. 

Em relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental, em 2010, ao se discorrer sobre a rede de atenção, propõe-se a criação e 

expansão, em todo o país, da rede de cuidados em saúde mental para usuários de 

álcool e outras drogas com a implantação de CAPSad III, CAPSad, além de criação 

de CAPSad com perfil para infância e adolescência (CAPSad infanto e juvenil)  

atualizando a Portaria GM 336/2002  com equipe multiprofissional, disponível 

durante todo o horário de funcionamento, de modo a oferecer o atendimento 

necessário aos usuários de álcool e outras drogas. Uma vez que, até o momento, 

esta proposta de criação do CAPSad infanto e juvenil ainda não foi normatizada, 

muitos municípios têm adaptado o atendimento dos CAPSad aos adolescentes. 

Embora não seja a solução ideal, pode-se considerar uma estratégia válida. 

 

Tipos de profissionais que trabalham nos CAPS – Equipes 

mínimas 
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CAPSad 

• 1 médico psiquiatra 

• 1 enfermeiro com formação em saúde mental 

• 1 médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e 

acompanhamento das intercorrências clínicas 

• 4 profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico 

• 6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

6.6. Outros equipamentos de saúde de apoio ao modelo 

comunitário 

6.6.1. Unidade Básica de Saúde e Atenção Primária 

Equipes de atenção primária e Programa de Saúde da Família (PSF), 

sob suporte técnico e supervisão de equipes de matriciamento (ligadas ao serviço de saúde 

mental de referência para uma determinada população) para a participação em programas de 

promoção, prevenção e intervenções terapêuticas em saúde mental específicas, a fim de 

identificar, tratar e encaminhar aos serviços especializados os casos de transtornos mentais 

que não consigam tratar, construindo um sistema de referência e contra-referência. 

Em relação à dependência química, a Unidade Básica de Saúde e 

Atenção Primária destacam-se por: 

 A Unidade Básica de Saúde é um importante ambiente para 

estabelecer ações de saúde, devido ao caráter longitudinal de acompanhamento dos 

indivíduos. 

 Como “porta de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro, a UBS representa o primeiro contato com o paciente que busca tratamento para 

problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas. 

 Rastreamento, intervenções breves e acompanhamento clínico e 

psicossocial são estratégias possíveis da rede de atenção primária. 
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 A educação continuada, o apoio de equipes especializadas e a 

existência de serviços de retaguarda adequados são fatores importantes para que a UBS possa 

ser inserida integralmente na rede de cuidados ao dependente químico. 

Ambulatório Saúde Mental 

O atendimento ambulatorial é eficaz no tratamento e controle das 

doenças mentais e, quando combinado com a dispensação de medicamentos, mostra uma 

elevada taxa de resposta terapêutica com baixo custo, observadas a localização geográfica e a 

população a ser assistida. 

O serviço ambulatorial, seja por seu custo menor, seja por manter o 

paciente próximo à família e às suas atividades, tem sido evidenciado como uma abordagem 

eficaz no tratamento das dependências. A equipe multidisciplinar especializada locada em um 

mesmo espaço remove barreiras para a adesão do paciente, ao mesmo tempo em que o 

observa de vários ângulos, devido a troca de informações nas discussões de casos, sempre 

presentes nessas configurações de atendimento. 

Apesar de tratamentos direcionados para determinada população 

gerarem o ônus da contratação de uma equipe especializada, mulheres, pacientes pertencentes 

à outra cultura, desempregados, indivíduos com outros transtornos associados ao uso de 

substância, com dependência de mais de uma substância, que já tenham se submetido a 

tratamentos anteriores, além de outros, precisam ter suas necessidades avaliadas. É 

fundamental, a partir dessa avaliação, aperfeiçoar condutas clínicas e terapêuticas que, em 

conjunto, atendam a essas necessidades, de modo que o resultado do tratamento seja o mais 

positivo possível. 

Ambulatório Médico Especializado – Psiquiatria 

Modelo de atendimento na rede pública de saúde, é responsável por 

casos mais graves do que os atualmente atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial 

(Caps), mas que não necessitem de internação. São atendidos portadores de depressão e de 

transtornos psicóticos, como esquizofrenia ou bipolaridade, além de dependentes de álcool e 

drogas. Além dos psiquiatras, atuam no AME psiquiátrico fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais e assistentes sociais. 

http://www.abril.com.br/especiais/drogas
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Pronto-Socorro Psiquiátrico 

Unidade, aberta em tempo integral (24 horas por dia), com leitos para 

acolher pacientes em crise, em curtíssima permanência (até 24 horas); deverão estar articuladas 

com o SAMU. Nas cidades maiores o SAMU deveria ter uma ambulância específica para o 

atendimento pré-hospitalar de pacientes psiquiátricos, a qual deverá contar com pessoal 

especializado e ser equipada adequadamente para estes atendimentos 

Deve-se considerar que as emergências relacionadas ao uso e ao abuso 

de substâncias são comuns no pronto-socorro, e todo profissional da saúde deve estar 

habilitado a manejar tais situações. As emergências são frequentemente relacionadas a 

emergências clínicas e a outros transtornos psiquiátricos e necessitam ser abordadas em 

conjunto. Apesar de o atendimento prioritário ser a emergência, a presença no pronto-socorro 

também pode ser mais uma oportunidade para conduzir o paciente ao tratamento. Muitos 

indivíduos têm seu primeiro contato com o tratamento nesse local. 

Hospital Geral 

Serviços destinados a internações de pacientes agudos, em princípio de 

curta permanência para pacientes psiquiátricos sem intercorrências ou para pacientes 

psiquiátricos com intercorrências clínicas ou cirúrgicas que necessitem de internação em 

hospitais gerais. A possibilidade de autocuidado e o risco individual de conduta violenta e anti-

social devem ser aferidos em função da possibilidade de atendimento de cada serviço. 

A prevalência de transtornos relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas é elevada entre pacientes internados em hospital geral. A internação em um 

hospital geral é um momento privilegiado para intervenção em seu padrão de consumo. As 

intervenções breves para usuários de risco de substâncias psicoativas internados em hospital 

geral devem ser incluídas na abordagem cotidiana dos pacientes. 

Hospital Psiquiátrico Especializado 

O Hospital Psiquiátrico Especializado é destinado a atender pacientes 

que necessitem cuidados intensivos cujo tratamento não é possível em serviços de menor 

complexidade. Deverá funcionar de acordo com seus programas de atendimento, contando 
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com equipe multiprofissional completa, necessária para desenvolver os programas 

terapêuticos da unidade. 

Os pacientes são visto de forma individualizada, tendo planos 

terapêuticos específicos para atender suas necessidades, visando maior sucesso em seu 

tratamento. No projeto, inclui-se a família do dependente químico, fazendo parte integrante 

do processo do tratamento e recuperação, através de grupos de orientação familiar com o 

objetivo de motivá-los também a procurar tratamento para co-dependência e dessa forma 

passar a ser fator de proteção para o seu familiar. 

6.7. Modelos alternativos 

6.7.1. Comunidades Terapêuticas 

Pesquisa realizada em 2006 pela Universidade de Brasília (UNB) e o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) aponta que quase 80% dos tratamentos de 

dependência são feitos pelas comunidades terapêuticas. Contraditoriamente, muitas 

comunidades não estão adequadas às normas vigentes, na maioria das vezes, por 

desconhecimento dos padrões estabelecidos. 

Segundo a Resolução RDC ANVISA nº 29/11, comunidades 

terapêuticas são instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos 

decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de 

residência, tendo como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares. São 

unidades que têm por função a oferta de um ambiente protegido, técnica e eticamente 

orientados, que forneça suporte e tratamento aos usuários abusivos e/ou dependentes de 

substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com programa terapêutico 

adaptado às necessidades de cada caso. Oferece uma rede de ajuda no processo de 

recuperação das pessoas, resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de 

reabilitação física e psicológica, e de reinserção social. 

Buscando iniciar um círculo virtuoso, a Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo publicou o Manual de Orientação para 

Instalação e Funcionamento das Comunidades Terapêuticas nos Estado de São Paulo, no qual 

propôs uma via mais ágil e segura para dar um salto de qualidade nos centros de atendimento, 
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através da reunião de normas e conhecimentos antes desconectados. Um projeto construído 

democraticamente, com a participação da sociedade civil, por intermédio das representações 

existentes no Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas. 

6.7.2. Consultório de Rua 

Modalidade de tratamento não consensual entre os especialistas em 

dependência química, pois, de certa forma, admite a possibilidade de consumo de álcool e 

outras drogas em logradouros públicos, no Consultório de Rua, uma equipe formada por 

médicos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos presta 

atendimento aos dependentes químicos diretamente na rua, com o suporte de um ambulatório 

móvel. A estratégia de abordagem é inspirada na ONG francesa Médicos do Mundo, que 

atende moradores de ruas e prostitutas em um ônibus equipado como se fosse uma clínica. 

Após um mapeamento para descobrir onde estão concentrados os 

usuários de drogas, os profissionais fazem a chamada aproximação, intervenção com a 

população local que pode levar de semanas a meses. “É preciso dar um tempo para as pessoas 

se sentirem seguras, entenderem que essa equipe de rua está lá para ouví-las, orientá-las e 

cuidar delas”. 

Após ganhar a confiança dos freqüentadores do local e distribuir kits 

com preservativos, curativos, medicamentos, cartilhas e material de conscientização sobre o 

uso de drogas, a equipe do Consultório de Rua faz um intenso trabalho educativo e 

psicossocial com os freqüentadores da região. 

6.8. Considerações Finais 

A articulação de todos estes equipamentos de saúde mental é um 

grande desafio para a sociedade. Portadores de transtornos mentais, profissionais de saúde e 

representantes da sociedade civil, incluindo os membros do Ministério Público têm muito a 

contribuir para a efetivação e melhora dos novos paradigmas assistenciais que privilegiam a 

inclusão dos pacientes, por meio de um modelo comunitário. 

6.9. Referências Bibliográficas 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de 



 
 

   

 129 
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Sistema Único de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão 

Organizadora da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. Relatório Final da 
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Brasília: Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, 2010, 210 p. 
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mental infanto-juvenil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Saúde, Departamento de 
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(Série B. Textos Básicos em Saúde) 
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Mental, Álcool e OutrasDrogas. Saúde Mental em Dados ‐ 9, Ano VI, nº 9, julho de 2011. 

Brasília, 2011. 

Informativo eletrônico de dados sobre a Política Nacional de Saúde 

Mental. 21p. 

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado de 

São Paulo. Coordenação Institucional de Mauro Gomes Aranha de Lima. São Paulo: 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2010. 104 p. 

Dependência Química: prevenção, tratamento e políticas públicas / 

Alessandra Diehl [et al.] – Porto Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 
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16. CONSIDERAÇÕES SOBRE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA 

A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – CAPSI 

Dr. Gustavo Barros  

Médico psiquiatra UNIFESP– Assistente Técnico do CAO Cível 

 
 

Definição 

 

Serviço de atenção diária destinado ao atendimento de crianças e 

adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente. Estão incluídos nesta 

categoria os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por 

sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais. 

 
Principais Objetivos do CAPSi 
 

- Constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária 
destinado a crianças e adolescentes com transtornos mentais; 

- Possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de 
regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 
módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 
de acordo com a determinação do gestor local; 

- Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela 
organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de crianças e 
adolescentes no âmbito do seu território; 

- Coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de 
supervisão de unidades de atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes no 
âmbito do seu território; 

- Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, 
serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 
assistencial, na atenção à infância e adolescência; 

- Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes 
que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela 
Portaria/GM/MS, nº 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos excepcionais, 
regulamentados pela Portaria/SAS/MS, nº 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua 
área assistencial; 
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- Funcionar das 8 às 18 horas, em dois turnos, durante os 
cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione até 21 
horas. 

 
Público Referenciado no CAPSi 
 

- Crianças e adolescentes gravemente comprometidos 
psiquicamente; incluídos nesta categoria os portadores de: 

 Autismo,  

 Psicoses,  

 Neuroses graves e  

 Todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão 
impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais. 

 
Recursos humanos 
 
A equipe técnica mínima para atuação no CAPSi, para o 

atendimento de 15 crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 
25 pacientes/dia, será composta por: 

- 1 médico psiquiatra, ou neurologista, ou pediatra com 
formação em saúde mental; 

- 1 enfermeiro; 

- 4 profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 
profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 

- 5 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

 
Método de trabalho 
 
A assistência prestada ao paciente no CAPSi inclui as seguintes 

atividades: 

- Atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 
orientação, entre outros); 

- Atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 
atividades de suporte social, entre outros); 

- Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 
profissional de nível superior ou nível médio; 

- Visitas e atendimentos domiciliares; 



 
 

   

 132 

- Atendimento à família; 

- Atividades comunitárias enfocando a integração da criança e 
do adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de 
inserção social; 

- Desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente 
com as áreas de assistência social, educação e justiça; 

- Os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) 
receberão uma refeição diária, os assistidos em dois turnos (oito horas) receberão duas 
refeições diárias. 

 
Experiências exitosas desenvolvidas nos CAPSi 
 
A experiência acumulada em serviços que já funcionavam segundo 

a lógica da atenção diária indica que ampliam-se as possibilidades de tratamento para 
crianças e adolescentes quando o atendimento tem início o mais cedo possível, 
devendo, portanto, os CAPSi estabelecerem as parcerias necessárias com a rede de 
saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da população infanto-juvenil. 

 
As psicoses da infância e o autismo infantil são condições clínicas 

para as quais não se conhece uma causa isolada que possa ser responsabilizada por sua 
ocorrência. Apesar disso, a experiência permite indicar algumas situações que 
favorecem as possibilidades de melhora, principalmente quando o atendimento tem 
início o mais cedo possível, observando-se as seguintes condições: 

 

- O tratamento tem mais possibilidade de sucesso quando a 
criança ou adolescente é mantido em seu ambiente doméstico e familiar. 

 

- As famílias devem fazer parte integrante do tratamento, 
quando possível, pois observa-se maior dificuldade de melhora quando se trata a 
criança ou adolescente isoladamente. 

 

- O tratamento deve ter sempre estratégias e objetivos 
múltiplos, preocupando-se com a atenção integral a essas crianças e adolescentes, o que 
envolve ações não somente no âmbito da clínica, mas também ações intersetoriais. É 
preciso envolver-se com as questões familiares, afetivas, comunitárias, com a justiça, a 
educação, a saúde, a assistência, a moradia, etc. A melhoria das condições gerais dos 
ambientes onde vivem as crianças e os adolescentes tem sido associada a uma melhor 
evolução clínica para alguns casos. 
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- As equipes técnicas devem atuar sempre de forma 
interdisciplinar, permitindo um enfoque ampliado dos problemas, recomendando-se a 
participação de médicos com experiência no atendimento infantil, psicólogos, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, para formar 
uma equipe mínima de trabalho. A experiência de trabalho com famílias também deve 
fazer parte da formação de equipe. 

 

- Deve-se ter em mente que no tratamento dessas crianças e 
adolescentes, mesmo quando não é possível trabalhar com a hipótese de remissão total 
do problema, a obtenção de progressos no nível de desenvolvimento, em qualquer 
aspecto da sua vida mental, pode significar melhora importante nas condições de vida 
para eles e suas famílias. 

 

- A atividades de inclusão social em geral e escolar em 
particular devem ser parte integrante dos projetos terapêuticos. 

 
Principais Desafios aos CAPSi 
 
Como unidade de assistência à saúde, que realiza procedimentos 

médicos, faz-se necessário o credenciamento dos CAPSi no Cremesp. 
Por serem os transtornos mentais complexos em sua gênese e 

manifestações, os CAPS não estão ainda estruturados o suficiente para cuidar dos perfis  
epidemiológicos vigentes e atender tanto os casos mais graves, quanto os menos 
complexos. Também não estão em condições de funcionar como uma verdadeira rede 
que garanta a assistência para qualquer tipo de doença mental, em qualquer nível de 
complexidade, no menor tempo entre a demanda e o cuidado. 

É de se notar que a identidade dos CAPS resta difusa e mal 
delineada, não homogênea em seus traços distintivos, apresentando-se seja como 
ambulatório com mini-equipe interdisciplinar, hospital-dia, ou como centro de 
reabilitação psicossocial propriamente dito. Ou ainda com padrões identitários  mistos. 

 
Leis, portarias, normas, resoluções de interesse e outras 
 

 Lei 10.216 

 Portaria GM/MS nº 336, 19 de fevereiro de 2002: Estabelece 
e constitui os tipos dos serviços CAPS 

 Portaria GM/MS nº 189, 20 de março de 2002: Art. 1º - 
Inclui e altera a relação de procedimentos nas tabelas do SIH-SUS e do SIA-SUS 
referentes aos CAPS 
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 RDC 50 –  Regulamento Técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde 

 Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do 
Estado de São Paulo – uma contribuição do CREMESP para a saúde mental na 
comunidade – Ed. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Ano: 2010. 
Disponível para download em: 
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes&cod_publicacao
=60 

 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes&cod_publicacao=60
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes&cod_publicacao=60
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 17. SUGESTÃO DE ROTEIRO DE VISITA PARA OS PROMOTORES DE 

JUSTIÇA – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA A INFÂNCIA 

E ADOLESCÊNCIA – CAPSI 

 

IDENTIFICAÇÃO 

DATA DA VISITA: 

NOME: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: FONE: 

NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO (GESTOR): FORMAÇÃO: Nº INSCR. CONSELHO: 

NOME RESPONSÁVEL MÉDICO: Nº INSCR. CREMESP: 

NOME INFORMANTE: CARGO: 

DATA INÍCIO DAS ATIVIDADES: Nº REGISTRO CREMESP: Nº REGISTRO CNES: 

FUNCIONAMENTO - HORÁRIO DE 

INÍCIO: 

FUNCIONAMENTO - HORÁRIO DE 

TÉRMINO: 

FUNCIONAMENTO - Nº DE DIAS NA 

SEMANA: 
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CARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

INSTALAÇÃO: 
[     ] ANEXA À 
UBS 

[     ] INTERNA 
À UBS 

[     ] ANEXA A 
HOSPITAL/PS 

[     ] ISOLADA 

VÍNCULO INSTITUCIONAL DA 
UNIDADE: 

[     ] PÚBLICO 
MUNICIPAL 

[     ] PÚBLICO 
ESTADUAL 

[     ] PÚBLICO 
FEDERAL 

 

 
[     ] PRIVADO 
LUCRATIVO 

[     ] PRIVADO 
BENEFICENTE/FILANTRÓPICO 

 

CASO A UNIDADE SEJA DE 
NATUREZA PÚBLICA – 
MODELO DE ADMINISTRAÇÃO 

[     ] DIRETA 
[     ] 
AUTARQUIA 

[     ] 
FUNDAÇÃO 

 

 
[     ] CONSÓR 
MUNICIPAL 

[     ] OSS/OSCIP/TERCEIRIZADA  
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QUADRO DE PESSOAL 

QUADRO DE PESSOAL Nº 
HORAS 
SEMANAIS 

QUADRO DE PESSOAL Nº 
HORAS 
SEMANAIS 

MÉDICO PSIQUIATRA   PROFESSOR   

MÉDICO CLÍNICO   OFICINEIRO:   

MÉDICO PEDIATRA   OFICINEIRO:   

MÉDICO NEUROLOGISTA   OFICINEIRO:   

MÉDICO OUTRA 
ESPECIALIDADE 

  OFICINEIRO:   

PSICÓLOGO   
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

  

ASSISTENTE SOCIAL   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

  

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

  OUTROS   

ENFERMEIRO   OUTROS   

PEDAGOGO   OUTROS   

FARMACÊUTICO   OUTROS   

NUTRICIONISTA   OUTROS   

NA AUSÊNCIA DE MÉDICO NO LOCAL, A 
QUEM O CAPS RECORRE QUANDO DA 
OCORRÊNCIA DE PACIENTES QUE 
NECESSITEM ATENÇÃO MÉDICA? 

[     ] MÉDICO DO CAPS 
(ESCALA FORMAL À 
DISTÂNCIA 

[     ] MÉDICO DE SERVIÇO 
FORMAL DE REFERÊNCIA 

[     ] NÃO HÁ COBERTURA 
FORMALMENTE 
ORGANIZADA 

[     ] NÃO HÁ PERÍODO SEM 
MÉDICO NO LOCAL 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPSi 

ATIVIDADE
S 

REALIZAD
AS 

NÃO 
REALIZA

DA 

REALIZA
ÇÃO 

OCASION
AL 

REALIZAÇ
ÃO 

SISTEMÁTI

CA 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

NÃO 
REALIZA

DA 

REALIZA
ÇÃO 

OCASION
AL 

REALIZAÇ
ÃO 

SISTEMÁT
ICA 

ATENDIME
NTO 
INDIVIDUA
L 

   

UMA 
REFEIÇÃO 
POR 
PACIENTE 
POR TURNO 
DE QUATRO 
HORAS 
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ATENDIME
NTO 
MÉDICO 
INDIVIDUA
L 

   

DUAS 
REFEIÇÕES 
POR 
PACIENTE 
POR TURNO 
DE OITO 
HORAS 

   

ATENDIME
NTO EM 
GRUPO 

   

ATIVIDADES 
COMUNITÁRI
AS – FAMÍLIA, 
ESCOLA, 
COMUNIDAD
E 

   

ATENDIME
NTO À 
FAMÍLIA 

   

AÇÕES 
INTERSETORI
AIS – 
ASSISTENCIA 
SOCIAL, 
EDUCAÇÃO E 
JUSTIÇA 

   

ATENDIME
NTO 
DOMICILIA
RES 

   

CADASTRAME
NTO DOS 
USUÁRIOS DE 
MEDICAMEN
TOS 
ESSENCIAIS 

   

OFICINA 
TERAPÊUTI
CA 

   

CADASTRAME
NTO DOS 
USUÁRIOS DE 
MEDICAMEN
TOS 
EXCEPCIONAI
S 

   

REUNIÃO 
DE EQUIPE 
TÉCNICA 

   

CAPACITAÇÃ
O DAS 
EQUIPES DA 
ATENÇÃO 
BÁSICA 

   

REUNIÃO 
GERAL DA 
UNIDADE 

   

SUPERVISÃO 
TÉCNICAS 
DAS EQUIPES 
DA ATENÇÃO 
BÁSICA 

   

 SISTEMÁTICA: DE ACORDO COM UM PROJETO FORMAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO 
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ORGANIZAÇÃO DO CAPSi 

A POPULAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE DO 
CAPSi É DEFINIDA? 

[     ] NÃO [     ] SIM 
NÚMERO DE 
HABITANTES: 

 

QUAL O NÚMERO DE UBSs 
QUE COMPÕEM A ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA? 

UBSs    

QUANTAS UBSs TÊM 
EQUIPE DE SAÚDE 
MENTAL? 

UBSs    

HÁ REUNIÕES TÉCNICAS 
DE INTEGRAÇÃO COM AS 
UNIDADES DA ÁREA? 

[     ] NÃO 
[     ] 
OCASIONALMENTE 

[     ] 

SISTEMATICAMENTE 
 

QUAIS DESTAS QUESTÕES 
SÃO DIFICULDADES 
IMPORTANTES 
VIVENCIADAS PELO CAPSi 

INSUFICIÊNCIA DE QUADRO 
PESSOAL 

[     ] NÃO [     ] SIM 

 
RELAÇÃO COM AS INSTÂNCIAS 
DE GESTÃO 

[     ] NÃO [     ] SIM 

 
RELAÇÃO COM OUTROS 
SERVIÇOS DA ÁREA 

[     ] NÃO [     ] SIM 

 
APOIO E PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE 

[     ] NÃO [     ] SIM 

 SISTEMATICAMENTE: DE ACORDO COM UM PROJETO FORMAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO 
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DADOS OPERACIONAIS 

TIPO DE ATENDIMENTO 

TEMPO DE ESPERA PARA EFETIVAÇÃO DESTE 
TIPO DE ATENDIMENTO 

IMEDIATO 
MENOR 
QUE 1 
SEMANA 

MENOR 
QUE 1 MÊS 

MAIOR 
QUE 1 MÊS 

ATENDIMENTO INTENSIVO 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

ATENDIMENTO SEMI-
INTENSIVO 

[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

ATENDIMENTO NÃO 
INTENSIVO 

[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

CASOS NOVOS 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

VISITAS DOMICILIARES 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

ATENDIMENTOS À FAMÍLIA 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

ATIVIDADE COMUNITÁRIA 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

CONSULTA MÉDICA 
PSIQUIÁTRICA 

[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

CONSULTA MÉDICA CLÍNICA 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

TERAPIAS EM GRUPO 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

TERAPIAS INDIVIDUAIS 
[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTO POR PACIENTE 

[     ] 
NÃO 

[     ] 
SIM 

    

 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO 

Integração, intersetorialidade e coordenação do cuidado 
NÃO 

REALIZADA 
REALIZAÇÃO 
OCASIONAL 

REALIZAÇÃO 
SISTEMÁTICA 

HÁ SEGUIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIÁTRICO?    

MONITORA O SEGUIMENTO AMBULATORIAL CLÍNICO?    

HÁ RETAGUARDA PARA URGÊNCIA – CLÍNICA?    
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HÁ RETAGUARDA FORMAL PARA INTERNAÇÃO 
PSIQUIÁTRICA? 

   

HÁ RETAGUARDA FORMAL PARA INTERNÇÃO 
CLÍNICA? 

   

SÃO UTILIZADOS IMPRESSOS FORMAIS PARA 
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA? 

   

A EQUIPE DO CAPSi PARTICIPA DO ATENDIMENTO, 
APÓS O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA 

OUTRO SERVIÇO? 
   

O CAPSi FIXA UM MÉDICO RESPONSÁVEL PELO 
CUIDADO DE UM PACIENTE? 

   

HÁ BUSCA ATIVA DE FALTOSOS?    

ARTICULA RECURSOS DA COMUNIDADE, 
VIABILIZANDO A REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE? 

   

HÁ INTEGRAÇÃO COM OUTROS RECURSOS 
COMUNITÁRIOS (ASSOCIAÇÕES, COMÉRCIO LOCAL, 

CURSOS SESI/SENAC)? 
   

ARTICULA AÇÕES COM O PODER JUDICIÁRIO E MP?    

Integralidade do cuidado 
NÃO 

REALIZADA 
REALIZAÇÃO 
OCASIONAL 

REALIZAÇÃO 
SISTEMÁTICA 

NA ADMISSÃO DO PACIENTE, É FEITA AVALIAÇÃO 
MÉDICA PSIQUIÁTRICA? 

   

UTILIZA PROTOCOLOS VISANDO A INTEGRALIDADE 
DO CUIDAO? 

   

HÁ TREINAMENTO PARA CONTENÇÃO FÍSICA?    

O CAPSi REALIZA OU PROVIDENCIA CAPACITAÇÃO DA 
ENFERMAGEM PARA A ATENÇÃO INTEGRAL? 

   

O CAPSi TEM LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA UM 
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA? 

   

HÁ COLETA, NO CAPSi, DE MATERIAL PARA EXAMES 
LABORATORIAIS? 

   

HÁ SISTEMÁTICA FORMAL QUE PERMITA ACESSO PARA 
O ACOMPANHAMENTO LABORATORIAL GERAL? 

   

OS PACIENTES NO ATENDIMENTO SÃO 
ACOMPANHADOS EM PRONTUÁRIO ÚNICO? 

   

Intervenção psicofarmacológica 
NÃO 

REALIZADA 
REALIZAÇÃO 
OCASIONAL 

REALIZAÇÃO 
SISTEMÁTICA 

PRESCREVE E DISPENSA PSICOFÁRMACOS?    

AS PRESCRIÇÕES ESTÃO SEMPRE PRECEDIDAS DE 
AVALIAÇÕES CLÍNICAS? 
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HÁ CONTROLES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DOS 
PACIENTES EM USO DE PSICOFÁRMACOS?  

   

 

OBSERVAÇÃO DAS ÁREAS 

Área Item Inexiste 

Adequação 

NÃO SIM 

RECEPÇÃO E REGISTROS ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

SALA DE ESPERA ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

SANITÁRIOS – PÚBLICO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

SANITÁRIOS – ESPECIAIS ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

CONSULTÓRIOS ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

ESPAÇOS PARA OFICINAS ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

CURATIVO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

COLETA ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

ESTERILIZAÇÃO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

SALA DE OBSERVAÇÃO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

POSTO DE ENFERMAGEM ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

ÁREA DE ESTAR, CONVÍVIO E 
REPOUSO 

ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO, 
HIGIENE NORMAS E ROTINAS 

PARA A UTILIZAÇÃO 
   

ARMÁRIOS PARA USO DO 
PACINTES 

ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

AMBIENTE EXTERNO: LAZER, 
DEAMBULAÇÃO 

ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

REFEITÓRIO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

DEPÓSITO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA 

ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

EXPURGO ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    
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COPA ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

VESTIÁRIOS ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES    

FARMÁCIA 

ÁREA FÍSICA    

DISPONIBILIDADE DOS 
MEDICAMENTOS 

   

PADRONIZAÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS 

   

GUARDA DOS MEDICAMENTOS    

REGISTRO EM LIVRO DAS 
DROGAS CONTROLADAS 

   

SALA DE DISPENSAÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS 

   

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
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18. ROTEIROS PASSO A PASSO  

 
18.1. ATENDIMENTO INTEGRAL 
 

ROTEIRO ATENDIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Do encaminhamento aos serviços e ao Conselho Tutelar 
 
Fluxo proposto: 
 
1ª etapa – ofício direto aos serviços e CT – (re)ordenamento de atuação  
a- encaminhamento do caso ao sistema de saúde para tratamento especializado e 
ambulatorial (CAPS/ CAPS-ad ou outro serviço de saúde) - paralelo suporte dos 
serviços de assistência social ao usuário e à família (CREAS/CRAS ou serviço de 
assistência social); 
b - encaminhamento ao CT para acompanhamento da frequência e regularidade 
do encaminhamento - orientação de eventual representação por falhas dos serviços, por 
falta dos pais ou do usuário quanto à frequência ou qualquer outra intercorrência grave; 
b.1. - sugerir que os serviços de saúde e CT encaminhem para serviços de suporte 
paralelo (comunidades terapêuticas, NA, AA, Amor Exigente). 
 
2ª etapa - instauração de procedimento na Promotoria / garantia do direito 
individual 
a- eventualmente (se da praxe ou interesse da PJ) ou em caso de não adesão ao serviço, 
instaurar procedimento na promotoria para acompanhamento e tomada de medidas 
mais urgentes; 
a.1 - na Promotoria, pode ser o procedimento administrativo de natureza 
individual (PANI) ou sindicância (arts. 201, inc. VI e VII, do ECA); 
b - quando se verifique hipótese de surto, ou outro grave comprometimento de 
saúde, ou mesmo envolvimento com situações de risco (inclusive atos 
infracionais graves), isso pode indicar a necessidade de internação involuntária ou 
compulsória pelo quadro de envolvimento em saúde mental por uso abusivo e ser 
necessária a alguma forma de internação psiquiátrica (Lei nº 10.216/01), geralmente 
de curta permanência, mas sempre determinada por ordem médica. 
b.1 - quando necessária contenção: casos graves, com fugas, risco de morte, 
envolvimento com delitos e mesmo risco social, além da internação compulsória, 
verificar alternativa de tratamento em local especializado, com eventual controle por 
parte dos órgãos públicos que devem garantir tratamento, segurança e contenção. 
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3ª etapa – Do interesse coletivo – modelo operacional relacionado à proposta de 
IC para estruturação do programa/ política municipal de atenção integral para 
crianças e adolescentes envolvidos com uso de álcool e outras drogas 
 
a – quando a situação indique a falta/ insuficiência/ necessidade de um serviço 
especializado, instaurar PPIC ou IC para avaliação d dizem respeito a lesão a direitos 
coletivos e não seriam necessariamente adequados à avaliação da lesão ao interesse 
individual. 
b - mapear serviços, cobrando do município ou serviços do Estado (DRS –Divisão 
Regional de Saúde) que informem sobre a existência de leito hospitalar/ enfermaria 
com estrutura/ capacitação de UBS/ PS para atendimento inicial; 
c - caso não exista estrutura, cobrar do município ou Estado que informem as 
entidades particulares próximas do município as quais atendem essa demanda, a fim de 
viabilizar convênio.  
d- utilizar dos modelos de IC e ofícios deste material de apoio (itens.....) 
   
 

PASSO A PASSO 

 
- instaurado procedimento administrativo, solicitar: 
 a) do Conselho Tutelar: 
 - cópia de documento da criança ou adolescente 
 - os serviços que foram requisitados 
 - as medidas protetivas aplicadas 
 - as medidas aplicadas aos pais ou responsável 
 
 b) do serviço de saúde: 
 - os motivos da não adesão 
 - informações sobre a realização da busca ativa 
 - informações da necessidade de internação compulsória 
 
 c) do serviço de assistência social: 
 - informações do CREAS OU CRAS em relação ao atendimento da família. 
 
- viabilizar a adesão ao tratamento, por meio de: 
 - aplicação de medidas aos pais ou responsável pelo CT (art. 129, VI  e VII, do 
ECA)  

- oitiva dos pais ou responsável e/ou da criança/adolescente na  Promotoria 



 
 

   

 146 

 - infração administrativa (art. 249 do ECA) 
 - busca ativa pelo PSF/ ACS – grupos de apoio (AA, NA, AE) 
 
- Em caso de necessidade de internação compulsória: 
 - providenciar laudo médico (art 6º da Lei nº 10.216/01) 
 - ajuizar ação civil pública (modelo anexo)  

 
 
18.2. ROTEIRO GERAL DE INTERVENÇÃO (Formas de abordagem inicial e 

encaminhamento/ Encaminhamento inicial para tratamento ambulatorial /  

Necessidade de reavaliação do caso) 

 

1 – Formas de abordagem inicial e encaminhamento dos casos 

 

 A – Importância da abordagem ou convencimento criança/adolescente/ 

família. 

  O Promotor pode sugerir trabalho em rede para qualificar a abordagem 

por outros serviços quando o caso que chegue seja muito complexo, sempre atento à 

falta de especialidade de quem é da área jurídica para tal procedimento. 

   a.1 - utilizar-se dos serviços, encaminhando ao CAPS (outro serviço 

de saúde equivalente)/ CREAS/ CRAS (ou outros equipamentos equivalentes) PSF/ 

ACS/ ou mesmo grupos de auto ajuda como AA,NA, AE; 

   a.2 - os serviços podem ainda trabalhar o vínculo a partir de 

recursos da família extensa, ou seja, familiares ou pessoas sem vínculo direto, mas com 

ligação afetiva/ amigos/ grupos de apoio; 

   a.3 - a ampliação do atendimento é ideal para os casos de resistência 

da criança/ adolescente ou mesmo da família; 

   a.4 - deixar claro que a piora, recrudescimento ou abandono do 

tratamento devem ser imediatamente comunicados ao MP e Conselho Tutelar. 
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 B – Importância de identificar as “portas de entrada” (locais de atendimento 

que usualmente recebem ou reconhecem a demanda dos usuários de álcool e outras 

drogas, ainda que indiretamente) como Conselho Tutelar, polícias, fórum, escolas, 

UBS, PS, PSF, ACS/ CRAS/ CREAS para que sejam parceiros em eventual 

identificação, abordagem ou busca ativa. 

 C – O estabelecimento de fluxos operacionais de encaminhamento dos 

casos. 

  O Promotor pode facilitar ou sugerir o encontro rotineiro e organizado 

dos serviços de atendimento e suporte (CAPS/ CRAS/ CREAS/ PSF/ ACS/ escolas/ 

esporte/ lazer/ geração de renda...) para que se estabeleça: 

   c.1 - um fluxo de informação; 

   c.2 - locais a que deve a demanda ser inicialmente encaminhada; 

   c.3 – qual o protocolo de atendimento e qual a pessoa de referência 

em cada serviço; 

   c.4 – para cada caso mais grave, qual o “gerente de caso”; 

   c.5 - qual a responsabilidade de cada um, como encaminhar em 

caso de crise (recrudescimento/ criminalidade/ surto/ risco grave), indicando a quais 

recursos podem dar suporte ao outro – sugerir criação de Comissão de Discussão de 

Casos de Situação de Risco (modelo anexo). 

   c.6. – esclarecer que o serviço que recebe o paciente é o responsável 

pelos encaminhamentos posteriores (encaminhamento implicado), não bastando 

simplesmente encaminhar, mas tendo compromisso com o que será feito (montar um 

roteiro de referência e contra-referência para os casos). 
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 D – Eventualmente, a partir do IC ou outro instrumento hábil, verificar quais os 

recursos de saúde aptos a uma avaliação e encaminhamento iniciais. Nos casos 

chegados à Promotoria, montar modelo padrão de encaminhamento por PANI ou 

ofício a partir de fluxo já estabelecido. 

   d.1 – em casos que pareçam mais complexos, sempre estar atento à 

necessidade de complementação  diagnóstica - trabalhar com UBS/ CAPS/ Hospitais/ 

clínicas particulares conveniadas), sempre trabalhar em coordenação com a Assistência 

Social (CRAS, CREAS ou outro serviço); 

   d.2 – nunca descurar da necessidade reforçar os recursos de 

abordagem e convencimento, inclusive para abordagem de campo, formas de fazê-lo 

em coordenação com os serviços de atendimento e a busca ativa; 

   d.3 - reforçar a necessidade de comunicação de abandono ou 

recrudescimento do caso ao MP, Conselho Tutelar ou Vara da Infância nessas 

situações para tomada de ação em tempo oportuno. 

 

2 - Encaminhamento inicial para tratamento ambulatorial (atentar às 

necessidades específicas de cada região) 

 A – Importância de conhecer (por IC ou outro instrumento – material de apoio 

do CAO) a estrutura para atendimento local como CAPS ou outro serviço de 

atendimento de saúde local que se encontre habilitado para o atendimento (material de 

avaliação de CAPS – interesse coletivo) 

   a.1 – eventualmente, identificar quais serviços da região em questão 

estão aptos a fazer o atendimento ambulatorial inicial para encaminhamento direto ou 

pelo Conselho Tutelar (sempre atentar à necessidade de fluxo local e reordenamento 

dos serviços do CT – ofício modelo);  
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   a.2 – atentar à forma de atendimento, se é executado por serviço 

geral/ especializado – (avaliar por IC para, eventualmente, exigir serviço especializado ou 

forma de complementação caso seja necessária). 

 B – Os serviços de suporte à família são sempre essenciais e devem estar dentro 

do protocolo de atendimento. 

   b.1 – Como suporte podem ser referidos programas de orientação, 

fortalecimento, trabalho em grupo/ outros elementos de suporte por entidades 

particulares, especialmente clínicas particulares que podem ser conveniadas ou 

comunidades terapêuticas que já tenham esse trabalho; 

   b.2 – nessas hipóteses, o trabalho com o PSF, que vai efetivamente 

até a casa das pessoas, é muito importante. 

 

3- Necessidade de reavaliação do caso nos casos de piora, recidiva/ surto/ 

envolvimento com tráfico/ delitos em geral. 

  A – Nessas hipóteses, especial atenção à atuação dos CAPS pelos 

fundamentos de territorialização e rede ampliada, uma vez que devem trabalhar no 

território e com os recursos locais. 

  B – Quando se exija nova abordagem de criança/ adolescente/ família, é 

preciso que isso seja trabalhado nos protocolos de atendimento da saúde com os 

demais serviços (modelo de Comissão de Discussão de Casos de Situação de Risco). 

   b.1 – verificar serviços de apoio para abordagem e acolhimento, 

especialmente aqueles que já tiveram vínculos positivos com os envolvidos como 

psicólogo, técnicos da saúde, profissionais da educação, PSF, ACS, NASF, fórum, 

conselho tutelar, serviços já utilizados como os de cultura e lazer, NA, AA; 

  C – Eventualmente, pode ocorrer o ato infracional, devendo ser 

instaurado o procedimento respectivo, mas não deve ser uma forma de “solução” para 

esse envolvimento.   
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  D – Muitas vezes pode ser necessária a reavaliação por serviço mais 

qualificado. 

   d.1 – em algumas hipóteses, pode ser necessária a avaliação de 

comorbidades; 

   d.2 – outras hipóteses, considerando a falta de eficiência pelas 

recaídas e ineficiência dos tratamentos ambulatoriais, pode ser indicado o suporte de 

faculdades/ serviços particulares/ serviços de comarcas com mais estrutura na região 

reavaliarem os encaminhamentos; 

   d.3 – a complementação de diagnóstico pode envolver: avaliação 

psicológica/ psiquiátrica/ neuropsiquiátrica – discussão de caso com terapia cognitiva 

comportamental/ terapia ocupacional/ psicoterapia/ acompanhamento psiquiátrico/ 

orientação profissional e sexual/ reabilitação. Nesses casos, seria importante verificar a 

condição de continuidade de acompanhamento desses profissionais; 

   d.4 – eventualmente, pode ser negociada pela Promotoria (por 

TAC) a qualificação dos serviços de avaliação dos casos por serviços (mais qualificados 

e especializados) de outra comarca, devendo a Prefeitura arcar com esses custos para 

que se tenha uma avaliação adequada; 

  E – Cobrar trabalho intersetorial para avaliar as falhas/ aspectos positivos 

dos serviços e possíveis encaminhamentos. 

   e.1 – como primeira alternativa para suprir essas falhas, pode ser 

cobrada a formação de Comissão Intersetorial de Discussão de Casos – modelo anexo;

   e.2 – em procedimentos em trâmite na Promotoria (PANI) ou na 

vara (processos ou PVs) exigir que todos os serviços que vinham atendendo o 

adolescente/criança, e outros que já o atenderam na sequência do acompanhamento, 

elaborem relatórios individuais e outro em conjunto, mas que seja este propositivo quanto 

aos encaminhamentos futuros, elaborado, de preferência, com a participação do 

adolescente/criança e família; 
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 F - Verificar, na hipótese de crise (agressividade, violência contra si e terceiros, 

criminalidade, alucinações, depressão profunda....) a necessidade de internação 

psiquiátrica (voluntária/ involuntária/ compulsória) por ordem médica (modelo de 

ação anexo).  

   f.1 – avaliar sempre a obrigação para que os serviços de saúde e 

assistência social se componham para o preparo pós-internação (porta de saída); 

   f.3 – A família pode trabalhar a internação (sempre com indicação 

médica) que é a (in)voluntária. Caso a família resista, o médico deve saber como e 

quando procurar o MP, CT ou Vara (protocolo de ações); 

   f.4  - exigir que eventual internação seja pelo prazo mínimo 

necessário à alta médica e à elaboração do projeto terapêutico individualizado por equipe 

multidisciplinar em relação às diversas necessidades que a situação exige, oferecendo 

condições técnicas para a eficiência do tratamento ambulatorial posterior e das demais 

intervenções necessárias à superação completa do quadro. 
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18.3 ROTEIRO PARA FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE MENTAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE : 

(    ) CAPS I 

(    ) CAPS II  

(    ) CAPS III  

(    ) CAPSi   

(    ) CAPSad 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Telefone: ________________________ 

Fax: _______________________ E-mail: _____________________________ 

Coordenador(a): _________________________________________________ 

 

1. No município e/ou região (de acordo com a DRS), qual(is) serviço(s) prestam 

atendimento em saúde mental, incluindo internação? Quantos são e onde se localizam? 

(    ) CAPS I________________________________________________ 

(    ) CAPS II________________________________________________ 

(    ) CAPS III_______________________________________________ 

(    ) CAPSi_________________________________________________ 

(    ) CAPSad_______________________________________________ 

(    ) Ambulatório_____________________________________________   

( ) Unidade Básica de Saúde/PSF/equipe de saúde mental__________        

______________________________________________________   

(    ) Hospital Geral/Pronto-Socorro______________________________ 

(    ) Hospital Psiquiátrico______________________________________ 

(    ) Centro de Convivência e Cultura____________________________ 
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(    ) Residência Terapêutica___________________________________ 

(    ) Outros_________________________________________________ 

 

2. Quais os dias e horários de funcionamento do CAPS? 

(    ) De segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas 

(    ) De segunda à sexta-feira, das 8 às 21 horas 

(    ) Outros ________________________________________________ 

 

3.  O quadro de funcionários do CAPS é composto por quais profissionais? 

(    ) Médico                                                      Quantos?_____________ 

Qual(is) a(s) especialidade(s)?______________________________ 

(    ) Enfermeiro      Quantos? ____________ 

(    ) Assistente Social                                         Quantos?_____________ 

(    ) Psicólogo     Quantos?_____________ 

(    ) Terapeuta ocupacional    Quantos?_____________ 

(    ) Auxiliar/Técnico de enfermagem  Quantos?_____________ 

 

(    ) Profissional de nível médio   Quantos?_____________ 

       Quais as áreas?_________________________________________ 

(    ) Cozinheiro e/ou auxiliar de cozinha  Quantos?_____________ 

(    ) Auxiliar de limpeza    Quantos?_____________ 

(    ) Outros____________________________ Quantos?_____________ 

        Quais as áreas?_________________________________________ 

 

3.1 São  desenvolvidas   propostas   de   capacitação   profissional voltadas 

      aos  profissionais do CAPS? 

(    ) Sim      Quais   são   as   propostas,    e     quem     as  

                                           desenvolve?__________________________ 

    _____________________________________ 
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    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

(    ) Não   Justificativa___________________________ 

     _____________________________________ 

 

4. Quantos usuários são atendidos por mês no CAPS?  

(    ) ______________________________________________________  

 

5. Como os usuários chegam ao CAPS? 

(    ) Encaminhados pela atenção básica (UBS, PSF) 

(    ) Encaminhados pelo pronto-socorro 

(    ) Encaminhados pelo hospital psiquiátrico 

(    ) Encaminhados por outro serviço de saúde. Qual? ______________ 

(    ) Encaminhados     por     serviço(s)     de   outras   áreas   (educação,  

             assistência social, etc). Qual serviço? ________________________ 

(    ) Sozinhos ou através de seus familiares 

(    ) Outros      Quais?________________________________________ 

 

6. Como são acolhidos os casos novos no CAPS? 

(    ) Acolhimento imediato (chega e é acolhido pela equipe) 

(    ) Acolhimento pela recepção (não há participação da equipe) 

(    ) É agendado atendimento 

               (    ) em até uma semana                           (    ) mais de uma semana  

(    ) Não é realizado acolhimento 

 

7. É estabelecido projeto terapêutico individual para os usuários do CAPS? 

(    ) Sim, para todos os usuários 

(    ) Apenas em alguns casos 

(    ) Não 
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7.1. O projeto terapêutico é discutido com usuários e familiares? 

          (    ) Sim                                        (    ) Não 

 

8. Utiliza-se a estratégia de um (ou mais) profissional(is) de referência para 

acompanhamento dos casos? 

(    ) Sim           Quantos?_____________ 

(    ) Não      

 

9. Quais atividades terapêuticas são oferecidas pelo CAPS? 

(    ) Atendimento individual 

(    ) Atendimento em grupo 

(    ) Atendimento para a família 

(    ) Atividades comunitárias 

(    ) Desintoxicação ambulatorial  

(    ) Oficinas terapêuticas 

(    ) Assembléias 

(    ) Outras ________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 

10. São realizadas atividades fora do CAPS? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

10.1 Quais atividades são desenvolvidas, e em que local(is)/serviço(s)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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11. Há mecanismos de controle social no CAPS? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

11.1. Quais? 

(    ) Assembléias 

(    ) Grupos de discussão sobre a organização do serviço 

(    ) Parcerias com associações de usuários/familiares 

(    ) Conselho Gestor da unidade 

(    ) Outros ________________________________________________ 

 

11.2 Quem participa? 

(    ) Usuários 

(    ) Familiares 

(    ) Funcionários 

(    ) Outros ________________________________________________ 

 

12. Há atendimento domiciliar para os usuários do CAPS?    

(    ) Sim    (Citar    o    tipo    de     atendimento      prestado     –    visitas  

       Domiciliares; assistência domiciliar relacionadas a crises  ou   outras  

       necessidades; etc) 

       ______________________________________________________ 

       ______________________________________________________ 

       ______________________________________________________ 

(    ) Não 

 

13. Como os usuários do CAPS adquirem os medicamentos de saúde mental (essenciais 

e/ou excepcionais) que lhes são necessários? 

(    ) No próprio CAPS 
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(    ) Em outro(s) serviço(s)         Qual(is)?_________________________ 

 

14. Qual a média mensal de internações psiquiátricas dos usuários do CAPS? 

__________________________________________________________   

 

14.1 Como a equipe  do   CAPS articula/acompanha estas internações junto  

        ao(s) hospital(is)? 

(    ) Realizam visitas 

(    ) Orientam as famílias 

(    ) Outros _______________________________________________ 

               _____________________________________________________ 

 (    ) Não há articulação/acompanhamento  

 

15. São   atendidos, neste CAPS,   crianças   e  adolescentes com uso/abuso/dependência   

de   álcool   e/ou   outras   drogas? 

(    ) Sim         

(    ) Não         

 

15.1. Para qual(is) serviço(s) são encaminhados estes usuários? 

 (    ) CAPSi                     

 (    ) CAPSad                   

 (    ) Outros _____________________________________ 

 

16. No   caso   dos   atendimentos ocorrerem em CAPSad, o serviço oferece  

      leitos para repouso e desintoxicação ambulatorial dos usuários? 

(    ) Sim   Quantos? ______________________________________ 

(    ) Não 
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17.  Onde ocorrem as internações - de crianças e adolescentes - relacionadas ao 

uso/abuso/dependência de álcool e/ou outras drogas? (Citar o nome do serviço, sua 

localização e ainda se há alas específicas para esta faixa etária) 

(    ) Enfermaria de Hospital Geral _______________________________         

       ______________________________________________________ 

 (    ) Pronto-Socorro____ ______________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 (    ) Hospital psiquiátrico______________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 (    ) Outros ________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 

18. Há apoio matricial em saúde mental às equipes da atenção básica (UBS e PSF) da 

região de abrangência do CAPS? 

(    ) Sim              Quais   profissionais    fazem    parte    da    equipe    de  

                            matriciamento?________________________________ 

         ____________________________________________ 

         Para  quantas  equipes  da  atenção básica é oferecido  

                            este apoio?___________________________________ 

 (    ) Não              Justificativa___________________________________ 

 

 

18.1 Onde estão alocadas estas equipes de matriciamento? 

 (    ) No CAPS                       Qual(is) CAPS?______________________ 

         ___________________________________ 

 (    ) Na atenção básica         Em qual UBS (ou outro serviço)?________ 

         ___________________________________ 

 (    ) Em outro(s) serviço(s)   Qual(is)?____________________________ 

                 ___________________________________ 
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19. Há articulação entre os CAPS e os demais serviços de saúde do município? 

(    ) Sim                             (    ) Não 

 

19.1 Com quais serviços? 

(    ) Atenção básica (UBS, PSF)          Quais?_____________________ 

              ___________________________ 

(    ) Outros CAPS            Quais?_____________________ 

              ___________________________ 

(    ) Unidades hospitalares          Quais?_____________________ 

              ___________________________ 

(    ) Outros              Quais?_____________________ 

              ___________________________ 

 

 

20.  De que forma esta articulação ocorre? 

(    ) Através de contatos telefônicos 

(    ) Através  de reuniões periódicas entre os serviços para discussão de  

       casos, definição de fluxos, etc 

(    ) Através de encaminhamentos dos casos à outro(s) serviço(s) 

(    ) Outros ________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 

21. Há articulação entre o CAPS e outros recursos/serviços do território? 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

      21.1 Com quais recursos/serviços? 

(    ) creches, escolas, outros serviços na área da educação __________ 

        ______________________________________________________ 
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(    ) CRAS, CREAS, outros serviços na área da assistência social _____ 

        ______________________________________________________ 

(    ) clubes,   centros   esportivos,   outros   serviços   na  área de lazer e  

       cultura ________________________________________________ 

(    ) empresas,  cooperativas,   outros  serviços na área do trabalho e/ou  

       geração de renda ________________________________________ 

(    ) postos do INSS e outros serviços na área da previdência social ___ 

        ______________________________________________________ 

(    ) associações  de   bairro,   associações   de  usuários de serviços de  

       saúde mental, outros movimentos sociais _____________________ 

 

21.2.  De que forma esta articulação ocorre? 

(    ) Através de contatos telefônicos 

(    ) Através  de reuniões periódicas entre os serviços para discussão de  

       casos, definição de fluxos, etc 

(    ) Através de encaminhamentos dos casos à outro(s) serviço(s) 

(    ) Outros ________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

 

22.  Na hipótese de aplicação das medidas protetivas constantes do art. 101, incisos V e VI 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, os serviços de saúde mental do município e/ou 

região oferecem atendimento prioritário à esta demanda? 

(    ) Sim                 De que forma?_______________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

(    ) Não                Qual a justificativa?___________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Comentários:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

23.  Há retorno ao Ministério Público, Judiciário e Conselho Tutelar sobre os resultados dos 

atendimentos prestados, no CAPS, a partir da aplicação das medidas protetivas mencionadas 

acima, ou comunicação sobre a impossibilidade do atendimento? 

 (    ) Sim               De que forma?______________________________ 

 ________________________________________________________ 

                             Quais dos órgãos citados recebem este retorno?____ 

 ________________________________________________________ 

 (    ) Não  Qual a justificativa?__________________________ 

    ________________________________________________________ 

    Comentários:______________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
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 19. MODELO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA 

ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Supervisão: Prof. Dr. Ronaldo Laranjeira  

Coordenação: Maria de Fátima Rato Padin e Dirce Maria B. de Paula  

 

O modelo de tratamento ambulatorial propõe intervenções fundadas 

nos 13 Princípios do NIDA (National Institute on Drug Abuse) considerando que qualquer 

enquadre terapêutico proposto deva contemplar ao menos treze itens e propiciar ao paciente 

que o procura uma infra-estrutura capaz de atender as suas necessidades e remover barreiras 

que dificultem sua adesão à proposta terapêutica. São eles:  

 

1. Individualização da abordagem  

2. Disponibilidade de acesso  

3. Multidisciplinaridade  

4. Plano de tratamento maleável  

5. Tempo de permanência mínimo  

6. Psicoterapia individual e em grupo  

7. Farmacoterapia  

8. Tratamento integrado da comorbidade  

9. Desintoxicação apenas como o primeiro passo  

10. Tratamento voluntário e involuntário  

11. Monitoramento do consumo  

12. DST – AIDS  

13. Tratamento de longo prazo 
 

Busca também, oferecer variadas abordagens terapêuticas para alcançar 

as múltiplas necessidades do adolescente, criando espaço para a reflexão e a conscientização 

acerca de seus conflitos pessoais, além de promover recursos psicoeducativos para ampliar o 
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seu controle pessoal e a sua capacidade de enfrentamento diante das situações de risco ao uso 

de drogas.  

É direcionado a jovens entre 12 e 17 anos usuários de álcool e outras 

drogas, com ou sem comorbidades psiquiátricas e visa a oferecer ações preventivas e 

tratamento, inclusive a familiares e responsáveis.  

A equipe é multiprofissional, composta por: psiquiatras, psicólogos, 

Terapeutas ocupacionais, assistente social, neuropsicólogos e psicopedagogos.  

 

Segue abaixo o fluxograma do Modelo : 
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20. DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA  

Dr. Marcelo Ribeiro. Organização de Serviços para o Tratamento do Uso Nocivo e 

Dependência do Álcool. In: Boas práticas no tratamento do uso e dependência de 

substâncias. São Paulo: Roca, 2007. 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-

44462004000500015&script=sci_arttext. 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO: 

A Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, é bem clara, em seu artigo 1º, quando assegura tais 

benefícios sem qualquer forma de discriminação, explicitando, por exemplo, a idade, o 

grau de gravidade e o tempo de evolução do transtorno. Constatado que os recursos 

extra-hospitalares dos serviços comunitários utilizados na tentativa de tratamento da 

patologia foram insuficientes, conforme o artigo 4º, o indivíduo deve ter acesso ao 

melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, conforme o 

artigo 2º, parágrafo único, inciso I. Mediante laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os motivos de uma internação, esta poderá ocorrer de forma voluntária, 

involuntária ou compulsória, conforme o artigo 6º, parágrafo único, incisos I, II e III. 

As características da internação são asseguradas no artigo 4º, parágrafo 1º, determinam 

que o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 

em seu meio, bem como, no parágrafo 2º, que o tratamento em regime de internação 

será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de 

transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros. 

https://mpmsgfd.mp.sp.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462004000500015%26script=sci_arttext
https://mpmsgfd.mp.sp.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462004000500015%26script=sci_arttext
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Anteriormente a Lei supracitada, a Lei 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, 

responsabiliza a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público na 

garantia de prioridades como, no parágrafo único, item a, primazia de receber proteção 

e socorro em quaisquer circunstâncias, item b, precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública, item c, preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas, item d, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude. No artigo 17, o direito ao 

respeito garante a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Em seguida, no artigo 18, o 

ECA considera dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-

os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 

TRATAMENTO DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: 

O tratamento da dependência química é um assunto relativamente 

novo. A fim de realizá-lo, diferentes ambientes terapêuticos e modelos de atenção vêm 

sendo desenvolvidos. Independente da linha teórica adotada e da dimensão e 

complexidade de um serviço de atendimento, é necessário planejar o seu futuro, 

monitorar sua implementação bem como avaliar os resultados de modo constante e 

sistemático. Isso implica o conhecimento de idiossincrasias da população-alvo, 

características locais, variedades de abordagens e modelos de tratamento disponíveis.  

 

O ENQUADRE TERAPÊUTICO 
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O ambiente de tratamento, a composição da equipe 

multiprofissional e o tipo de tratamento constituem o enquadre terapêutico, ou seja, a 

organização interna do serviço. 

 Ambiente de tratamento 

Há incontáveis tipos de ambientes de tratamento, apesar de alguns 

serem mais conhecidos e tradicionais – ambulatórios (Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e Drogas – CAPS-AD), comunidades terapêuticas, moradias assistidas, grupos 

de auto-ajuda. Cada um deles possui vantagens e desvantagens na prestação de auxílio 

ao dependente de substâncias psicoativas. Não há um serviço melhor que o outro, mas 

sim pacientes mais indicados para cada serviço. A compreensão e o entendimento das 

possibilidades e limitações de cada ambiente de tratamento auxiliam o processo de 

adequação de um serviço às necessidades da comunidade à qual presta assistência. 

Um serviço de atendimento deve se inserir na rede de tratamento 

disponível, com o intuito de aumentar a eficácia terapêutica e formar redes de apoio 

mútuo. Isso reforça e amplia as estratégias de tratamento do serviço e possibilita o 

encaminhamento daqueles que já concluíram o tratamento proposto, mas ainda 

necessitam de outras abordagens. 

 Composição da Equipe Multiprofissional 

Há um grande número de profissionais diretamente envolvidos no 

tratamento da dependência química. Cada ambiente (e a complexidade de sua 

organização) requer um tipo de equipe. Independentemente da complexidade de cada 

serviço, é importante que os pacientes tenham acesso a todos os profissionais 

necessários, reforçando a necessidade da formação de boas redes de tratamento. 

 Tipo de Tratamento 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Comissão 

Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) descrevem quatro 
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aspectos fundamentais para caracterizar um tipo de tratamento: caráter da intervenção, 

estratégia terapêutica, metas terapêuticas e filosofia do tratamento. 

o Caráter da Intevenção 

Determina qual é o tipo de intervenção mais prevalente dento de 

um serviço de atendimento – biofísica, farmacológica, psicológica, social. Na prática, os 

serviços oferecem intervenções combinadas, que mesclam os enfoques anteriores em 

diferentes proporções. 

o Estratégia Terapêutica 

Organizam-se a partir da combinação simultânea ou consecutiva 

de três componentes: o tratamento profissional especializado (ambulatórios, 

enfermarias de desintoxicação), estruturas de apoio não-profissional (oficinas, centros 

culturais) e atividades não-oficiais de ajuda mútua ou auto-ajuda (12 passos). 

o Metas Terapêuticas 

Referem-se ao propósito maior que o tratamento pretende 

alcançar. Serviços determinados a tratar a dependência e suas comorbidades a partir da 

abstinência completa promovem redução da demanda. Já aqueles interessados em atuar 

sobre os fatores estimuladores ou mantenedores do consumo fazem a redução da oferta. 

Por fim, os serviços interessados em modificar as conseqüências do consumo, sem 

necessariamente influir sobre a demanda fazem a redução de danos. Uma combinação das 

três abordagens é sempre possível. 

o Filosofia do Tratamento 

Refere-se aos aspectos ideológicos e teóricos que estruturam o 

programa de tratamento. Entre os modelos contemporâneos, é bastante comum a 

combinação de modelos de orientação biológica, psicológica e sociocultural. O modelo 

de orientação biológica considera a dependência resultante de alterações nos sistemas 

de neurotransmissão cerebral, cuja origem pode ser também genética. As abordagens 

de orientação psicológica definem a dependência como resultado de determinantes 
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psicogênicas, como a expressão de conflitos ou disfunções emocionais. O modelo de 

orientação sociocultural entende a dependência como o reflexo de uma alteração no 

processo de socialização dos sujeitos. 

Conforme o exposto, os tipos de tratamento permitem a aplicação 

de qualquer linha de abordagem. A definição do tipo de tratamento de um serviço tem 

caráter meramente estrutural. Por isso, tal definição deve fazer parte da organização de 

qualquer serviço. Ela demonstra maturidade da equipe, confere seriedade aos 

procedimentos e permite avaliações mais objetivas acerca dos resultados obtidos. 

COMPONENTES DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

Independentemente do enquadre terapêutico proposto, um 

serviço deve propiciar ao paciente que o procura uma infra-estrutura capaz de atender 

às suas necessidades e remover barreiras que dificultem sua adesão à proposta 

terapêutica. O National Institute on Drug Abuse (NIDA) considera que qualquer 

serviço deve oferecer minimamente – dentro da própria instituição ou por meio de 

parcerias e encaminhamentos – 13 itens, quais sejam: 

1. Individualização da abordagem. 

2. Disponibilidade de acesso. 

3. Multidisciplinaridade. 

4. Plano de tratamento maleável. 

5. Tempo de permanência mínimo. 

6. Psicoterapia individual e em grupo. 

7. Farmacoterapia. 

8. Tratamento integrado da comorbidade. 

9. Desintoxicação apenas como o primeiro passo. 

10. Tratamento voluntário e involuntário. 

11. Monitoramento do consumo. 
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12. Orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis – 

síndrome da imunodeficiência adquirida. 

13. Tratamento de longo prazo. 

 

AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES 

A adaptação de um serviço a determinadas populações específicas 

é plenamente contemplada, aceita e recomendada pela literatura especializada. Além 

disso, o tipo de droga utilizada e a gravidade dos pacientes atendidos também podem 

suscitar a necessidade de serviços especiais, integrados às necessidades dos usuários de 

substâncias psicoativas e suas famílias. 

Visando atingir tais objetivos, criou-se o conceito de avaliação de 

necessidades, por meio do qual a equipe multiprofissional envolvida planeja suas ações 

estratégicas partindo da natureza do problema de drogas naquela comunidade, do perfil 

dos pacientes que procuram, ou potencialmente procurarão, o serviço e do 

estabelecimento de demandas comuns. 

 Planejamento das ações 

Mesmo que o serviço estruturado não se dedique, a priori, a um 

perfil estrito de pacientes, certamente a população que procura seu auxílio tem 

particularidades. Além disso, o contexto social, o perfil da população atendida e o tipo 

de substâncias se modificam com rapidez. Dessa forma, um serviço deve estar atento a 

essas mudanças e adaptar sua estrutura com dinamismo, sempre que necessário. 

 Diagnóstico 

A organização de um serviço começa pela clarificação da estrutura 

disponível (enquadre terapêutico) e das necessidades dos indivíduos que irão procurá-

la. Alguns questionamentos relacionados a essa fase são a prevalência local do consumo 

de substâncias psicoativas, da via de administração e das complicações clínicas e sociais 

relacionadas; o perfil sociodemográfico da população atingida; o modelo que atenderia 
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da melhor maneira tais necessidades; a eficácia das tentativas de tratamento anteriores; 

a existência de serviços de apoio na região; e o nível de capacitação e entrosamento da 

equipe. 

 Implementação 

O passo seguinte consiste no planejamento das ações a partir das 

potencialidades e limitações do serviço para atender às idiossincrasias dessa demanda. 

Tais ações devem visar ao alcance de objetivos e metas específicos, hierarquizados, 

considerando a prioridade de cada um. 

O cumprimento dessas ações, dentro da realidade (interna e 

externa) de cada serviço, requer estratégias específicas, tais como ampliação ou 

modificação do foco do atendimento; investimento em capacitação profissional ou na 

ampliação da rede de apoio; melhora do ambiente de trabalho; e outros. Além disso, os 

responsáveis pela execução e os recursos (humanos, logísticos e financeiros) 

necessários para o sucesso do empreendimento devem ser bem estabelecidos. 

 Monitoramento e Avaliação 

A avaliação é parte constituinte (e indissociável) da organização de 

um serviço. Ela é a responsável pelo dinamismo que toda a proposta de tratamento 

deve possuir. Sem a avaliação, o serviço estará à mercê de mudanças sociais e da 

persistência de erros que expõem constantemente ao desgaste e ao anacronismo. Além 

disso, as mudanças resultantes das ações implementadas constituem, por si só, uma 

nova realidade. Elas precisam ser entendidas por toda a equipe, para que as adaptações 

possam favorecer a todos. 

Uma boa avaliação permite ao serviço mensurar a qualidade e o 

impacto das ações implementadas, identificando, por exemplo, grupos mais refratários 

e estratégias mal-sucedidas e abrindo novas discussões na equipe a fim de solucioná-las. 

Desse modo, todo esse processo deve ser monitorado e avaliado constantemente para 

que os aprimoramentos ou modificações necessárias sejam implementados 
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antecipadamente, aproveitando as oportunidades e evitando ameaças à viabilidade do 

serviço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, boa parte dos serviços é organizada única e 

exclusivamente a partir do empenho e da experiência de seus profissionais. Isso origina 

serviços com potencial de atendimento limitado e desvinculado das necessidades locais. 

O conhecimento acerca da estrutura do serviço e das necessidades 

dos pacientes (atuais e/ou potenciais) orienta, refina e otimiza a proposta terapêutica 

em andamento. 
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21. RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO: DE RIBEIRÃO PRETO E FRANCA 

(Dados extraídos das indicações da Divisão Regional de Saúde) 

 

Dados relativos à regional de Ribeirão Preto 

 

1- Hospitais de Referência e Hospitais Gerais;  

i)       Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto: oferece 18 leitos para quimio-dependentes acima 
de 16 anos;  
ii)       CAIS de Santa Rita do Passa Quatro - Núcleo Intensivo de Álcool e Drogas, com 15 leitos 
para atendimento acima de 16 anos;  
iii)       Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto, com 22 leitos na enfermaria psiquiátrica. Não 
possui leitos específicos para álcool e drogas. A demanda infantil utiliza o setor de pediatria do 
hospital. 
iv)       Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa (5 leitos);  
v)        Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente, em São José do Rio  Pardo: oferece 2 
leitos.  
vi)       Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde (2 leitos). 
 
2- CAPS; 

i) 02 CAPS I, nos municípios de Monte Alto e Jaboticabal; 

ii) CAPS II, CAPS III, CAPSad e CAPS i, em vias de implantação em Ribeirão Preto. 

iii) CAPS III Regional  e CAPSad Regional em vias de implantação no município de Santa 

Rita do Passa Quatro. 

iv) CAPS AD Mococa (Rua Riachuelo, 551, f.19-3656-7537) 

v) 01 CAPS III (Bebedouro) 

vi) 02 CAPS i (Bebedouro, Taquaritinga) 

vii) CAPS ad São Carlos. 

 

3- Residências Terapêuticas;  

Não possui Residência Terapêutica para atender dependente químico. 

 

4- Programas locais ou regionais financiados ou apoiados; 
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Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao uso de Álcool e Drogas na Comunidade 

(PAI-PAD), que oferece capacitação aos profissionais da atenção básica para prevenção do uso 

problemático de álcool. Atualmente, oferece treinamento em intervenções breves para profissionais 

de 21 dos 26 municípios da região; Projeto de implantação de um Centro de Referência para atenção a 

problemas relacionados a álcool e outras drogas para tratamento de crianças e adolescentes; Os CAPS 

AD realizam um trabalho de prevenção junto à comunidade local 

 

5- PEAD (2009-2010) 

Não informado. 

 

6- Atenção primária, secundária e terciária à crianças e adolescentes envolvidos com 

álcool e outras drogas; 

i) Ambulatório Infantil: Taquaritinga;  

ii) Mococa: possui ambulatório de Atenção à Saúde Mental da Infância e Adolescência; 

atende até 17 anos e 11 meses pacientes com transtornos mentais e até 12 anos usuários de alcool e 

drogas. A partir de 13 anos são encaminhados para o CAPS Mococa. Quando necessária a internação 

para desintoxicação, é encaminhado à Santa Casa de Mococa. 

 

7- Comunidades Terapêuticas; 

i)        Casa de Recuperação de Valores (Barrinha); - Associação Promocional Vida Nova (Monte 

Alto);  

ii)        Instituição Filantrópica Projeto Restauração (Monte Alto);  

iii)        Associação Beneficente Caminhando para o Futuro (Pitangueiras);  

iv)        Grupo Vinde - Vida Nova em Deus (Guariba);  

v)        Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente - Projeto SARA (Cravinhos);  

vi)        Associação Fazenda Terapêutica Joana de Angelis (Jaboticabal);  

vii) CADA - Casa de Apoio ao Drogado e ao Álcoolatra de Jaboticabal;  

viii) Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de Vidas RAREV (Ribeirão Preto);  

ix)        Associação Desafio Missão Betel (Cajuru). 

 

8- Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; 

1. Araraquara; 



 
 

   

 174 

1.1. NASF: 1 – Tipo 1. 

1.2. Data: 20/08/2009 

1.3. Portaria: 2325/6-10-09 

1.4. Credenciados: 1 

1.5. Implantados: 1 

1.6. Profissionais: Psicólogo (1); Fisioterapeuta (2); Terapeuta Ocupacional (2); Psiquiatra (1). 

1.7. Equipe de Saúde Mental: (Sim). 

 

2. São Carlos; 

2.1. NASF: 2 – Tipo 1. 

2.2. Data: 24/07/2008 

2.3. Portaria: 1489/30-7-09 

2.4. Credenciados: 2 

2.5. Implantados: 1 

2.6. Profissionais: Psicólogo (2); Nutricionista (1); Terapeuta Ocupacional (2); Fonoaudiólogo (1); 

Assistente Social (1). 

2.7. Equipe de Saúde Mental: (Somente Psicólogo). 

 

Dados relativos à regional de Franca 

Hospitais de Referência e Hospitais Gerais;  

vii)       Hospital Allan Kardec de Franca, Tel. (16) 3705-2362. 
 
CAPS; 

viii) CAPS I: 03 CAPS I (Batatais, Morro Agudo, Orlândia) 

ix) CAPS AD: Franca, Tel. (16) 3711-9401. 

 

Residências Terapêuticas;  

Nenhum equipamento indicado. 

 

Programas locais ou regionais financiados ou apoiados; 

Parceria com o PAI-PAD; - Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de 

Álcool e Drogas na Comunidade (2007);  "Uso do AUDIT  e Intervenções Breves para Problemas 
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Relacionados ao Álcool em Atenção Básica e Saúde da Família - programa de capacitação de 

profissionais (2008/2010); Treinamento TREATNET promovido pela United Nation Office on 

Drugs and Crime (UNODC) Brasil  e Cone Sul em parceria com o PAI-PAD (2011) – Obs.: todos 

em parceria com Fac. Medicina Ribeirão Preto –USP. 

 

PEAD (2009-2010) 

Não Informado. 

 

Atenção primária, secundária e terciária à crianças e adolescentes envolvidos com álcool e 

outras drogas; 

i) Núcleo de Atendimento à Infância e Adolescência de Franca – NAIA. 

 

Comunidades Terapêuticas; 

Associação Comunidade Auxiliadora Recuperando Vidas (Batatais). 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; 

Guaíra; 

2.8. NASF: 1 – Tipo 1. 

2.9. Data: 17/04/2008 

2.10. Portaria: 1150/9-6-08 

2.11. Credenciados: 1 

2.12. Implantados: 1 

2.13. Profissionais: Farmacêutico (1); Psicólogo (1); Fisioterapeuta (2); Nutricionista (1); 

Fonoaudiólogo (1); Assistente Social (1); Pediatra (1). 

2.14. Equipe de Saúde Mental: (Somente Psicólogo). 

 

3. Ituverava; 

3.1. NASF: 1 – Tipo 1. 

3.2. Data: 24/07/2008 

3.3. Portaria: 1489/30-7-09 

3.4. Credenciados: 1 

3.5. Implantados: 1 
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3.6. Profissionais: Farmacêutico (1); Psicólogo (1); Nutricionista (1); Fonoaudiólogo (1); 

Assistente Social (1). 

3.7. Equipe de Saúde Mental: (Somente Psicólogo). 

 

4. Itirapuã / Patrocínio Paulista; 

4.1. NASF: 3 – Tipo 1. 

4.2. Data: 18/09/2008 

4.3. Portaria: 2325/6-10-09 

4.4. Credenciados: 1 

4.5. Implantados: 1 

4.6. Profissionais: Psicólogo (1); Fisioterapeuta (2); Nutricionista (1); Assistente Social (1); 

Pediatra (1); Ginecologista (2). 

4.7. Equipe de Saúde Mental: (Somente Psicólogo). 
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21.2 – Mapas de Distribuição de Recursos de Saúde Mental no Estado de São 

Paulo – Fonte Secretaria de Estado da Saúde 

 
 

Distribuição de CAPS Infantil e Álcool e Drogas nas Regionais de Saúde do Estado de 
São Paulo- 2011 
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Distribuição dos Hospitais Gerais com leitos em psiquiatria nas Regionais de Saúde 
do Estado de São Paulo- 2011 
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Distribuição dos Hospitais de Especialidade em Psiquiatria do Estado de São Paulo - 
2011 
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22. INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM ASSESSORIA TÉCNICA AO SISTEMA DE 

GARANTIAS 

 

   O material compilado serve para eventual contato e suporte técnico aos 

serviços públicos, Executivo, Conselhos ou mesmo do Legislativo, a fim de qualificar as ações 

de diagnóstico e implementação de políticas e programas na área da infância e juventude, 

especialmente para qualificação na estruturação de Planos Municipais em diversas áreas de 

interesse da infância e juventude.  

 

 

Nome Responsável Endereço Telefone/Fax 

Bimbatte Desenvolvimento 
Humano e Social 

José Carlos 
Bimbatte Jr. 

 (11) 8555-8394 

Veras Editora e Centro de 
Estudos 

Profa. Dra. Myrian 
Véras Baptista 

Rua Ministro Godoi, 1197 - 
Perdizes – São Paulo/SP 

(11) 3887 1032 
ou (11) 3675 
3273 

Instituto Fazendo História Karin Baltus 
Rua Alberto Faria, 1308 – 
Alto de Pinheiros – São 
Paulo/SP 

(11) 3021-9889 

Associação dos 
Pesquisadores de Núcleos de 
Estudos e Pesquisas sobre a 
riança e o Adolescente – 
NECA 

Profa. Dra. Myrian 
Véras Baptista 

Rua Wanderley, 1736 – 
Perdizes – São Paulo/SP 

(11) 3673-4971 

Coordenadoria de Estudos e 
Desenvolvimento de Projetos 
Especiais – CEDPE 

Profa. Dra. 
Mariângela Belfiore 
Wanderley 

Rua Ministro Godoy, 1173 - 
Perdizes – São Paulo/SP 

(11) 3871-4429 / 
3801-1349 / 
3801-4561 

Pólis - Assessoria, Formação 
e Estudos em Políticas 
Sociais 

Silvio Caccia Bava 
Rua Araújo, 124 - Centro - 
São Paulo/ SP 

(11) 2174-6800 - 
Fax: (11) 2174-
6848 

Prattein - Consultoria em 
Educação e 
Desenvolvimento Social 

Fabio B. Ribas Jr. 
Rua Turiaçu, 143/145 cj. 
73/74 – Perdizes – São 
Paulo/SP 

(11) 2127- 4400 

Projeto Quixote Auro Lescher 
Av. Eng. Luís Gomes Cardim 
Sangirardi, 789 – Aclimação - 
São Paulo – SP 

(11) 5083-0449 / 
5572-8433 
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23. INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS RESPONSÁVEIS POR 
ATENDIMENTO DE SAÚDE/ ESPECIALIZADO NO USO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS 
 

   O material compilado serve para eventual contato e suporte de 
informações ao Promotor, ou mesmo aos serviços públicos, Executivo, Conselhos setoriais, a 
fim de qualificar as ações de diagnóstico e implementação de políticas e programas na área da 
infância e juventude envolvidos com drogadição, contando com informações técnicas, 
programas, linhas de financiamento, estrutura e relação de serviços de atendimento, dentre 
outros de interesse no atendimento a crianças e adolescentes envolvidos com uso de álcool e 
outras drogas. 

Ministério da Saúde  

site- www.saude.gov.br 

Esplanada dos Ministérios Bloco G Brasilia | DF CEP: 70058-900 

 

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD 

site – www.senad.gov.br 

A estratégia de governo está definida em três eixos de atuação, articulados e coordenados pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). As ações emanadas destes eixos, 
desenvolvidas em parceria com diversos atores do governo e da sociedade, permitem: 

 A realização de um diagnóstico situacional, sobre o consumo de drogas, seu impacto 
nos diversos domínios da vida da população e as alternativas existentes. Este 
diagnóstico vem se consolidando, por meio de estudos e pesquisas de abrangência 
nacional, na população geral e naquelas específicas que vivem sob maior 
vulnerabilidade para o consumo e o tráfico de drogas.  

 A capacitação dos atores sociais que trabalham diretamente com o tema drogas, e 
também de multiplicadores de informações de prevenção, tratamento e reinserção 
social. Esse esforço tem permitido a formação e a articulação de uma ampla rede de 
proteção social, formada por conselheiros municipais, educadores, profissionais das 
áreas de saúde, de segurança pública, entre outros. 

 A implantação de projetos estratégicos de alcance nacional que ampliam o acesso da 
população às informações, ao conhecimento e aos recursos existentes na comunidade. 
Também no cenário internacional, o Brasil além de participar dos principais fóruns de 

http://www.saude.gov.br/
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discussão sobre o tema vem fomentando a cooperação por meio de acordos com 
organismos internacionais e com países das Américas, Europa e África. 

 
Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID 
site – www.obid.senad.gov.br 
 
Informações sobre: 
.pesquisas e estatísticas 
.informações sobre drogas 
.prevenção 
.tratamento 
.redução de danos 
.redução da oferta/repressão 
.subvenção social 
.fundo nacional antidrogas 
.onde buscar ajuda 
.capacitação  
. legislação 
.publicações 
 

 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

Site – www.cnes.datasus.gov.br 

 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES é base para operacionalizar os 

Sistemas de Informações em Saúde, sendo estes imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e 

eficiente. Propicia ao gestor o conhecimento da realidade da rede assistencial existente e suas 

potencialidades, visando auxiliar no planejamento em saúde, em todos os níveis de governo, 

bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser exercido pela população. 

 O CNES visa disponibilizar informações das atuais condições de infra-estrutura de 

funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde em todas as esferas, ou seja, Federal, Estadual 

e Municipal. 

 

Secretaria de Estado da Saúde – SP 

site - www.saude.sp.gov.br 

http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11160&rastro=PESQUISAS+E+ESTAT%C3%8DSTICAS
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11165&rastro=PREVEN%C3%87%C3%83O
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11164&rastro=TRATAMENTO
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11465&rastro=REDU%C3%87%C3%83O+DA+OFERTA%2FREPRESS%C3%83O
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11327&rastro=SUBVEN%C3%87%C3%83O+SOCIAL
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11328&rastro=FUNDO+NACIONAL+ANTIDROGAS
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11161&rastro=ONDE+BUSCAR+AJUDA
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11162&rastro=CAPACITA%C3%87%C3%83O
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11158&rastro=LEGISLA%C3%87%C3%83O
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11159&rastro=PUBLICA%C3%87%C3%95ES
http://www.cnes.datasus.gov.br/
http://www.saude.sp.gov.br/


 
 

   

 183 

Secretaria de Estado da Saúde - Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar - São Paulo - Fone (11) 

3066 8000 - CEP 05403-000  

 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - SES-SP é responsável pela formulação da 

Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema Único de 

Saúde - SUS, que tem como propósitos promover a saúde priorizando as ações preventivas, 

democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os 

riscos à sua saúde.  

 A SES-SP é também responsável pela articulação e pelo planejamento de ações desenvolvidas 

pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) distribuídos pelo Estado, além de 

administrar três fundações: a do Remédio Popular (FURP), que pesquisa, desenvolve, fabrica 

e distribui medicamentos; a Oncocentro de São Paulo (FOSP), que constitui-se basicamente 

na instância de apoio à SES-SP para assessorar a política de câncer no Estado; e a Pró-Sangue 

Hemocentro de São Paulo, que além do desenvolvimento de pesquisas a partir de padrões 

internacionais de referência, fornece hemocomponentes e serviços hemoterápicos.  

 Outras atividades igualmente importantes, também alvo constante de atenção do SUS, devem 

ser destacadas, como o controle da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação, 

desenvolvidas principalmente pela Vigilância Epidemiológica, o controle da qualidade de 

medicamentos, exames, alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao 

público, área de atuação da Vigilância Sanitária e o controle de endemias no território paulista 

a partir da Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN.  

 O controle social e a participação da comunidade na definição de prioridades e necessidades, 

no acompanhamento e avaliação das ações executadas são garantidos a partir das instâncias 

Conselho Estadual de Saúde (CES) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

 

UNIAD – Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas – UNIFESP  

Site - www.uniad.org.br 

 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/estrutura/regionais-de-saude/regionais-de-saude
http://www.saude.sp.gov.br/ses/estrutura/orgaos-vinculados/conselho-estadual-de-saude-ces
http://www.saude.sp.gov.br/ses/estrutura/orgaos-vinculados/comissao-intergestores-bipartite-cib/apresentacao
http://www.uniad.org.br/
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A UNIAD visa coordenar um conjunto de ações de natureza preventiva, assistencial, de 

pesquisa, de intervenções comunitárias e de debate público que contribuirão para a definição 

das políticas de controle da dependência e do uso nocivo do álcool e outras drogas no Brasil.  

Contém informações úteis sobre drogas e álcool, como orientação, blog para troca de 

informações e dúvidas, endereços úteis, dentre outros recursos voltados à população em geral.  

O site indica alguns locais de ajuda: 

ALAMEDAS - Tratamento e Reabilitação da Dependência Química 

Reabilitação Psicossocial tornou-se um paradigma de sucesso terapêutico dentro das políticas 

de saúde mental contemporâneas. Quando o indivíduo alcança o tratamento, por menos que 

perceba, encontra-se prejudicado em vários campos da vida, tais como: saúde física e mental, 

escola, trabalho, vida familiar, compromissos, relacionamentos sociais e interpessoais e nas 

suas atividades sócio-culturais. O tratamento deve então ser considerado dentro de uma ampla 

gama de ações no qual o usuário é capaz de construir um novo estilo de vida. Atentos à 

problemática, o ALAMEDAS - TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DA 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA, disponibiliza opções terapêuticas preocupadas não apenas 

com a abstinência, mas também com a reinserção social. Suas atividades são multidisciplinares 

com ações inter-setoriais em regime de atenção diária das 9h às 18h. 

AME - Psiquiatria Dra Jandira Masur (Vila Maria) 

O AME-Psiquiatria, como os demais Ambulatórios Médicos de Especialidades do Estado de 

São Paulo, consiste em um nível secundário de atenção, destinado a pacientes que necessitem 

consultar-se com médicos especialistas. Ele funciona como referência tanto para as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) como para receber pacientes provenientes dos hospitais terciários que 

necessitem de cuidados especializados. O objetivo do AME-Psiquiatria é o de melhorar o 

acesso ao tratamento aos pacientes com transtornos mentais graves que necessitem de 

avaliação e atendimento psiquiátrico e saúde mental especializados. Dessa forma, possibilita 

ampliar o espectro de serviços a serem oferecidos à comunidade e tem como características 

diferenciais a presença de critérios para encaminhamento, a necessidade de agendamento 

prévio das consultas, foco na estabilização clínica e na elaboração de diagnóstico e tratamento, 

a presença de critérios para alta e um modelo transversal de acompanhamento. Nesse sentido, 

http://www.uniad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=114
http://www.uniad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10051%253Aame-psiquiatria-vila-maria&catid=44%253Ainstitucional&Itemid=1
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ele complementa o atendimento longitudinal focado na reabilitação e na reinserção 

psicossocial oferecido pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), fortalecendo, com os 

demais equipamentos a rede de atenção integral à saúde mental. 

Enfermaria UNIAD - São Bernardo do Campo 

A UNIAD - São Bernardo do Campo é fruto de uma parceria entre o governo do Estado de 

São Paulo, o Grupo Bandeirantes e a UNIAD/ UNIFESP. Este serviço vem desenvolvendo 

suas atividades oficialmente desde 31 de março de 2009. A nossa principal proposta de 

tratamento reside na combinação de várias estratégias terapêuticas de reconhecida evidência 

científica em um mesmo setting de internação. Isto significa dizer que durante o período de 

tratamento o paciente é submetido a um “cardápio de estratégias terapêuticas” ou a um “leque 

de recursos terapêuticos” de tal forma que possa identificar-se com uma ou mais modalidades 

durante o seu processo de recuperação.A iniciativa inovadora também está na aliança bastante 

positiva entre o modelo 12 passos, narcóticos anônimos (NA) e alcoólicos anônimos (AA) 

conduzidos por conselheiros em dependência química de uma forma bastante intensiva. 

Instituto Bairral - Itapira  

O centro de saúde de cada município faz a triagem dos casos de desintoxicação e os 

encaminha à Central de Vagas de São João da Boa Vista, serviço estadual que distribui as 

vagas ao Bairral conforme a capacidade de atendimento.Com capacidade para prestar serviço 

a cerca de 1,2 mil pessoas por ano, atende 62 municípios paulistas, onde o Instituto Bairral é 

referência. O diretor Oliveira adianta que em fevereiro de 2010 começam a atuar conselheiros 

dos Narcóticos Anônimos (NA) e Alcoólicos Anônimos (AA) para complementar as 

atividades do projeto. Os conselheiros são ex-usuários de drogas que compartilharão suas 

experiências de vida com os internos. Planeja-se realizar palestras diárias, geralmente no final 

da tarde. O Instituto Bairral de Psiquiatria existe desde 1937. Localiza-se numa área verde e 

construída de 40 hectares. Ao todo, a unidade reserva 511 leitos ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo 105 vagas criadas recentemente. As demais se destinam ao atendimento de 

quadro psiquiátrico. Outros 309 leitos são oferecidos a pacientes conveniados e particulares. 

Na área privada, a assistência é considerada diferencial por tratar dependentes de álcool e 

drogas, portadores de neuroses, transtornos psicóticos em clínicas específicas, de acordo com 

http://www.uniad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=148
http://www.uniad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2896:saude-inaugura-clinica-publica-para-dependentes-quimicos-no-interior-do-estado-&catid=29:dependencia-quimica-noticias&Itemid=94
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o diagnóstico. O Bairral possui clínicas com estrutura, equipes e projetos terapêuticos 

conforme a doença. Exclui a possibilidade de convivência de pacientes que nada têm em 

comum, o que assegura grande avanço no tratamento. A unidade de Itapira é a segunda clínica 

pública para adultos dependentes de álcool e drogas criada pelo Estado. 

Os leitos são geridos pelo sistema SUS, através de uma Central de Regulação na DRS XIV 

(Delegacia Regional de Saúde) - fone (19) 3634-2845 em São João da Boa Vista (SP).Para 

maiores informações, e-mail bairral@bairral.com.br 

 
INPAD – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do 
Álcool e outras Drogas 
Site – www.inpad.org.br 
 

O Inpad tem como meta Coordenar um conjunto de ações de natureza preventiva, 

assistencial, de pesquisa, de intervenções comunitárias e de debate público que contribuirão 

para a definição das políticas de controle da dependência e do uso nocivo do álcool e outras 

drogas no Brasil. Está vinculado aos trabalhos e o site da Uniad. 

Atualmente, está gerindo o 1ª Curso gratuito e on line de prevenção de drogas para pais 

do Brasil. Pode ser conectado em:  www.paisconectados.org  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bairral@bairral.com.br
http://www.inpad.org.br/
http://www.paisconectados.org/
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24. FACULDADES DE MEDICINA E NÚCLEOS DE PESQUISA E DE SERVIÇO 

SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (possibilidade de assessoria técnica)  

 

O material compilado serve para eventual contato e suporte de 
informações ao Promotor, ou mesmo aos serviços públicos, Executivo, Conselhos setoriais, a 
fim de qualificar as ações de diagnóstico e implementação de políticas e programas na área da 
infância e juventude envolvidos com drogadição, contando com informações técnicas, 
programas, estrutura, serviços de atendimento, qualificação de ações de intervenção e 
diagnóstico, dentre outros de interesse no atendimento a crianças e adolescentes envolvidos 
com uso de álcool e outras drogas. 

 
 

 

Fonte: Pesquisa CAO – Protocolado 01/2010 

 

Instituições com programas financiados ou apoiados por Universidades 
destinados ao atendimento de usuários de álcool e outras drogas que possam 
prestar serviços a crianças e adolescentes 

 

INSTITUIÇÃO 
LOCAL DE 

ATENDIMENTO 
FAIXA ETÁRIA TIPO DE SERVIÇO 

CREMESP (mantém 
convênio junto ao Centro 

de estudos Paulista de 
Psiquiatria da UNIFESP, 

Projeto UNIAD) 

Centro de estudos 
da UNIAD: R. Dr. 
Bacelar nº 334, Vila 

Clementino. 
R. Botucatu, 394, 
Vila Clementino 

5575 1708 

Público Alvo: 
Médicos 

Tratamento e prevenção 
voltados para problemas 
relacionados com abuso 

de álcool e outras 
drogas. 

NÃO EXISTEM 
PROGRAMAS 

DESENVOLVIDOS 
NA ÁREA DA 
INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 

CRENF (COREN-SP) - - Não mantém nem 
financia programas 

destinados ao 
atendimento de usuários 
de álcool e outras drogas 
que possam ou não ser 
prestados a crianças e 

adolescentes nessa 
situação 

FACULDADE DE 
MEDICINA DE 

- - Não possui programas 
financiados ou apoiados 
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CATANDUVA por ela destinados ao 
atendimento de usuários 

de álcool e outras 
drogas, que possam 
prestar serviços a 

crianças e adolescentes 
nessa situação na capital 
e no interior do Estado 

As Faculdades 
Integradas Padre Albino 

(FIPA), mantidas por 
esta Fundação ações de 
caráter preventivo e de 

promoção à saúde, 
através de cursos, 
palestras e outras 

atividades assistenciais e 
educacionais, 

promovidas pelos 
professores e alunos nas 

escolas de ensino 
fundamental e médio da 
rede pública e privada e 

na Rede Básica de 
assistência – Unidades 

Básicas de Saúde e 
Programa de saúde da 

Família 



 
 

   

 189 

PUC 

NÚCLEO DE 
TRABALHOS 

COMUNITÁRIOS DA 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 

R. Bartira, 387 
Perdizes – São 

Paulo – tel: 3864-
6503 

Sem especificação 
de idade 

NÃO POSSUI 
NENHUM 

ATENDIMENTO A 
USUÁRIOS DE 

DROGAS 
ESPECIFICAMENTE. 
Temática desenvolvida 
sobre a drogadição, do 
ponto de vista teórico e 
prático no atendimento 
a jovens em situação de 
risco e vulnerabilidade 

social 

PUC 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS MÉDICAS E 

SAÚDE 

Pça Dr. José 
Ermínio de moraes, 
290 – Sorocaba – 
tel: 015 3212 9900 

Sem especificação 
de idade 

Atendimento a usuários 
de álcool e outras drogas 
no âmbito da Disciplina 
de Psiquiatria. Não há 

atendimento 
específico para 

crianças e 
adolescentes. 

Atendimento de 2 
crianças ou 

adolescentes/semana 
com agendamento 

prévio 

PUC 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS E HUMANAS 

E SAÚDE 

R. Monte Alegre, 
961 – Perdizes – São 

Paulo – tel: 3670-
8040 

Alunos de escolas 
públicas 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Possui oficinas pontuais 
em caráter de prevenção 

SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA 

r. Major Maragliano, 
241 V. Mariana – 

São Paulo 
tel: 3466 2100 

Crianças e 
adolescentes 

O Serviço de Urgência 
do Centro de Atençao 

Integrada à Saúde 
Mental da Irmandade da 

Santa Casa de 
Misericórdia de São 
Paulo tem recebido 

crianças e Adolescentes 
com drogadição. 

Entretanto são CASOS 
DE EMERGÂNCIA 

PSIQUIÁTRICA. 
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UNESP 

FM - Botucatu 

EE Urbana Parque 
Residencial 24 de 
Maio (Unidade do 
Programa de Saúde 

na Família) – 
realizada durante o 
ano letivo de 2009, 

aos sábados, no 
período matutino. 

Adolescentes 
(ensino 

fundamental – 5a 
a 8a série) 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 
Atividade de caráter 

preventivo através de 
informações e 

conscientização sobre os 
danos causados por 

álcool e outras drogas. 

UNESP 

FCC/Marília 

Centro de Estudos 
da educação e da 

Saúde (CEES) 
Período: Março a 

dezembro de 2009 

Alunos do ensino 
fundamental 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Pesquisa sobre síndrome 
do alcoolismo fetal. 

UNESP 
IB – Botucatu 

IBB e Escolas 
Públicas estaduais, 

municipais e 
privadas de botucatu 

e região. 
Período: 01 de 

março de 2008 a 31 
de dezembro de 

2009. 

Alunos das 
Escolas Públicas 

estaduais, 
municipais e 
privadas de 

botucatu e região, 
e também pais, 
professores e 

funcionários de 
empresas. 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Realização de palestras 
de prevenção. 

UNESP 

FCA – Jaboticabal 

Comunidade 
Terapêutica – 

imóvel rural Sítio 
Tanque – município 

de Jaboticabal. 
Período: Início em 
2007 e previsão de 

duração até 
dezembro de 2010. 

Sem especificação 
de idade 

Recuperação e 
ressocialização de 

dependentes químicos 
e/ou alcoolistas, 
programação e 

desenvolvimento de 
ações preventivas ao uso 

e abuso de drogas. 
Projeto limitado a 35 

pessoas. 

UNESP 

FO-Araraquara 

Eventos realizados 
em locais públicos, 

feiras, grandes 
empresas. 

Período: Realizado a 
cada 2 meses ao 
longo do ano de 

2009. 

Público em Geral NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

RELACIONADO AO 
USO DE DROGAS. 

Parte do projeto envolve 
prevenção ao uso de 

tabaco e álccol. 

UNICAMP - - Não possui programas 
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 externos. Atende apenas 
a funcionários e alunos. 

UNIFESP 

UNIDADE DE 
DEPENDÊNCIA DE 
DROGAS – UDED do 

departamento de 
Psicobiologia 

Rua Napoleão de 
Barros, 1038 - Vila 

Clementino - 04024-
003 - São Paulo - SP 
Fone: (0xx11) 5549-
2500 / 5549-6466 / 

5083-9874 

Adolescentes 
usuários de risco 
(maiores de 14 

anos) 
 

Atendimento 
Ambulatorial 

UNIFESP 

CENTRO BRASILEIRO 
D EINFORMAÇÕES 

SOBRE DROGAS 
PSICOTRÓPICAS 

(CEBRID) 

R. Botucatu, 8622 – 
1º andar – São Paulo 

Tel: 5084 2793  
2149 0155 

 

Crianças NÃO FAZ 
ATENDIMENTO. 

Executa levantamentos 
epidemiológicos sobre o 

consumo de drogas 
entre crianças em 

situação de rua nas 
capitais federais. 

 

Universidade de Marília – 
UNIMAR 

- - NÃO FAZ 
ATENDIMENTO. 

Participa anualmente de 
um programa da 

prefeitura “Unidos pela 
Vida” com trabalhos 
palestras para alertar 
sobre o problema. 
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USP 

GREA - GRUPO 
INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS DE ÁLCCOL 

E DROGAS 

R. Dr. Ovídio Pires 
de Campos, 785 
GREA-Ipq-HC-
FMUSP, Bairro: 

Cerqueira César, São 
Paulo 

 

Sem especificação 
de idade 

Trabalhos na área de 
pesquisa, ensino, 

assistência e prevenção 
de álcool, tabaco e 

outras drogas. 
Considerado hoje como 

Centro de Excelência 
para o Tratamento e 
prevenção de Drogas 

pelo SENAD. 

USP 

NÚCLEO DE PESQUISA 
SOBRE DROGAS NAS 

UNIVERSIDADES 

R. Dr. Ovídeo Pires 
de Campos. Bairro: 
Cerqueira César – 

São Paulo 

Universitários NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 
Pesquisa de caráter 

epidemiológico. 

USP 

NÚCLEO DE ESTUDO 
SOBRE DISTÚRBIOS 

PSIQUIÁTRICOS: 
ASSISTÊNCIA E 

PESQUISA 
 

Av. Bandeirantes, 
3900 USP-BERP-
EERP-DEPCH 

Laboratório 148 – 
Monte Alegre – 

Ribeirão Preto/SP 
 

Sem especificação 
de idade 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Projeto de pesquisa e 
ensino nos temas: ações 

ou cuidados de saúde 
mental na comunidade, 

álcool e drogas e 
urgências psiquiátricas 

USP 

GRUPO DE ESTUDOS 
RELACIONADOS AO 

USO PREJUDICIAL DO 
ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 

419 – Bairro: 
Cerqueira César – 

São Paulo 

Sem especificação 
de idade 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Estudos relacionados à 
organização de serviços 
de saúde para o cuidado 
das pessoas que fazem 

uso prejudicial de álcool 
e drogas 

USP 

GRUPO DE ESTUDO 
SOBRE PREVENÇÃO 
DO USO NOCIVO DE 

ÁLCOOL E OU 
DROGAS – GRUPAD 

Av. Bandeirantes, 
3900 – Monte 

Alegre – Ribeirão 
Preto 

Sem especificação 
de idade 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 
trabalhos na área de 
pesquisa científica, 
ensino, assistência e 
prevenção do uso do 

álcool e ou outras 
drogas 

USP 

NÚCLEO DE PESQUISA 
EM PSIQUIATRIA 

HC-FMRP-USP– 
Av. dos 

Bandeirantes 3900, 
3º and. S/333 – Av. 

Sem especificação 
de idade 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 
Núcleo de pesquisa 

associado ao  Serviço 
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CLÍNICA E 
PSICOPATOLOGIA/PAI-

PAD 

dos Bandeirantes 
3900 

 

Ambulatorial de Clínica 
Psiquiátrica do Hospital 
das clínicas da FMRP-

USP, com o objetivo de 
produzir investigação 
clínica em psiquiatria. 

USP 

LEPTOI – 
LABORATÓRIO DE 

ENSINO E PESQUISA 
EM TERAPIA 

OCUPACIONAL, 
INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

Av. Bandeirantes, 
3900 – Monte 

Alegre – Ribeirão 
Preto 

Sem especificação 
de idade 

NÃO FAZ 
ATENDIMENTO 

Trabalho de ensino e 
pesquisa. 

FACULDADE DE 
MEDICINA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO 

- - Não possui programas 
financiados e apoiados 

destinados ao 
atendimento de usuários 

de álcool e outras 
drogas. 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE 

SAÚDE DE TAUBATÉ 
(FUST) 

- - Não há ação 
extensionista dedicada 

ao atendimento de 
usuários de álcool e 

outras drogas. 

UNISA - - Não foram financiados 
ou apoiados  programas 

destinados ao 
atendimento de usuários 

de álcool e outras 
drogas. 
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25. TUTELA INDIVIDUAL – COMO E QUANDO UTILIZAR OS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA INDIVIDUAL 

 
Abreviaturas 
ACP: ação civil pública 
CAO – Centro de Apoio Operacional 
CT: Conselho Tutelar 
CRAS: Centro de Referencia de Assistência Social 
CREAS: Centro de Referencia Especializado de Assistência Social 
CSMP: Conselho Superior do Ministério Público 
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial  
DD: Disque Denúncia 
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente 
MG: Minas Gerais 
MP: Ministério Público 
PA: Procedimento Administrativo 
PANI: Procedimento Administrativo de Natureza Individual 
PJ: Promotoria de Justiça 
PJIJ: Promotor de Justiça da Infância e Juventude 
RJ: Rio de Janeiro 
SGDCA: Sistema de Garantias dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
SP: São Paulo 
SC: Santa Catarina 
 

Introdução  

O CAO Cível e de Tutela Coletiva (área da infância e 

juventude) não tem com o presente texto o objetivo de realizar análise exaustiva 

do tema, mas apenas fornecer subsídios juridicopráticos para que o Promotor de 

Justiça possa se valer de alguns instrumentos de atuação frente a casos 

considerados individuais que comumente são levados às Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude e tendem a tomar boa parte do tempo do Promotor de 

Justiça. 

 

a) Sobre os PAs (procedimentos administrativos): 

a.1) Os procedimentos administrativos de natureza individual 

tem expressa previsão no art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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“Art. 201 – Compete ao Ministério Público: 
... 
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los: 
a.2) A definição de que se trata de instrumento que pode e 

deve ser utilizado para tutela de interesses individuais indisponíveis decorre do critério 

de exclusão que se extrai do próprio artigo 201, V que prevê a existência de 

Inquérito Civil para a apuração de fatos que ensejem ameaça ou violação a 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

a.3) O reforço de que o Promotor de Justiça pode utilizá-lo 

para tutela de interesses individuais indisponíveis de crianças e adolescentes está 

expresso no artigo 201, VIII: 

“Art. 201 – Compete ao Ministério Público: 
... 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 
assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis;” 
 

a.4) Logo, podem ser utilizados quando o PJIJ tomar 

conhecimento de situação de risco relativa a algum direito individual indisponível 

de criança/adolescente (por meio de representação formalizada à Promotoria; em 

atendimento ao público etc). 

a.5) Contudo, não há norma prevendo sua obrigatoriedade.  

a.6) Ou seja, é plenamente possível que, ao invés de instaurar 

procedimentos administrativos (PAs) para todos os casos que lhe cheguem ao 

conhecimento, o PJIJ defina com sua rede de atendimento (SGDCA) novos 

“Fluxos” de encaminhamentos para os casos envolvendo as denúncias 

encaminhadas pelo “Disque 100” e outras encaminhadas pelo CT e outros órgãos 

à PJ. 
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Propostas da Coordenação da infância do CAO Cível 

b) Realizando reuniões de definição de Fluxos  

b.1) O Promotor de Justiça pode (e deve) agendar reuniões 

com os agentes/profissionais de sua rede de atendimento de casos (CT, 

CAPS/CRAS/CREAS, outros responsáveis pelos serviços sociofamiliares) e 

formalizar em ata a definição dessa nova sistemática/fluxo, conforme autoriza o 

artigo 201, § 5º, letra "b” do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

“§ 5º Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste 
artigo, poderá o representante do Ministério Público: 
... 
b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em 
dia, local e horário previamente notificados ou acertados;”  
c) Evitando o mero envio de Recomendações 

c.1) Importante ressaltar que muito embora a alínea “c” do 

mesmo parágrafo 5o preveja a possibilidade de expedição de Recomendação, 

entende-se que a proposta de discussão coletiva em reunião com a participação de 

todos os envolvidos permite a oitiva dos fundamentos e pontos porventura 

contrários às idéias do PJ, além de garantir a horizontalidade na definição de ações 

de todos os agentes que atuam na área da infância e juventude, evitando-se 

postura meramente impositiva e que pouco traz resultados quando se atua em 

rede.  

Ademais, o mero envio de recomendação ao CT e a outros 

agentes pode gerar a mera burocratização de suas atuações, sem que isso traduza 

resultados práticos efetivos. Por fim, necessário relevar que caso descumprida a 

Recomendação, o PJ terá de responsabilizar os órgãos e/ou agentes que não a 

acolheram, gerando somente novos conflitos e embates (objetivo este que não era 

aquele almejado inicialmente: de simples reordenamento de atuação). 

d) Verificando quais os fluxos atualmente existentes e 

definindo novos   
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 d.1) Caso o CT e/ou o CAPS (ou outro serviço de saúde) já 

receba a notícia dos demais serviços (“portas de entrada”), o PJIJ poderá definir 

que despachará ao seu servidor para certificar se esses mesmos casos 

encaminhados à Promotoria já o foram também ao CT/CAPS. Em caso de 

duplicidade, o PJIJ poderá determinar o arquivamento em pasta da Promotoria de 

Justiça; 

d.2) Caso o Conselho Tutelar não receba os ofícios da saúde 

(ou outras portas de entrada), plenamente possível definir que aqueles recebidos 

na PJ serão encaminhados ao Conselho Tutelar e ao CAPS para a devida apuração 

e tomada de medidas técnicas de proteção, sem prejuízo da contra-referência 

(resposta à Promotoria de Justiça sobre a apuração realizada); 

d.3) Estabelecido esse novo fluxo, o PJIJ apenas deverá 

cuidar para que os resultados das apurações realizadas pelo CT/CAPS sejam 

comunicados à PJ, notadamente nos casos em que houver necessidade de 

ulteriores providências que competirem ao MP. 

e) Três novos fluxos poderão ser gerados: 

e.1) Na primeira hipótese, o órgão responsável pela apuração 

(CT/CAPS) verifica não haver situação de risco, ou, verificada esta, comunicará 

quais as providências tomadas; medidas protetivas adotadas ou encaminhamentos 

realizados que, caso sejam considerados suficientes/adequados para o caso 

concreto, permitirão que o PJIJ determine o simples arquivamento interno do 

ofício encaminhado pelo órgão à PJ; 

e.2) Na segunda, verifica haver situação de risco e mesmo 

com a adoção de todas as medidas protetivas e encaminhamentos realizados, a 

situação de risco não cessa: neste caso o PJIJ avaliará se será o caso de instauração 

de PANI e/ou adoção de outras medidas administrativas ou judiciais competentes 

(atenção integral/ serviços complementares/ tratamento especializado em clínica 
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ou comunidades regulares/ internação compulsória – se necessário contra o 

Poder Público etc). 

e.3) E ainda pode ser definido um terceiro fluxo: caso o CT e 

o CAPS não consigam realizar as apurações de casos diretamente (quando houver 

resistência da criança ou adolescente/ genitores/responsáveis) envolvendo 

situações de risco, poderão encaminhá-los ao PJIJ, que por sua vez, poderá 

instaurar PANIs e/ou ajuizar ação cautelar para respectiva constatação (v. 

modelos anexos) ou mesmo tomar medidas mais incisivas, visando garantir os 

direitos da criança ou adolescente.  

f) Dos casos encaminhados pelo CT à PJ para 

“providências” 

f.1) Os casos considerados de alçada do CT e demais órgãos 

da rede de atendimento (como por exemplo: indisciplina escolar; conflitos 

geracionais que não envolvam violência ou risco) e encaminhados à PJ sem 

prévia avaliação e aplicação de medidas protetivas ou encaminhamentos 

aos serviços sociofamiliares existentes na rede, poderão ser devolvidos pelo 

PJIJ com orientações ao CT a respeito da necessidade de promover as medidas 

que lhe competem e buscar na rede de atendimento o suporte necessário para 

solução do caso (v. modelo anexo). 

f.2) Uma boa sugestão é a de realização de reuniões do PJIJ 

com CTs e demais agentes de sua rede de atendimento para todas as orientações 

referentes à necessidade de (re)definição de fluxos de encaminhamentos. 

g) Dos arquivamentos dos PAs  

g.1) Em relação aos arquivamentos dos PAs é possível seguir 

dois entendimentos júridicos: 

g.2) O PJIJ pode entender que é cabível o arquivamento na 

própria da Vara da Infância, distribuindo seu procedimento para que o Juiz realize 
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tal crivo, com possível utilização do artigo 28 do Código de Processo Penal por 

analogia. Tal entendimento encontra respaldo jurídico na Súmula n. 02 do CSMP 

do RJ (na qual se propõe o arquivamento e crivo pelo Poder Judiciário ou 

arquivamento e remessa ao CSMP para tal fim). 

g.3) Eis o teor: 

Súmula n. 02 do CSMP/RJ: “Os arquivamentos dos inquéritos 
civis, dos procedimentos preparatórios, das peças de informação, 
dos procedimentos administrativos e outros a eles assemelhados, 
instaurados para garantir a tutela de direitos individuais 
indisponíveis ou homogêneos referentes a idosos, deficientes, 
crianças e adolescentes, que não tenham sido submetidos ao 
crivo do judiciário, estão sujeitos à revisão do Conselho Superior 
do Ministério Público”. Publicada no Diário Oficial de 
25.01.2006". 

 

g.4) Em São Paulo, contudo, ainda vigora a Súmula n. 19 do 

CSMP/SP que abaixo transcrevemos:  

Súmula n. 19 do CSMP/SP: “Não há necessidade de homologação pelo 
Conselho Superior de todos os procedimentos administrativos 
instaurados com base no art. 201, VI, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, mas somente daqueles que contenham matéria a qual, em 
tese, poderia ser objeto de ação civil pública.” 
Fundamento: A expressão “procedimentos administrativos” representa 
gênero, do qual o inquérito civil, peças de informação, procedimentos 
preparatórios, sindicância etc. são espécies. O procedimento 
administrativo eqüivale a inquérito civil ou peças de informação, sujeito 
a homologação do Conselho Superior, quando tratar de lesões de 
interesses difusos, coletivos ou mesmo individuais indisponíveis 
relativos à proteção de crianças e adolescentes, na forma do art. 223 do 
ECA (Pt. n.º 7.151/94 e 8.312/94.) 

 

g.5) Já o Conselho Superior do Ministério Público de Minas 

Gerais possui o mesmo entendimento daquele adotado pelo Ministério Público de 

São Paulo, conforme enunciado n. 9 que estabelece: 

Enunciado n. 9: “Somente os arquivamentos de peças de informação, 
documentos, expedientes, inquéritos civis e procedimentos 
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administrativos, preliminares ou não, relativos a direitos difusos e 
coletivos, ou a interesses individuais homogêneos, devem ser 
previamente submetidos à apreciação do Conselho Superior do 
Ministério Público, por força das disposições contidas na Resolução nº 
12/90 bem como na Lei Federal nº 7.347/85. (Aprovado na 21ª Sessão 
Ordinária, realizada em 11/12/97: publicação no Diário Oficial: 
07/02/98).” 

  
g.6) O MP de Santa Catarina também segue mesma orientação, 

conforme decisão proferida no Procedimento de Consulta n. 09/09 da Corregedoria 

Geral do MP daquele Estado. 

g.7) Logo, o tema pode seguir tais vertentes. Cabe ao PJ formar 

sua convicção e optar por qual considerar mais juridicamente adequada. 

g.8) O CAO acredita que a melhor via é o arquivamento e 

remessa ao CSMP para apreciação, conforme previsto na Súmula n. 19 do CSMP/SP, 

com a ressalva de que em São Paulo não se aceita o envio de procedimentos 

administrativos de natureza individual que não contenham possível lesão ou ameaça de 

lesão que enseje ajuizamento de ACP. 
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26. PEÇAS DE APOIO REFERENTES ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PANIS E 

DEMAIS GARANTIAS DO DIREITO INDIVIDUAL 

 

1º) Modelo de Portaria de PANI (para uso de álcool e outras drogas e quesitos) 

2º) Ofício correlato ao PA específico – apuração e relatório propositivo aos serviços e 

quesitos; 

3º) Ofício correlato ao PA específico – acompanhamento pelo CT; 

4º) Ofício referente ao reordenamento de atuação do CT e serviços – internação 
voluntária/ involuntária; 
5º) Ofício referente ao reordenamento de atuação do CT/serviços assistência social/ 
saúde; 
6º) Ação judicial para constatação de situação de risco; 

7o) Ação judicial para tratamento de dependência de genitor- risco aos filhos; 

8º) Ação judicial para tratamento de HIV - Aids de genitora- risco ao nascituro; 

9º) Ação judicial para internação compulsória e garantia de tratamento integral de 

criança e adolescentes envolvidos com o uso abusivo de álcool e outras drogas. 
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26.1 Modelo - PORTARIA DE PANI (PARA USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS E QUESITOS) 

 

  
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 

 
Representante – Notícia do CAPS/ CRAS/ CREAS/ CT/ Setor Técnico/ Escola/ atendimento ao 
público /Relatório do Conselho Tutelar 
Pessoa (Física ou Jurídica) Investigada –  
 

Objeto: “Apuração de situação de risco – uso de álcool e/ou outras drogas outros envolvendo 
criança/adolescente” 

   
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu 
Órgão que esta subscreve, no exercício e gozo de suas funções institucionais e atribuições legais; 
 
   1) Considerando a chegada de notícia do CAPS/ CRAS/ CREAS/ CT/ Setor 
Técnico/ Escola/ atendimento ao público, informando que a criança/adolescente XX estaria 
envolvida com o uso (abusivo ou não) de álcool e/ou outras drogas; 

 
2) Considerando o disposto no artigo 227 da Constituição Federal: 
 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.” (grifos nossos); 
 
3) Considerando que o artigo 5º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) prevê que: 
 
“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.” 
 
4) Considerando que de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal a 

finalidade institucional do Ministério Público é “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

 
5) Considerando que o artigo 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente 

dispõe que compete ao Ministério Público: 
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“(...) 
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los: 
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso 
de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive 
pela polícia civil ou militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 
municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como 
promover inspeções e diligências investigatórias; 
c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas; 
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a 
instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às 
normas de proteção à infância e à juventude; 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às 
crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis;” (grifo nosso) 
 
RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 127, caput, 129, II e III e 

227, todos da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 5º, 201, VI, todos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para a devida apuração dos 
fatos. Nomeia-se para secretariar os trabalhos o oficial de promotoria . 

 
Inicialmente, DETERMINA-SE: 
 
a) Juntada da notícia encaminhada pelo CAPS/ CRAS/ CREAS/ CT/ Setor 

Técnico/ Escola/ atendimento ao público aos autos de Procedimento Administrativo; 
 
b) que se encaminhe cópia desta Portaria ao Conselho Tutelar para ciência e 

para que: 
b.1) providencie a realização de vistoria no endereço tratado nos autos, 

encaminhando relatório do caso no prazo de 10 (dez) dias, acionando o CAPS para providenciar a 
devida realização de avaliação, bem como ao CRAS/CREAS para a avaliação psicossocial do usuário e 
família e propositura de um plano de ação em coordenação de ações; 

 
b.2) envie relatório circunstanciado de atendimento do caso (instruído com os 

demais ofícios e relatórios dos demais órgãos da rede de atendimento), descrevendo quais as medidas 
protetivas aplicadas (sem prejuízo da elaboração de registro de ocorrência caso verificados 
indícios de ocorrência dos fatos ilícitos), esclarecendo, caso necessário e, de forma justificada, 
quais outras medidas protetivas poderão e deverão ser tomadas pelo Ministério Público para solução 
do caso; 
 

c) Caso a resposta do CT seja negativa, fica desde já determinada e autorizada 
a expedição de ofício: 

c1) ao CAPS (I, AD, etc) (onde houver) ou ao Serviço de Saúde Mental do 
Município para providenciar a devida realização de avaliação e elaboração de relatório 
circunstanciado, respondendo os quesitos que seguem anexos; 
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c2) providencie a realização de vistoria (caso necessária) no endereço tratado 
nos autos, encaminhando relatório do caso no prazo de 10 (dez) dias; 

c3) bem como ao CRAS/CREAS para a avaliação psicossocial do usuário e 
família e propositura de um plano de ação em coordenação de ações entre assistência social e saúde; 

 
d) oficie-se às Secretarias/Departamentos/Setores de saúde, educação, 

assistência social, cultura Municipais, para que informem em 10 dias quanto aos tratamentos já 
oferecidos à família e usuário e, então, um relatório propositivo conjunto no prazo de 20 dias, de todos 
esses órgãos, quanto aos futuros encaminhamentos e intervenções pertinentes; 

 
e) que se comunique o CAO Cível (área infância e juventude) sobre a 

instauração desta Portaria para ciência e devida publicação oficial; 
 
f) Com o cumprimento das diligências, cujas respostas deverão ser juntadas 

aos autos independentemente de despacho, tornem conclusos; 
 

Local e data. 
 

 

Promotor(a) de Justiça 
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QUESITOS 

 

1) É o(a) atendido(a) dependente químico(a)? De quais drogas licitas ou ilícitas? Qual o tempo de 

uso? 

2) Já foi ele(a) submetido(a) a algum tratamento em meio aberto? Qual? Onde? Por quanto tempo? 

3) Já foi ele(a) submetido(a) a algum tratamento em meio fechado? Qual? Onde? Por quanto 

tempo? 

4) Atualmente necessita ele(a) de algum tipo de tratamento para sua dependência? 

5) Qual o tipo de tratamento necessário? 

6) Em meio aberto (ambulatorial) ou fechado (internação)? 

7) Qual a justificativa para o tratamento indicado (aberto ou fechado)? Caso a pessoa atendida 

permaneça na comunidade onde vive poderá colocar em risco sua vida ou a de outrem? Por que? 

8) Caso o tratamento seja em nível ambulatorial (aberto) qual a metodologia e qual o tempo de 

tratamento? Em quais equipamentos da rede municipal será atendida e por quais profissionais? 

Possuem eles especialização para atendimento de pessoas dependentes químicas? 

9) Caso o tratamento indicado seja em regime de internação, qual a metodologia e qual o tempo 

mínimo necessário de permanência em tal regime de atendimento? É possível a elaboração de 

prognóstico em relação ao prazo em tal regime de atendimento? Por que? Quais os estabelecimentos 

de saúde públicos de referência para os quais poderá ser encaminhada? 

10) Informar outras considerações que entender pertinentes. 
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26.2. Modelo - OFÍCIO CORRELATO AO PA ESPECÍFICO – APURAÇÃO E 
RELATÓRIO PROPOSITIVO AOS SERVIÇOS E QUESITOS 

 

 

OFÍCIO CORRELATO AO PANI ESPECÍFICO – APURAÇÃO E RELATÓRIO 
PROPOSITIVO AOS SERVIÇOS E QUESITOS 

 

 

      XXX,   de 20XX 

Ofício nº         /11 

 

Ilustríssimo Senhor  

 

    O representante do Ministério Público, no uso de atribuições 

legais e no bojo do procedimento administrativo/ inquérito civil nº XX, vem por meio deste, 

considerando a situação externada na representação que segue em anexo, requerer as seguintes 

providências ao caso que ora se qualifica: 

QUALIFICAÇÃO 

- XXX, RG..., residente à rua....,  

DESCRIÇÃO FÁTICA  

    Conforme consta da notícia em anexo, a criança/ adolescente 

encontra-se envolvida seriamente com drogadição/ alcoolismo (descrever se possível o uso de 

qual droga/álcool), evadido da escola, praticando atos infracionais e envolvido com a 

marginalidade na cidade), com grave risco à sua pessoa e dos demais familiares.  

REQUISIÇÕES 

    Considerando tratar-se situação que indica risco à criança/ 

adolescente, sem que a família tenha conseguido lidar de maneira adequada com a situação e 

ainda a ineficiência da tentativa encaminha pelos familiares, requer sejam seguidos os 

seguintes procedimentos: 

a – sejam realizadas, pelo CAPS (I, AD, etc) (onde houver)/ ou ao 
Serviço de Saúde Mental do Município, a devida avaliação e 
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elaboração de relatório circunstanciado sobre o caso, respondendo os 
quesitos que seguem anexos; 
 
b - providencie a realização de vistoria (caso necessária) no endereço 
tratado nos autos, encaminhando relatório do caso no prazo de 10 (dez) 
dias; 
c - realize CRAS/CREAS, em conjunto com os órgãos responsáveis 
pelo Sistema de Saúde, avaliação biopsicossocial do usuário e família e 
propositura de um plano de ação em coordenação de ações; 
d - seja informado pelas Secretarias/Departamentos/ Setores de 
saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer municipais, 
em 10 dias, quais os encaminhamentos/tratamentos foram oferecidos à 
família e ao usuário. R., ainda, seja formulado relatório propositivo em 
conjunto e com a participação da família, no prazo de 20 dias, quanto 
aos futuros encaminhamentos e intervenções pertinentes, o qual se 
requer seja enviado ao MP. 
 

     Na oportunidade, renovo protestos de consideração e 

apreço.  

     XXX, local / data 

     Promotor de Justiça  

 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

SECRETARIO DE SAÚDE  

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  

SECRETÁRIO DE CULTURA 

SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER 

C.C. 

PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR 
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QUESITOS 

 

1) É o(a) atendido(a) dependente químico(a)? De quais drogas licitas ou ilícitas? Qual o 

tempo de uso? 

2) Já foi ele(a) submetido(a) a algum tratamento em meio aberto? Qual? Onde? Por quanto 

tempo? 

3) Já foi ele(a) submetido(a) a algum tratamento em meio fechado? Qual? Onde? Por 

quanto tempo? 

4) Atualmente necessita ele(a) de algum tipo de tratamento para sua dependência? 

5) Qual o tipo de tratamento necessário? 

6) Em meio aberto (ambulatorial) ou fechado (internação)? 

7) Qual a justificativa para o tratamento indicado (aberto ou fechado)? Caso a pessoa atendida 

permaneça na comunidade onde vive poderá colocar em risco sua vida ou a de outrem? Por 

que? 

8) Caso o tratamento seja em nível ambulatorial (aberto) qual a metodologia e qual o tempo 

de tratamento? Em quais equipamentos da rede municipal será atendida e por quais 

profissionais? Possuem eles especialização para atendimento de pessoas dependentes 

químicas? 

9) Caso o tratamento indicado seja em regime de internação, qual a metodologia e qual o 

tempo mínimo necessário de permanência em tal regime de atendimento? É possível a 

elaboração de prognóstico em relação ao prazo em tal regime de atendimento? Por que? Quais 

os estabelecimentos de saúde públicos de referência para os quais poderá ser encaminhada? 

10) Informar outras considerações que entender pertinentes. 
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26.3. Modelo - OFÍCIO CORRELATO AO PA ESPECÍFICO – 
ACOMPANHAMENTO PELO CT 

 

 

OFÍCIO CORRELATO AO PANI ESPECÍFICO – ACOMPANHAMENTO PELO 
CONSELHO TUTELAR 

 

 

 

    XXX,   de 20XX 

 

Ofício nº         /10 

 

Ilustríssimo Senhor  

 

 

    O representante do Ministério Público, no uso de atribuições 

legais e no bojo do procedimento administrativo/ inquérito civil nº , vem por meio deste, 

considerando a situação externada na representação que segue em anexo (com cópia do 

ofício encaminhado aos serviços), requerer as seguintes providências ao caso que ora se 

qualifica: 

 

QUALIFICAÇÃO 

- XXX, RG..., residente à rua....,  

 

DESCRIÇÃO FÁTICA  

 

    Conforme consta da notícia em anexo, a criança/ adolescente 

encontra-se envolvida seriamente com drogadição/ alcoolismo (descrever se possível o uso de 

qual droga/álcool, evadido da escola, praticando atos infracionais e envolvido com a 

marginalidade na cidade), com grave risco à sua pessoa e dos demais familiares.  
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REQUISIÇÕES 

 

    Considerando tratar-se situação que indica risco à criança/ 

adolescente, sem que a família tenha conseguido lidar de maneira adequada com a situação e 

ainda a ineficiência da tentativa encaminha pelos familiares, requer sejam seguidos os 

seguintes procedimentos: 

 

a - para garantia do direito da criança/ adolescente acima identificado, 
encaminhar, com urgência (cinco dias), o caso ao sistema de saúde para tratamento 
especializado (CAPS/ CAPSad ou outro serviço de saúde do município) como 
paralelo suporte dos serviços de assistência social ao usuário e à família 
enquanto o usuário está em tratamento ou internado (CREAS/ CRAS ou 
serviço de assistência social do município), fazendo a requisição nos termos dos 
arts. 101 e 129 do ECA; 

 
b – verificar a freqüência e regularidade do encaminhamento, como 

avaliação quanto eventual falta dos pais ou do usuário quanto à freqüência ou 
qualquer outra intercorrência grave como crise, envolvimento com ato 
infracional ou marginalidade, violência, fuga; 

 
c - encaminhar relatório circunstanciado a respeito das providências 

tomadas, em 30 dias, com sugestão e requisição que pareça necessária ou em 
tempo menor quando seja necessário ou urgente.  

 
 
     Na oportunidade, renovo protestos de consideração e 

apreço.  

 

     XXX, loca/ data 

     Promotor de Justiça  

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR -  

c.c. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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26.4 Modelo - OFÍCIO REFERENTE AO REORDENAMENTO DE ATUAÇÃO DO 
CT E SERVIÇOS – INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA/ INVOLUNTÁRIA 

 
 
 
 

Ao 
 (Ilustríssimo) Senhor 
Conselheiro Tutelar /Coordenador do CAPS/CREAS 
Nesta 
 
  

 
 

                Local, __ de ________de 2011. 
 
 
Ofício n.º /2011 
Ref.: PANI n.º  
(favor usar esta referência) 
 
Senhor Conselheiro Tutelar/ Coordenador do Serviço de Saúde/CAPS 
 

Considerando a necessidade de adoção de uma 
sistemática de trabalho afinada à legislação (Lei n. 12.010/09 e lei 10.216/01) venho pelo 
presente devolver a Vossa Senhoria o ofício n.º /2011 para que o Conselho Tutelar e o 
Serviço de Saúde local, após a devida avaliação/ deliberação colegiada, faça valer sua 
prerrogativa legal, adotando, se necessário, as medidas protetivas pertinentes à solução 
do caso 

Conforme atribuição do Conselho Tutelar e medida 
prevista no artigo 101, do ECA, a situação de risco de crianças e adolescentes pode 
envolver a aplicação de medidas de proteção, quais sejam: 

 

“V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;” 

“Podendo para tanto: 

Art. 136... 
III... 
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a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança;” 

Destaco, por outro lado, que a lei 10.216/2001 que 
disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental é clara no sentido de que, em 
situação de necessidade de internação pelo uso de substância entorpecente, caso seja do 
interesse do paciente ou da família, quando incapaz, cabe a internação “voluntária” ou 
“involuntária”, sem que seja necessária a intervenção ou decisão judicial, mesmo que seja 
criança ou adolescente.  Nesse sentido a lei especifica: 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus 
motivos.  

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de 
internação psiquiátrica:  

I - internação voluntária: aquela que se dá com o 
consentimento do usuário;  

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o 
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e  

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  
Art. 7º 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.  

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á 
por solicitação escrita do paciente ou por determinação do 
médico assistente.  

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 respectiva alta. 

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por 
solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando 

estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.  

Ou seja, não há qualquer necessidade ou exigência de 
intervenção do Ministério Público enquanto não cumpridas as deliberações técnicas de 
cada instituição.  

Assim, sem que se discuta a presença ou não de dolo, 
qualquer funcionário público, servidor da saúde em particular, deve tomar as ações que 
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lhe competem diante do quadro clínico que se apresente sob pena de descumprimento 
de dever funcional com respectivas responsabilidades civis, administrativas ou mesmo 
criminais. 

Ressalto, por oportuno, que os casos envolvendo 
situações que permitam atuação do Conselho Tutelar ou do Serviço de Saúde não 
deverão ser remetidos à Promotoria de Justiça enquanto não esgotados: 

a- o acionamento dos serviços de apoio e programas 
da rede de atendimento cabíveis ao caso; 

b- eventual aplicação das medidas protetivas 
pertinentes; 

c- tomada das medidas de saúde pertinentes, tais como 
a internação involuntária ou voluntária. 

Se ultrapassadas as etapas acima citadas e ainda assim 
houver necessidade de atuação do Ministério Público, o caso deverá ser encaminhado 
por ofício pelo Conselho Tutelar ou Serviço de Saúde à Promotoria da Infância 
devidamente instruído com todos os relatórios de atendimento (laudo médico 
pertinente/ avaliação psicossocial), cópias de certidões de nascimento e demais 
documentos de identificação da criança/adolescente em situação de risco, com indicação 
das medidas protetivas adotadas e, igualmente, os serviços requisitados e para os quais a 
família (criança/adolescente) tenha sido encaminhada sem êxito, sem prejuízo da prévia 
elaboração de registro de ocorrência policial, caso verificados indícios de ocorrência dos 
fatos ilícitos; 

 
Caso o problema demande a necessidade de serviço 

inexistente no Município ou que não esteja sendo prestado de forma adequada e 
eficiente, tal fato deverá ser relatado à Promotoria de Justiça para as devidas 
providências visando sua correção, individual (solução do caso da criança/adolescente 
em situação de risco) e coletivamente (inexistência da política pública ou má prestação 
do serviço correspondente).  

 
Em quaisquer das hipóteses em que prevaleça a 

necessidade de encaminhamento do caso à Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar 
ou o Serviço de Saúde deverá indicar quais medidas considera indispensáveis que o 
Ministério Público adote para solução do caso.  

 
Local, data 

Promotor(a) de Justiça 
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26.5 Modelo - OFÍCIO REFERENTE AO REORDENAMENTO DE ATUAÇÃO DO 
CT/SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SAÚDE 

 
 
 
 

Ao 
 (Ilustríssimo) Senhor 
Coordenador do CAPS/CREAS 
Nesta 
 
  

 
 

                Local, __ de ________de 2011. 
 
 
Ofício n.º /2011 
Ref.: PANI n.º  
(favor usar esta referência) 
 
Senhor Conselheiro Tutelar/ Coordenador do Serviço de Assistência Social 
(CRAS/CREAS)/ Saúde(CAPS) 
 
    Considerando a necessidade de adoção de uma sistemática de 

trabalho afinada à legislação (Lei n. 12.010/09 e lei 10.216/01) venho pelo presente devolver 

a Vossa Senhoria o ofício n.º /2011 para que o Conselho Tutelar/ Serviço de Saúde/ 

Assistência Social local, após a devida avaliação/ deliberação, faça valer sua prerrogativa legal, 

adotando, se necessário, as medidas protetivas pertinentes à solução do caso. 

    Conforme definição dos serviços de Assistência Social, agora 

regulamentada pela lei 12.435/11, cabendo à mesma, portanto, o cumprimento de suas 

atribuições. Nesse sentido: 

 
  

“Art. 6º-C.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas 
precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), 
respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de 
que trata o art. 3o desta Lei. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art6c
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§ 1o  O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, 
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 
 
§ 2o  O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, 
estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e 
famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial. 
 
§ 3o  Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito 
do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, 
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social.” (grifou-se) 
 

 
 

Já ao Conselho Tutelar cabe a medida prevista no artigo 101, do ECA, a situação de risco de 

crianças e adolescentes pode envolver a aplicação de medidas de proteção, quais sejam: 

 

“V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;” 

“Podendo para tanto: 

Art. 136... 
III... 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança;” 

Por fim, destaco que a lei 10.216/2001 que disciplina a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental é clara 

no sentido de que, em situação de necessidade de internação pelo uso de substância 

entorpecente, caso seja do interesse do paciente ou da família, quando incapaz, cabe a 

internação “voluntária” ou “involuntária”, sem que seja necessária a intervenção ou decisão 

judicial, mesmo que seja criança ou adolescente.  Nesse sentido a lei especifica: 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus 
motivos.  
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Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de 
internação psiquiátrica:  

I - internação voluntária: aquela que se dá com o 
consentimento do usuário;  

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o 
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e  

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  
Art. 7º 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.  

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á 
por solicitação escrita do paciente ou por determinação do 
médico assistente.  

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 respectiva alta. 

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por 
solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando 

estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.  

     

    Ou seja, não há, em tese, qualquer necessidade ou exigência de 

intervenção do Ministério Público enquanto não cumpridas as deliberações técnicas de cada 

instituição.  

    Assim, sem que se discuta a presença ou não de dolo, qualquer 

funcionário público, servidor da saúde em particular, deve tomar as ações que lhe competem 

diante do quadro clínico que se apresente sob pena de descumprimento de dever funcional 

com respectivas responsabilidades civis, administrativas ou mesmo criminais. 

    Ressalto, por oportuno, que os casos envolvendo situações que 

permitam atuação do Conselho Tutelar, do Serviço de Saúde ou mesmo de Assistência Social 

não deverão ser remetidos à Promotoria de Justiça enquanto não esgotados: 

   a- o acionamento dos serviços de apoio e programas da rede de 

atendimento cabíveis ao caso; 
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   b- eventual aplicação das medidas protetivas pertinentes; 

   c- tomada das medidas de saúde pertinentes, tais como a internação 

involuntária ou voluntária. 

   d – esgotados os esforços de atuação complementar e intersetorial para 

superação da situação. 

   Se ultrapassadas as etapas acima citadas e ainda assim houver necessidade 

de atuação do Ministério Público, o caso deverá ser encaminhado por ofício pelo Conselho 

Tutelar ou Serviço de Saúde à Promotoria da Infância devidamente instruído com todos os 

relatórios de atendimento (laudo médico pertinente/ avaliação psicossocial), cópias de 

certidões de nascimento e demais documentos de identificação da criança/adolescente em 

situação de risco, com indicação das medidas protetivas adotadas e, igualmente, os serviços 

requisitados e para os quais a família (criança/adolescente) tenha sido encaminhada sem êxito, 

sem prejuízo da prévia elaboração de registro de ocorrência policial, caso verificados indícios 

de ocorrência dos fatos ilícitos. 

    Caso o problema demande a necessidade de serviço inexistente 

no Município ou que não esteja sendo prestado de forma adequada e eficiente, tal fato deverá 

ser relatado à Promotoria de Justiça para as devidas providências visando sua correção, 

individual (solução do caso da criança/adolescente em situação de risco) e coletivamente 

(inexistência da política pública ou má prestação do serviço correspondente).  

    Em quaisquer das hipóteses em que prevaleça a necessidade de 

encaminhamento do caso à Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar ou o Serviço de Saúde 

deverá indicar quais medidas considera indispensáveis que o Ministério Público adote para 

solução do caso.  

 

Local, data 

Promotor(a) de Justiça 

 

26.6. Modelo - AÇÃO JUDICIAL PARA CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E 
DA JUVENTUDE DA COMARCA DE ____________________DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. 
 
URGENTE – PEDIDOS LIMINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, com esteio no 
artigo 227 da Constituição Federal, artigos 5º e 100, II, VI e VII, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com a nova redação da Lei 12.010/09 e 796, 798 e 
seguintes do Código de Processo Civil, ajuizar a presente 
  

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, 
com pedido liminar 

  
em face de  
XXXX, brasileira, demais dados ignorados, 
e YYYYY, brasileiro, demais dados ignorados, 

residentes na Rua XXX,  -SP, para a proteção dos direitos fundamentais de seu filho  
XXX, evitando-se eventual exposição a situação de 

risco, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. 
  

I – Dos Fatos (situação de risco) 
  

1) Os réus são genitores de XXX, criança/adolescente 
do sexo masculino possivelmente nascida em ___/___/____. 

  
2) Segundo relatório encaminhado pelo Conselho 

Tutelar/CAPS/PSF/CRAS/CREAS à Promotoria de Justiça, a criança/adolescente 
estaria sendo possivelmente exposta a situação de risco consistente em (uso de álcool e 
drogas/ abuso sexual/negligência/abandono/etc). 
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3) Consta também anexo ao referido relatório, cópia 
de denúncia do Disque 1004, na qual a notícia é de violência (física/sexual/abuso de 
uso de álcool e drogas) contra XXX, em tese cometida por seus 
genitores/responsáveis legais. 

 
4) Segundo relatório do Conselho 

Tutelar/CAPS/PSF/ CREAS/CRAS/outros Serviços não foi possível a realização de 
qualquer tipo de intervenção com a família, visando apurar se os fatos realmente 
ocorreram ou estão a ocorrer, pois a família não atende aos chamados para comparecer 
na sede do Conselho Tutelar/CAPS/CREAS/CRAS/programas específicos/serviços 
especiais protetivos e sequer permite o acesso de quaisquer dos agentes dos citados 
órgãos públicos (Conselho Tutelar/CAPS/CREAS/CRAS/programas 
específicos/serviços especiais protetivos) ao interior da residência em que habitam. 

 
5) Conquanto respeitado o direito à intimidade e 

privacidade da referida família, tais direitos não podem servir de escudo ou manto que 
acoberte possível violação de direitos da criança acima citada e que, caso efetivamente 
comprovado, ensejará medidas judiciais outras, tais como ajuizamento de ações penal; de 
afastamento do agressor do lar comum; destitutiva do poder familiar e/ou outras. 

 

6) Caminho outro não resta, a não ser o ajuizamento 
da presente ação para o fim de apurar-se a efetiva ocorrência ou não de situação de risco 
a envolver a criança ora tutelada. 
                                                 

II – Do Direito 
  
7) Dispõe o artigo 227, da Constituição Federal: 
 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

 

8) Dispõe o artigo 5º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

“Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais.” 

                                                        
4 Numero de telefone disponibilizado pela Secretaria Direitos Humanos do Governo Federal para oferecimento de denúncias 
anônimas envolvendo situações de abuso sexual e maus tratos contra crianças e adolescentes. 
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9) Dispõe o artigo 100, parágrafo único, II, VI e 
VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a nova redação da Lei 
12.010/09 que:  

 
“Art. 100. 
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das 
medidas:  
... 
II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 
qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e 
prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;  
... 
VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes 
deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;  
VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida 
exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja 
indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e 
do adolescente;” 

 
10) Considerando a necessidade de se acautelar a 

situação ora tratada, viável valer-se do disposto nos artigos 796 e 798 do Código de 
Processo Civil. 

 

“Art. 796 - O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no 
curso do processo principal e deste é sempre dependente.” 

 
“Art. 798 - Além dos procedimentos cautelares específicos, que este 
Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as 
medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado 
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito 
da outra lesão grave e de difícil reparação.” 

 

III – Da lide e seu fundamento 
  
11) O artigo 801, inciso III, do Código de 

Processo Civil exige que o autor, ao ajuizar a ação cautelar, indique a lide e seu 
fundamento. 

  
12) No caso ora em análise, caso comprovada eventual 

situação de risco a que esteja sendo exposta a criança/adolescente XXX, necessário se 
fará o ajuizamento de ação para afastamento do agressor do lar comum e o ajuizamento 
de ação suspensiva ou destitutiva do poder familiar. 

  
13) Ante a resistência dos réus em permitir apuração 

pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento, evidente o interesse processual do 
Ministério Público na presente ação cautelar, pois meio outro não há para apurar a 
ocorrência ou não da situação de risco.  
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IV – Do direito ameaçado e o receio de lesão 
  
14) Conforme exposto, há notícia de possível 

exposição da criança/adolescente XXX a situação de risco. 
 
15) Desta feita, presente o perigo da demora, pois 

necessário que o Juiz da Infância decida pela autorização de ingresso da equipe 
técnica do CAPS/ CREAS/Conselho Tutelar/CRAS (outros) à residência da 
criança/adolescente XXX para confirmar se há ou não situação de risco, garantindo-se 
as intervenções necessárias a tanto (entrevistas e avaliações sociais e psicológicas dos 
genitores e da criança ora tutelada).  

 
16) Requer-se que: 
 
a) Quando do cumprimento do mandado acima 

citado, o Conselho Tutelar e demais órgãos da rede de atendimento responsáveis pela 
apuração do caso, sejam cientificados de que as informações obtidas por referidos 
profissionais deverão ser mantidas em sigilo, sob pena de responsabilidade daqueles que 
tal dever legal violarem. 

 
b) Da colheita de informações e respectiva apuração 

do caso, os fatos e relatórios sejam remetidos pelo Conselho Tutelar e demais órgãos da 
rede de atendimento responsáveis pela apuração ao Ministério Público para ciência e 
eventuais novas medidas administrativas e/ou judiciais que entender necessárias.  

 
17) A verossimilhança do direito invocado está plenamente 

delineada nos fundamentos fáticos e jurídicos acima transcritos, já que, os elementos de 
prova dos autos (até o momento), são no sentido de que os réus podem estar expondo o 
filho a situação de risco (violência, abuso do uso de álcool e/ou drogas, maus 
tratos/negligência/abandono/abuso sexual). 
 

V – Dos pedidos 

  
18) Posto isto, visando o bem-estar da 

criança/adolescente ora tutelada (XXXX), requer-se:  
 
a) distribuição e autuação para análise da conveniência 

e necessidade de aplicação de alguma medida protetiva prevista no artigo 101 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 
b) deferimento de liminar, sem a ouvida da parte 

contrária, para o fim de garantir-se judicialmente o ingresso da equipe técnica do 
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CAPS/ CREAS/ Conselho Tutelar /CRAS à residência da criança/adolescente XXX 
para confirmar se há ou não situação de risco, garantindo-se também as intervenções 
necessárias a tanto (entrevistas e avaliações sociais, psicológicas e de saúde dos genitores 
e da criança ora tutelada), expedindo-se o competente mandado que deverá ser 
cumprido conjuntamente com tais técnicos/agentes. 

 
c) a citação dos réus para que, no prazo de cinco dias 

(artigo 802 do Código de Processo Civil), ofereçam defesa, sob pena de revelia; 
  
d) a procedência do pedido cautelar de garantia de 

proteção da criança/adolescente XXX, permitidas ao Conselho 
Tutelar/CAPS/CRAS/CREAS todas as intervenções necessárias à apuração de 
eventual situação de risco (ingresso na residência da família, avaliações 
psicossociais, de saúde etc) até sentença final de eventual ação principal de 
suspensão ou destituição do poder familiar e/ou afastamento do agressor do lar 
comum, a serem porventura ajuizadas no prazo de 30 dias; 

 
e) a admissão de todos os meios de prova em Direito 

admitidos para provar o quanto contido nesta ação, especialmente juntada de 
documentos, realização de perícias, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da ré e 
outras que se fizerem necessárias. 

  
Dá-se à presente, apenas para fins de alçada, o valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 
Local, data. 

Promotor(a) de Justiça 
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26.7. Modelo - AÇÃO JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE 
GENITOR- RISCO AOS FILHOS 

 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE ___________________DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
DISTRIBUIÇÃO URGENTE 
(TUTELA ANTECIPADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, pelos Órgãos de execução que esta subscrevem, no uso de suas atribuições 
normativas, em especial no artigo 127, da Constituição Federal e com fulcro no disposto na 
Lei nº 10.216/01 (Lei da Internação Psiquiátrica), vem ajuizar a presente  
 
 AÇÃO CIVIL PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER 
CONSISTENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (tutela da saúde pública) pelo rito 
ordinário, com pedido de antecipação da tutela, em face de  
 
  XXX, brasileira, solteira, nascida em __ de __________de 
19, filha de ________________________________e _____________________, natural de 
___________/SP, endereço para tentativa de localização - na Rua _____, ___, Bairro _________ – 
SP ou no Centro (praça ______, próximo à _______) (v. doc. 2), 
 
 MUNICÍPIO DE XXX, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Av..., nesta; 
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  ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 
público interno, a ser citado na Rua .......Boa Vista, nº 103 - 2º andar, nesta Capital, endereço 
da Procuradoria-Geral do Estado. 
 
 pelas razões a seguir expostas. 
 
 I – DOS FATOS 
 
 1) Conforme consta das cópias do procedimento 
verificatório n. ___/___ que instruem a presente ação, a ré é genitora de I (nascido em 
____/____/_____ – cópia de fls. ), II (nascido em ____/_____/_____ – cópia de fls. ), III 
(nascido em ____/_____/_____ – cópia de fls. ), IV (nascido em ____/_____/_____ – 
cópia de fls.), V (nascido em ____/_____/_____ – cópia de fls. ), todos acolhidos 
institucionalmente (v. cópias de fls. do procedimento verificatório que tramita na Vara da 
Infância – n. ____/____).  
 

2) É fato incontroverso que o acolhimento institucional de 
todos os filhos decorreu de desídia e negligência da própria ré em deles cuidar com o devido 
rigor. Contudo, ainda assim, em respeito ao direito fundamental de convivência familiar 
previsto no artigo 227 da Constituição Federal, não se ajuizou ação de destituição do poder 
familiar contra a ré, isso porque, segundo todos os técnicos que atuaram na tentativa de 
retorno dos filhos acolhidos ao seio familiar, o maior problema de XX é sua dependência 
química. 

 
3) Ainda de acordo com as cópias extraídas dos autos de 

Inquérito Civil n. ____/____ (v. cópia da portaria inicial, com objetivo de avaliar o problema 
das pessoas em situação de rua – doc. 1), relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica 
do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social – doc. 3), além do 
diagnóstico prescrito pela médica psiquiatra Coordenadora da Saúde (Mental) do Município 
desta cidade de ....... (doc. 4), todos anexos e que instruem a presente ação civil, a ré XX não 
consegue se afastar do vício do uso contínuo de álcool/drogas e tem apresentado piora em 
seu quadro sóciofamiliar. Está muito agressivo(a), passa dias e noites nas ruas e está 
colocando em risco sua integridade, de seus familiares e também de cidadãos nas vias públicas 
(está cometendo atos ilícitos, tais como furtos e roubos). Além disso, está se prostituindo para 
sustentar seu vício. 

 
4) De acordo com a equipe técnica do CAPS/CREAS, XX 

já foi encaminhada(o) para comunidades terapêuticas e não aderiu a qualquer tipo de 
tratamento ambulatorial, continuando nas ruas e em situação de extremo risco conforme 
relato anteriormente apontado. 

 
5) XX foi avaliada(o) pelo(a) psiquiatra Coordenador(a) da 

Saúde (Mental) do Município que lhe prescreveu medida de internação em Hospital 
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Psiquiátrico e “por período breve, de no mínimo 3 meses, para melhoria de seu estado 
psíquico, isso porque está consumindo crack diariamente, de três a cinco vezes ao dia, 
o que, a despeito de prejudicar seu estado físico e cerebral, poderá lhe levar a iminente 
óbito em razão de overdose”. Apontou também que “após a internação deverá ter um 
suporte psiquiátrico e sócio-familiar” (v. fls. ). 

 
6) Em recente reunião realizada na data de ..... pela 

Promotoria da Infância (v. cópia de fls.  ) todos os técnicos que acompanham a questão do 
acolhimento institucional dos filhos da ré foram assentes em concluir que XX precisa ser 
submetida a tratamento para sua dependência química, sem prejuízo da avaliação do caso em 
relação à necessidade ou não de destituição do poder familiar. 

 
7) De outro lado, considerando que o tratamento 

ambulatorial não teve resultados concretos e que, antes de submetê-la ao crivo de ação de 
destitutiva do poder familiar mostra-se necessária a prévia tentativa de tratamento na área de 
saúde, ajuíza-se a presente ação para tal fim, como forma última de eventualmente tentar-se o 
retorno dos filhos ao seu convívio – evidente, pois, a tutela de direito humano fundamental na 
presente causa. 

 
8) Caminho outro não resta ao Ministério Público, senão o 

ajuizamento da presente ação civil para obrigar XX a ser tratada(o), o que equivalerá, 
inicialmente, a sua internação compulsória e, concomitantemente, respectivo tratamento 
integral de saúde, até mesmo em nível ambulatorial para o período pós-internação em 
equipamento técnico especializado na área de saúde para tal fim. 

 
9) Em igual sentido, necessário que o ESTADO DE SÃO 

PAULO seja compelido a garantir não apenas a internação compulsória em 
estabelecimento de saúde especializado e adequado (indicando local e promovendo 
custeio do tratamento de saúde necessário), mas também o integral e multidisciplinar 
tratamento de saúde necessário durante o período de internação (ou seja, com 
atendimento psicológico, social, fisioterapêutico, etc), com uso de todas as medidas 
coercitivas necessárias e aptas a conseguir o adimplemento das obrigações que serão 
oportunamente impostas. 

 
10) No mesmo sentido em relação ao MUNICÍPIO DE 

XX, pois não há Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS-AD) no 
Município. Ou seja, não há local adequado para continuidade do tratamento da co-ré no 
período pós-internação. Daí por que necessário que figure no pólo passivo para que seja 
condenado à obrigação de fazer consistente em prover integral tratamento especializado e 
contínuo para XX tão logo retorne ela ao Município e nele resida (pelo tempo em que nele 
permanecer e necessitar de tal tratamento). 

 
 II – DO DIREITO 
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11) Dispõe a Constituição Federal:  
 
“Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 
... 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência” (grifos nossos). 

 
 12) Dispõe a Lei Federal n. 10.216/01: 
 

“Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes.  
... 
§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado 
de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora 
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de 
assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e 
outros. 
 
Artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize 
seus motivos. 
Parágrafo único. 
... 
III – internação compulsória: aquela determinada pela 
Justiça.” (grifos nossos) 

 
 13) Considerando que a ré é maior, mas não se submete 
voluntariamente a um efetivo tratamento de saúde mental, presente o interesse 
processual ministerial na presente demanda. 
  
 14) De ressaltar que o Estado de São Paulo deve figurar no 
pólo passivo porque trata-se da pessoa jurídica que deverá garantir local e arcar com os custos 
de transporte, permanência e demais serviços correlatos e necessários ao adequado tratamento 
de internação compulsória em Hospital Psiquiátrico do Estado de São Paulo ou garantir o 
tratamento, de forma indireta, em outros estabelecimentos de saúde aos quais pague para 
tanto.  
 
 15) Considerando que o artigo 9o da citada Lei Federal não 
define5 os prazos mínimo e máximo para a internação compulsória determinada pela Justiça, 
necessário colmatar referida previsão normativa. 

                                                        
5 “Art. 9o 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.” 
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 16) Entende o Ministério Público que no presente caso, 
dado o histórico permanente de internação da ré em comunidades terapêuticas, considera-se 
necessário que permaneça internada por um período mínimo de xxxx meses, 
conforme avaliação médica da própria Coordenadora da Sáude Mental do 
Município,/OU por período necessário à estabilização do quadro de dependência e 
uso abusivo de maneira a viabilizar, com eficiência, o tratamento ambulatorial e as 
demais intervenções necessárias à superação completa do quadro, estabelecendo um 
projeto terapêutico individualizado, com posterior reavaliação da equipe médica do 
Hospital Estadual ou estabelecimento de saúde em que vier a permanecer internada para, aí 
sim, verificar-se o cabimento ou não de sua desinternação, o que somente ocorrerá com a 
remessa do referido laudo clínico ao Juízo do processo, para que seja determinada  
judicialmente sua manutenção por maior prazo para tratamento psiquiátrico ou 
desinternação e posterior continuidade do tratamento no Município de origem. 
 
 17) Trata-se de prazo que não se afigura desarrazoado, 
tampouco desconforme aos princípios estabelecidos pela Luta Antimanicomial da Saúde Mental 
nos planos nacional e internacional, primando-se pela excepcionalidade e brevidade da 
medida, caso isso seja possível, bem como se insere no modelo de atenção à saúde mental 
proposto pela reforma que prima pela estruturação de uma rede de atenção integral e 
intersetorial, fundamentado nas diretrizes do cuidado em rede que congrega o manejo 
adequado da medicação/ psicoterapia/ reabilitação psicossocial. 
 
 18) Necessário ressalvar que a ré, como mãe, tem papel 
essencial no tratamento e cuidado dos filhos acolhidos institucionalmente.  
  
 19) Seus deveres estão previstos na legislação especial: 
 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 
educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais.” 

 
 20) E ordinária: 
 

“Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 
menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
...” 

 
     21) E com a recente alteração do artigo 100, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente pela Lei Federal n. 12.010/09, que trouxe ao ordenamento 
especial da infância princípios que iluminam todo o referido subsistema normativo, necessário 
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destaque para dois que deverão orientar uma nova atuação do Ministério Público em relação à 
família (buscando, ao invés de um enfoque punitivo6, uma atuação mais propositiva) – o da 
responsabilidade parental e o da prevalência familiar: 
 

“Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação 
das medidas: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 
... 
IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada 
de modo que os pais assumam os seus deveres para com a 
criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   
Vigência 
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção 
da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas 
que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou 
extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua 
integração em família substituta; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)   Vigência 

 

     22) Daí por que a atuação do Ministério Público deve ser 
voltada a garantir que a ré, no caso concreto, seja tratada para então e oportunamente, exercer 
seu papel de mãe. 
     23) Em razão de todas as normas acima citadas, aplicável 
ao caso o disposto no artigo 201, V e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

“Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
... 
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos 
à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º 
inciso II, da Constituição Federal; 
... 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo 
as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;” (grifos 
nossos) 

 
 24) Em suma, a presente ação tem por objetivo tentar dar 
concretude e efetividade ao direito fundamental à convivência familiar.  

                                                        
6
 Consoante o muito utilizado por alguns promotores da infância artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

“Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem 
assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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III – DOS PEDIDOS 

 
 25) Posto isto, pede-se: 
 

a) a distribuição e autuação e; 
 

 b) ante a gravidade dos motivos mencionados e as provas 
constantes dos documentos anexos – notadamente a prescrição da médica psiquiatra do Poder 
Público – que provam a verossimilhança das alegações e demonstram a existência de fundado 
receio de dano irreparável e de difícil reparação, seja concedida antecipação da tutela, com 
fulcro no artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando-se:  
 
 b.1) em primeiro lugar, expedição de ofício, via fax, à 
Coordenação de Saúde do Estado de São Paulo (Coordenador:xxxxxx) para que providencie e 
indique local para a internação compulsória da ré em estabelecimento de saúde adequado para 
pessoas que necessitem de tratamento para dependência química, conveniado ou particular 
(serviço indireto), ou seja, em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de saúde 
de que necessita a ré, no prazo máximo de 10 dias (arcando com transporte, acolhimento e 
alimentação, ou seja, garantindo integral tratamento, consoante previsto no artigo 4º, 
parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ou qualquer outra 
medida sub-rogatória cabível e adequada ao caso, tudo visando o devido cumprimento judicial 
proferido, conforme previsto nos artigos 84, § 5º da Lei n. 8.078/90 e 461, § 5º, do Código de 
Processo Civil.  
  
 Deverá constar do ofício que somente após xx (xxx) meses 
de internação psiquiátrica é que deverá haver reavaliação do caso por equipe técnica do 
Estado de São Paulo que deverá elaborar relatório clínico circunstanciado e motivado, 
conclusivo pela continuidade ou desinternação a ser encaminhado ao Juízo do processo, 
quando somente então será decidida judicialmente a permanência ou liberação da ré, sendo 
vedada sua desinternação sem a prévia autorização judicial. 
 
 b.2) Uma vez definido o local para o qual deverá ser a ré 
transferida, ofícios à equipe técnica da Saúde Mental Municipal e Polícia Militar para 
acompanhar e oferecer apoio ao Oficial de Justiça para o devido cumprimento da ordem de 
busca e apreensão, que, por sua vez, deverá acionar o CAPS/CREAS para sua localização e 
apreensão. 
 
 b.3) Uma vez definidos local e equipe de apoio ao 
cumprimento da ordem judicial, busca e apreensão de XX para imediata internação 
psiquiátrica compulsória em estabelecimento de saúde especializado adequado, 
provendo não apenas a internação mas também o integral e multidisciplinar 
tratamento de saúde necessário (ou seja, com atendimento psicológico, social, 
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fisioterapêutico, etc, consoante previsto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01) para o 
qual o ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO XX deseje(m) encaminhá-la(o), arcando 
com os custos integrais de referido tratamento, devendo ser ali mantida(o) por prazo mínimo 
necessário à alta médica e à elaboração do projeto terapêutico individualizado por 
equipe multidisciplinar em relação às diversas necessidades que a situação exige, 
oferecendo condições técnicas para a eficiência do tratamento ambulatorial posterior 
e das demais intervenções necessárias à superação completa do quadro até oportuna 
reavaliação do caso por equipe técnica de Saúde Mental do Estado de São Paulo que deverá 
elaborar relatório clínico circunstanciado e motivado, conclusivo pela continuidade da 
internação ou viabilidade da desinternação a ser encaminhado ao Juízo do processo, 
quando somente então será decidida judicialmente a permanência ou liberação de XX, sendo 
vedada sua desinternação sem a prévia autorização judicial. Após a desinternação, em nível 
ambulatorial para o período pós-internação em equipamento técnico especializado na área de 
saúde para tal fim (CAPS i ou outro CAPS que possa atender a criança/adolescente), bem 
como o acompanhamento coordenado com os equipamentos de assistência social (CREAS ou 
outro equivalente) que se mostrem indicados com uso de todas as medidas coercitivas 
necessárias e aptas a conseguir o adimplemento das obrigações que serão 
oportunamente impostas. 
 
 c) a citação dos réus para que, no prazo de legal (observado 
o disposto no artigo 188, do Código de Processo Civil em relação ao Estado de São Paulo), 
caso desejem, ofereçam defesa, sob pena de revelia; 
 
 d) desde já, a produção de provas do alegado, pelos meios 
previstos e não vedados pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente, pelo depoimento 
pessoal da ré, pela oitiva das testemunhas a serem oportunamente indicadas, bem como 
eventual perícia judicial, se o caso. 
 
 e) seja, ao final, julgado procedente o pedido de 
CONDENAÇÃO da ré XX à obrigação de fazer, consistente em se submeter ao tratamento 
médico necessário para sua dependência química, ou seja, inicial internação psiquiátrica pelo 
tempo que se fizer necessária e, oportunamente, tratamento ambulatorial, igualmente pelo 
tempo considerado necessário pela equipe que vier a avaliá-la, observadas as normas de saúde 
vigentes e pertinentes.  
 
 f) seja, ao final, julgado procedente o pedido de 
CONDENAÇÃO dos co-réus MUNICÍPIO DE XX e ESTADO DE SÃO PAULO à 
obrigação de fazer consistente em garantir o tratamento da co-ré XX em estabelecimento de 
saúde adequado, custeando todo o período do tratamento que a ela deverá ser dispensado, 
com transporte, alimentação, etc., garantindo-lhe assistência integral consoante previsto no 
artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei n. 10.216/01, pelo tempo que se fizer necessário, o que será 
analisado durante a instrução7, observadas as normas de saúde vigentes e pertinentes. 

                                                        
7 (com a ressalva do prazo mínimo de 3 meses, conforme pleiteado liminarmente a título de tutela antecipada) 
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 Termos em que, dando à presente causa o valor de R$ 
100,00 (cem reais). 
 
 Pede deferimento. 
 
  Data, local. 
 
  Promotor(a) de Justiça 
 

                       

 



 
 

   

 232 

 

26.8. Modelo - AÇÃO JUDICIAL PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE 
GENITOR- RISCO AOS FILHOS/ NASCITURO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE DA COMARCA DE XXXX DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

U R G E N T E 

Pedido de antecipação de 
tutela 
Artigo 213, §1°, ECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos II e IX da Constituição da República e 201, incisoVIII, cumulado com o artigo 
208 e seguintes da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), vem 
respeitosamente promover  
 

AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃODE FAZER 
 
em face de GSF, maior, demais dados de qualificação ignorados, residente, nesta cidade, na 
defesa dos  interesses do nascituro da ré, para cessar danos que vem sendo causados aos 
seus direitos fundamentais, em razão dos fatos e fundamentos que passa a expor: 
 

I – DOS FATOS 
 
    1) A ré é portadora do vírus HIV, com síndrome de 
imunodeficiência adquirida, não sendo usuária do Programa Municipal DST/AIDS. 
 
    2) Outrossim, no dia XXX, a Unidade de Saúde da Família da 
XXXX encaminhou novamente a ré à unidade onde funciona o Programa Municipal 
DST/AIDS, pois encontrava-se com gestação de aproximadamente 03 (três) meses e deveria 
dar inicio ao pré-natal. 
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    3) A ré passou por consulta com o infectologista no mesmo dia 
YY, quando então, foi reiniciado o uso de anti-retrovirais (Biovir e Nevirapina). Também 
passou pelo ginecologista no dia X de Y p.p. 
 
    4) Assim sendo, a ré recebeu todas as orientações sobre a rotina 
de acompanhamento de pré-natal, assim como da profilaxia com anti-retrovirais para diminuir 
o risco de transmissão materno/infantil. 
 
    5) Ocorre que a ré mostra-se resistente ao acompanhamento e, 
mesmo após várias visitas domiciliares de busca ativa realizada pela USAFA XX e pelo SAE, 
não comparece às consultas agendadas. 
 
    6) Se isso já não bastasse, consta que a ré interrompeu o uso de 
anti-retrovirais, colocando em risco sua saúde e do nascituro que traz no ventre. 
 
    7) Portanto, o nascituro de GSF tem seus direitos fundamentais, 
no mínimo, ameaçados, nos termos do art.98, inc. II, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 

8) Para reverter esse quadro, o nascituro precisa da tutela 
jurisdicional do Estado, a fim de que a ré seja obrigada a submeter-se ao acompanhamento 
pré-natal no Serviço de Assistência Especializada do Município (SAE) para consultas 
quinzenais no ginecologista e às consultas mensais ao infectologista, bem como no 
comparecimento para realização de exames periódicos de carga viral e CD4 (controle de 
vírus), além dos demais exames solicitados e ao uso correto das medicações prescritas, bem 
como parto a ser programado. 
 

II – DA TRANSMISSÃO VERTICAL E IMPORTÂNCIA 
DO TRATAMENTO 
 
    9) Conforme registrado pelo Ministério da Saúde 
(www.aids.gov.br), denomina-se transmissão vertical do HIV a situação em que a criança é 
infectada pelo  vírus da AIDS durante a gestação, o parto ou por meio da amamentação. No 
entanto, a criança, filha de mãe infectada pelo HIV, tem a oportunidade de não se infectar 
pelo HIV. Atualmente, existem medidas eficazes para evitar o risco de transmissão, tais como: 
o diagnóstico precoce da gestante infectada, o uso de drogas anti-retrovirais, o parto a ser 
programado, a suspensão do aleitamento materno, substituindo-o por leite artificial (fórmula 
infantil) e outros alimentos, de acordo com a idade da criança. Durante o pré-natal, toda 
gestante tem o direito e deve  realizar o teste HIV. Quanto mais precoce o diagnóstico da 
infecção pelo HIV na gestante, maiores são as chances de evitar a transmissão para o bebê. O 
tratamento é gratuito e está disponível no SUS. 
 

http://www.aids.gov.br/
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    10) O órgão governamental registra ainda que a taxa de 
transmissão vertical do HIV pode chegar a 20%, ou seja, a cada 100 crianças nascidas de mães 
infectadas, 20 podem tornar-se  HIV+. Com ações de prevenção, no entanto, a transmissão 
pode reduzir-se para menos de 1%. No ano de 2004, estimou-se que cerca de 12.000 
parturientes estavam infectadas pelo HIV+ no Brasil. Foram notificados ao Ministério da 
Saúde, de janeiro de 1983 a junho de 2006, 10.846 casos de AIDS em menores de 13 anos de 
idade devido à transmissão vertical. Este número vem reduzindo ano a ano com a adoção de 
medidas de prevenção. 
 

III – DO DIREITO  
 
    11) Dispõe a Constituição Federal que: 
 

“Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

 

12) Também dispõe a Constituição Estadual que: 
 

“Artigo 277 - Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança, ao 
adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiência, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e agressão.” 

 

    13) Esse dispositivos são repetidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, definindo o artigo 4º, § único, que a GARANTIA DE PRIORIDADE 
ABSOLUTA consiste na “primazia de receber proteção e socorro em qualquer 
circunstância e precedência no atendimento nos serviços públicos e de relevância 
pública.” 
 
    14) Também garante o Estatuto protecionista que “nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, punindo na forma 
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (artigo 
5º,ECA). 
 
    15) Além disso, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente consagra o direito à proteção à vida e à saúde, garantindo o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
 
    16) Não é por outra razão que a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro (Código Civil, art.2º). 
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    17) No mais, registre-se que nos termos do artigo 201, inciso 
VIII, da Lei nº 8.069/90 (ECA), cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a adoção de todas as 
medidas de natureza judicial, a fim de zelar pelo efetivo respeito aos direitos e às garantias 
legais assegurados à criança e ao adolescente, incluído aqueles assegurados aos nascituros, 
razão pela qual requer-se a proteção judicial dos interesses do nascituro de GSF. 
 

IV – DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
 
 18) Os fatos e os fundamentos jurídicos ora apresentados dão 
ensejo à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, intimando a ré ao imediato 
cumprimento da obrigação em questão, sob pena de condução coercitiva e pagamento de 
multa diária a ser arbitrada por este r. Juízo, nos moldes previstos no artigo 213, §§ 1° 2° e 
3° do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
    19) Dispõe o artigo 213, em seu § 1º, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 
de ineficácia do provimento final, é licito conceder a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citando o réu. 
 
    20) Estão incluídas na disposição mencionada as condições para o 
deferimento liminar da tutela jurisdicional. E são elas: o “periculum in mora” ou justificado 
receio de ineficácia do provimento final, e o “fumus boni juris”, a saber, relevância do 
fundamento da demanda. Ambos os pressupostos estão presentes na lide em exame. 
 
    21) A relevância do direito ora invocado foi detalhadamente 
deduzida nos tópicos acima apontados, sendo assim, desnecessária nova exposição. 
 
    22) O “periculum” é patente. O nascituro somente terá garantido 
o direito ao nascimento e desenvolvimento saudável caso a ré submeta-se aos procedimentos 
indicados pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) da Secretaria de Saúde, do 
contrário, sofrerá danos irreversíveis, com sérias conseqüências para sua integridade física. 
 

    23) Posto isto, requer-se, em sede de antecipação de tutela, que 
sejam impostas à ré, as seguintes obrigações: 
 
    a) de comparecimento, no prazo de 48h a partir do 
recebimento da notificação, no CS1 (Centro de Saúde 1), para iniciar atendimento pré-
natal no Serviço de Assistência Especializada do Município (SAE) com consultas periódicas 
com ginecologista da rede de serviços de saúde indicada, na frequencia a ser estabelecida pelos 
profissionais de saúde de referido serviço, conforme a necessidade de seu caso, 
comprovando com juntada nos autos, em igual prazo de 48h, de documento de 
comparecimento a referido serviço de saúde; 
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    a.1) de comparecimento a consulta com a médica 
ginecologista XXX no Serviço de Saúde no dia YYY, a fim de programar seu parto;    
    b) de comparecimento, no prazo de 48h a partir do 
recebimento da notificação, no CS1, para iniciar atendimento com médico infectologista,  
    b.1) de comparecimento para realização de exames 
periódicos de carga viral e CD4 (controle de vírus), além dos demais exames 
solicitados e ao uso correto das medicações prescritas;  
    b.2) de suspensão do aleitamento materno durante o período em 
que vier a ser prescrito pelos profissionais dos serviços de saúde competentes, tudo isso sob 
pena de;  
    c) condução coercitiva (para as alíneas “a” e “b” do item 23) 
e pagamento de multa diária para todas as hipóteses acima citadas, caso vulneradas. 
 
 V – PEDIDOS FINAIS 
 
    24) Diante de todo o exposto, requer-se: 
 
    a) a citação pessoal da ré para, querendo, oferecer defesa dentro 
do prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos aqui alegados; 
    b) a procedência dos seguintes pedidos ora formulados: 
    b.1) a) de comparecimento, no prazo de 48h a partir do 
recebimento da notificação, no CS1 (Centro de Saúde 1), para iniciar atendimento pré-
natal no Serviço de Assistência Especializada do Município (SAE) com consultas periódicas 
com ginecologista da rede de serviços de saúde indicada, na frequencia a ser estabelecida pelos 
profissionais de saúde de referido serviço, conforme a necessidade de seu caso, 
comprovando com juntada nos autos, em igual prazo de 48h, de documento de 
comparecimento a referido serviço de saúde; 
    b.2) de comparecimento a consulta com a médica 
ginecologista XX no Serviço de Saúde no dia YYY a fim de programar seu parto;    
    c) de comparecimento, no prazo de 48h a partir do 
recebimento da notificação, no CS1, para iniciar atendimento com médico infectologista,  
    c.1) de comparecimento para realização de exames 
periódicos de carga viral e CD4 (controle de vírus), além dos demais exames 
solicitados e ao uso correto das medicações prescritas; 
    c.2) de suspensão do aleitamento materno durante o período em 
que vier a ser prescrito pelos profissionais dos serviços de saúde competentes, tudo isso sob 
pena de;  
    d) condução coercitiva (para as alíneas “a” e “b” do item 23) 
e pagamento de multa diária para todas as hipóteses acima citadas, caso vulneradas, 
que deverá ser fixada – à míngua de outros elementos, mas dado o caráter indisponível ora 
evidenciado nesta ação (direto à saúde do nascituro) de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 
reais), valor que deverá ser revertido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos 
termos do artigo 260, do ECA.  
 
    25) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 
Direito admitidos, sem exceção, especialmente pela produção de prova documental, perícia, 
estudo social e oitiva de testemunhas. 
 
    Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 

Local, data. 
 
 

Promotor de Justiça 
 
 
 
 
Rol Testemunhas: 
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26.9. Modelo - AÇÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E 
GARANTIA DE TRATAMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES 
ENVOLVIDOS COM O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE X DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
DISTRIBUIÇÃO URGENTE 
(TUTELA ANTECIPADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, pelo Órgão de execução que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127, caput, 
e 129, inciso III e IX, da Constituição da República, nos termos das Leis Federais nº 7.347/85 
e 8.078/90, com base nos artigos 4º, 7º, 101, inciso VI, todos da Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Federal nº 10.216/01 (Lei da Internação 
Psiquiátrica) e no artigo 461 do Código de Processo Civil, vem ajuizar a presente  

 
AÇÃO CIVIL PROTETIVA (PARA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CONSISTENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE), pelo rito ordinário, com 
pedido de antecipação da tutela, em face de  

 
YY, brasileiro(a), nascido em __ de _______ de 2010, filho de X, 

natural de X, endereço para tentativa de localização - na Rua , n. , bairro  – Município de , que 
deverá ser representada/assistida por seu(sua) representante legal; 

 
MUNICÍPIO XX, pessoa jurídica de direito público, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal (ou Procurador-Geral Municipal), como sede na Rua , 
no Paço Municipal, nesta cidade e Município de ,  
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 ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público 

interno, a ser citado na Rua Boa Vista, nº 103 - 2º andar, nesta Capital, endereço da 
Procuradoria-Geral do Estado, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. 
(analisar a conveniência ou não de colocar o Estado no pólo passivo). 
 

I – DOS FATOS 
 
1) Conforme consta dos autos de Inquérito Civil n./ PANI 

n./Procedimento Administrativo n. /das cópias extraídas dos autos de procedimento 
verificatório n. instaurado para verificar situação de possível dependência química da 
criança/adolescente YY, apurou-se que realmente está profundamente envolvida(o) no uso 
contínuo e descontrolado de álcool/drogas (crack, cocaína, maconha....). 

 
2) A equipe técnica do CAPS/CREAS (Centro de Atenção 

Psicossocial/ Centro de Referência Especializado de Assistência Social – fls. ) elaborou 
relatório que apontou que a criança/adolescente YY não consegue se afastar do vício do 
uso contínuo de álcool/drogas e tem apresentado piora em seu quadro sóciofamiliar. Está 
muito agressivo(a), passa dias e noites nas ruas e está colocando em risco sua integridade, de 
seus familiares e também de cidadãos nas vias públicas (está cometendo atos ilícitos, tais como 
furtos e roubos). Além disso, está se prostituindo para sustentar seu vício.  

 
3) Ainda, de acordo com a equipe técnica do CAPS/CREAS, YY 

já foi encaminhada(o) para comunidades terapêuticas e não aderiu a qualquer tipo de 
tratamento ambulatorial, continuando nas ruas e em situação de extremo risco conforme 
relato anteriormente apontado. 

 
4) YY foi avaliada(o) pelo(a) psiquiatra Coordenador(a) da Saúde 

Mental do Município que lhe prescreveu medida de internação em Hospital Psiquiátrico e 
“....” (VERIFICAR O PRAZO/ ESTIMA-SE QUE NÃO HAJA PRAZO EXATO 
PARA RECUPERAÇÃO/ CASO NÃO TENHA PRESCRIÇÃO, PEDIR A 
INTERVENÇÃO NECESSÁRIA PARA RECUPERAÇÃO INICIAL DO USO E 
PREPARO ADEQUADO E INTERSETORIAL). Apontou também que “após a 
internação deverá ter um suporte psiquiátrico e sócio-familiar” (PEDIR PARA QUE 
CONSTE O SUPORTE MÉDICO E SOCIOFAMILIAR OBJETIVAMENTE) (v. fls. 
). 

 
5) Caminho outro não resta ao Ministério Público a não ser o 

ajuizamento da presente ação protetiva, para obrigar a criança/adolescente a ser 
tratada(o), o que equivalerá, inicialmente, a sua internação compulsória e, em igual sentido, 
o MUNICÍPIO XX e o ESTADO DE SÃO PAULO (avaliar a conveniência de estar no 
pólo passivo) sejam compelidos a garantir não apenas a internação compulsória em 
estabelecimento de saúde especializado e adequado (indicando local e promovendo 
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custeio do tratamento de saúde necessário), mas também o integral e multidisciplinar 
tratamento necessário (ou seja, com atendimento psicológico, social, fisioterapêutico, 
etc, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01) e também em nível 
ambulatorial para o período pós-internação em equipamento técnico especializado na área 
de saúde para tal fim (caso não exista CAPS i ou outro CAPS que possa atender a 
criança/adolescente), assim como das intervenções de natureza social e educacional que se 
mostrarem necessárias no decorrer da evolução do caso, com a devida indicação técnica, 
utilizando de todas as medidas coercitivas necessárias e aptas a conseguir o 
adimplemento das obrigações que serão oportunamente impostas. 

 
II – DO DIREITO 
 
6) Dispõe a Constituição Federal:  
 
“Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
... 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência” 
 
 

7) Assim já decidiu o E. STF: 
 
“SAÚDE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado 
(gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente 
quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde 
torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios.” (RE 195.192-3/RS, 2ª Turma, 
Ministro Marco Aurélio, DJ 22.02.2000). 
 

8) Dispõe a Lei Federal n. 10.216/01: 
 
“Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes. 
... 
§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de 
forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de 
transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 
... 
Artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus 
motivos. 
Parágrafo único. 
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... 
III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.” 

 
9) Considerando que YY não se submete voluntariamente a 

um efetivo tratamento de saúde mental, presente o interesse processual ministerial nesta 
lide. 

  
10) De ressaltar que o Estado de São Paulo deve figurar no pólo 

passivo porque é a pessoa jurídica que deverá garantir local e arcar com os custos de 
transporte, permanência e demais serviços correlatos e necessários ao adequado tratamento de 
internação compulsória e multidisciplinar em estabelecimento de saúde especializado 
ou garanti-lo, de forma indireta, em estabelecimentos de saúde aos quais tenha de pagar para 
tanto. 

 
11) Já a Municipalidade também deve figurar no pólo passivo, 

pois se trata da pessoa jurídica que, na divisão de atribuições do SUS, deverá garantir local e 
arcar com os custos e demais serviços correlatos e necessários ao adequado tratamento 
ambulatorial em equipamento especializado (seja CAPS i - Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil ou outro equivalente caso o Município não disponha deste) ou garantir o tratamento, 
de forma indireta, em outros estabelecimentos de saúde aos quais tenha de pagar para tanto. 

 
12) Considerando que o artigo 9o da citada Lei Federal não 

define8 os prazos mínimo e máximo para a internação compulsória determinada pela Justiça, 
necessário colmatar referida previsão normativa. 

 
13) Entende o Ministério Público que no presente caso, dado o 

histórico da criança/adolescente YY de passagem por comunidades terapêuticas e tentativa 
de tratamento em meio aberto sem qualquer êxito, considera-se essencial que permaneça 
internada pelo período necessário à estabilização do quadro de dependência e uso 
abusivo de maneira a viabilizar, com eficiência, o tratamento ambulatorial e as demais 
intervenções necessárias à superação completa do quadro, estabelecendo um projeto 
terapêutico individualizado, com posterior reavaliação da equipe médica do 
estabelecimento de saúde em que vier a permanecer internado compulsoriamente para, aí sim, 
verificar-se o cabimento ou não de sua desinternação. 

  
14) Vale também ressaltar que a oportuna desinternação somente 

poderá ocorrer após a remessa do referido laudo (projeto terapêutico individualizado) 
clínico ao Juízo do processo, para que seja então avaliada judicialmente (por equipe 
multidisciplinar das diversas necessidades que o quadro requer) a necessidade de sua 
manutenção por maior prazo para o tratamento de dependência química ou desinternação e 
posterior continuidade do tratamento no equipamento especializado (ou CAPS i ou outro 

                                                        
8 “Art. 9o 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.” 
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equivalente) bem como o acompanhamento coordenado com os equipamentos de assistência 
social (creas ou outro equivalenete) e educação que se mostrem indicados do Município XX. 

 
15) Trata-se de prazo que não se afigura desarrazoado, tampouco 

desconforme aos princípios estabelecidos pela Luta Antimanicomial da Saúde Mental nos 
planos nacional e internacional, primando-se pela excepcionalidade e brevidade da 
medida, consoante doutrina especializada, caso assim se afigure possível e viável, bem 
como se insere no modelo de atenção à saúde mental proposto pela reforma que prima pela 
estruturação de uma rede de atenção integral e intersetorial, fundamentado nas diretrizes do 
cuidado em rede que congrega o manejo adequado da medicação/ psicoterapia/ reabilitação 
psicossocial. 

 
III – DOS PEDIDOS 
 
16) Posto isto, pede o Ministério Público: 
 
a) a distribuição e autuação e; 

 
b) ante a gravidade dos motivos mencionados e as provas 

constantes dos documentos anexos – notadamente a prescrição da(o) médica(o) psiquiatra 
da própria rede municipal de saúde mental – que provam a verossimilhança das alegações e 
demonstram a existência de fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, seja 
concedida antecipação da tutela, com fulcro no artigo 273, inciso I, do Código de Processo 
Civil, determinando-se:  

 
b.1) em primeiro lugar, expedição de ofício, via fax, à 

Coordenação de Saúde do Estado de São Paulo (Coordenador........) para que providencie 
local para a internação compulsória da criança/adolescente em estabelecimento de 
saúde especializado, conveniado ou particular (serviço indireto), ou seja, em local 
adequado para o tratamento de que necessita para o tratamento de sua dependência 
química, no prazo máximo de 10 (dez) dias (arcando com transporte, acolhimento e 
alimentação, ou seja, garantindo integral tratamento, consoante previsto no artigo 4º, 
parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ou qualquer outra 
medida sub-rogatória cabível e adequada ao caso, tudo visando o devido cumprimento judicial 
proferido, conforme previsto nos artigos 84, § 5º da Lei n. 8.078/90 e 461, § 5º, do Código de 
Processo Civil.  

 
Deverá constar do ofício que somente após o tempo necessário 

do tratamento, de forma a elaborar projeto terapêutico individualizado por equipe 
multidisciplinar em relação às diversas necessidades que a situação requer, oferecendo 
condições técnicas para a eficiência do tratamento ambulatorial posterior e das demais 
intervenções necessárias à superação completa do quadro de comprometimento é que deverá 
haver reavaliação do caso por equipe técnica do Estado de São Paulo que deverá elaborar 
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relatório clínico circunstanciado e motivado, conclusivo pela continuidade da 
internação ou desinternação a ser encaminhado ao Juízo do processo, quando 
somente então será decidida judicialmente a permanência ou liberação da 
criança/adolescente, sendo vedada sua desinternação sem a prévia autorização 
judicial. 

 
b.2) Uma vez definido o local para o qual deverá ser a 

criança/adolescente transferida(o), a expedição de ofícios à equipe técnica da Saúde 
Mental Municipal e Polícia Militar para acompanhar e oferecer apoio ao Oficial de Justiça para 
o devido cumprimento da ordem de busca e apreensão, que, por sua vez, deverá acionar o 
CREAS para sua localização e apreensão, a fim de que, em conjunto e coordenação com a 
equipe do hospital de internação, com os serviços de atenção básica (PSF/ ACS) e do CAPS 
local, elaborem um plano terapêutico de intervenção para o caso, trabalhando desde o 
início com a questões familiares, sociais e locais para sua construção e operatividade desde 
quando ocorrer a desinternação, valendo-se da fotografia de fls. . 

 
b.3) Uma vez definidos local e equipe de apoio ao cumprimento 

da ordem judicial, busca e apreensão da criança/adolescente YY para imediata 
internação compulsória em estabelecimento de saúde especializado adequado, 
provendo não apenas a internação mas também o integral e multidisciplinar 
tratamento de saúde necessário (ou seja, com atendimento psicológico, social, 
fisioterapêutico, etc, consoante previsto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01) para o 
qual o ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO XX deseje(m) encaminhá-la(o), arcando 
com os custos integrais de referido tratamento, devendo ser ali mantida(o) por prazo mínimo 
necessário à alta médica e à elaboração do projeto terapêutico individualizado por 
equipe multidisciplinar em relação às diversas necessidades que a situação exige, 
oferecendo condições técnicas para a eficiência do tratamento ambulatorial posterior 
e das demais intervenções necessárias à superação completa do quadro até oportuna 
reavaliação do caso por equipe técnica de Saúde Mental do Estado de São Paulo que deverá 
elaborar relatório clínico circunstanciado e motivado, conclusivo pela continuidade da 
internação ou viabilidade da desinternação a ser encaminhado ao Juízo do processo, 
quando somente então será decidida judicialmente a permanência ou liberação da 
criança/adolescente, sendo vedada sua desinternação sem a prévia autorização judicial. Após a 
desinternação, em nível ambulatorial para o período pós-internação em equipamento técnico 
especializado na área de saúde para tal fim (CAPS i ou outro CAPS que possa atender a 
criança/adolescente), bem como o acompanhamento coordenado com os equipamentos de 
assistência social (CREAS ou outro equivalente) e educação que se mostrem indicados com 
uso de todas as medidas coercitivas necessárias e aptas a conseguir o adimplemento 
das obrigações que serão oportunamente impostas.  
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c) a citação da criança/adolescente na pessoa de seus 
representantes legais e dos réus Estado e Municipalidade para que, no prazo de legal9, caso 
desejem, ofereçam defesa, sob pena de revelia; 

 
d) desde já, a produção de provas do alegado, pelos meios 

previstos e não vedados pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente, pelo depoimento 
pessoal da ré, pela oitiva das testemunhas a serem oportunamente indicadas, bem como 
eventual perícia judicial, se o caso. 

 
e) seja, ao final, julgado procedente o pedido protetivo10 de 

imposição à criança/adolescente YY a obrigação de fazer, consistente em se submeter ao 
tratamento médico necessário para sua saúde (para livrar-se da dependência química), ou seja, 
internação psiquiátrica compulsória pelo tempo que se fizer necessário nos termos acima 
(item b.3) e, oportunamente, tratamento ambulatorial, bem como das intervenções sociais e 
educacionais pertinentes à superação da situação de risco e violação de direitos, igualmente 
pelo tempo considerado necessário pela equipe  (pelas equipes de saúde/ assistência social e 
educação, dentre outras necessárias) que vier(em) a avaliá-la, observadas as normas de saúde (e 
demais) vigentes e pertinentes.  

 
f) seja, ao final, julgado procedente o pedido de 

CONDENAÇÃO do réu ESTADO DE SÃO PAULO à obrigação de fazer consistente em 
garantir o tratamento integral da criança/adolescente YY em estabelecimento de saúde 
adequado, custeando todo o período de internação do tratamento que a ela deverá ser 
dispensado, com transporte, alimentação, etc. (garantindo integral tratamento, consoante 
previsto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei n. 10.216/01), pelo tempo que se fizer necessário, o 
que será analisado durante a instrução11, observadas as normas de saúde vigentes e 
pertinentes. 

 
g) seja, ao final, julgado procedente o pedido de 

CONDENAÇÃO do réu MUNICÍPIO XX à obrigação de fazer consistente em garantir o 
tratamento ambulatorial da criança/adolescente YY em equipamento de saúde adequado e 
especializado (esse pedido somente deverá ser formulado se não existir CAPS ou outro 
equipamento adequado para tal fim em nível municipal), bem como os demais custos de 
tratamentos de complementação diagnóstica, e intervenção social ou educacional necessárias, 
custeando todo o período do tratamento que a ela deverá ser dispensado, com transporte, 

                                                        
9 Observado o disposto no artigo 188, do Código de Processo Civil em relação ao Estado de São Paulo e Municipalidade. 
10 “Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
(...) 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;” 

 
 
11 (com a ressalva do prazo mínimo de três meses, conforme pleiteado liminarmente a título de tutela antecipada) 
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alimentação, etc., pelo tempo que se fizer necessário, o que será analisado durante a 
instrução12, observadas as normas de saúde vigentes e pertinentes. 

 
Dá-se à causa, apenas para fins de alçada, o valor de R$ 100,00 

(cem reais), deixando de se pleitear a condenação dos réus em custas e honorários. 
 

Local e data. 

 Promotor(a) de Justiça 

 

                                                        
12 (com a ressalva do prazo mínimo de três meses, conforme pleiteado liminarmente a título de tutela antecipada) 
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26.10 MODELO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 
DESTINADO A FORMALIZAR, COM A MUNICIPALIDADE A CONDIÇÃO DE 
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA OU DE  ATENDIMENTO A CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS  POR SERVIÇOS DE OUTRAS COMARCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da 
Constituição Federal; no artigo 97, parágrafo único da Constituição Estadual; no artigo 25, 
inciso IV, da Lei nº. 8.625/93; no artigo 8º da Lei nº. 7.347/85; e nos artigos 103, inciso VIII, 
e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº. 734/93, que confere ao Ministério 
Público, entre outras, a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
MUNICIPIO DE ..., denominado COMPROMISSÁRIO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº , sediada no nº  da Rua , bairro , 
Município de , representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXX, brasileiro, estado civil, , 
portador da cédula de identidade RG nº , filho de  e , natural de , nascido em , acompanhado 
do Procurador Geral Municipal do Município de ..., – OAB/SP , que também subscreve o 
presente termo, nos autos do INQUÉRITO CIVIL nº em trâmite na Promotoria de Justiça 
da Infância e Juventude desta comarca de..., e 

 
Considerando que é direito de todos, conforme determinação 

expressa de nossa Constituição Federal, o acesso à saúde, sendo dever do Estado garanti-lo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e outros 
agravos, bem como o acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação 
(artigo 196, CF);  

 
Considerando que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
dignidade e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e 
discriminação (artigo 227, caput, CF), estando abrangida pela proteção especial a existência de 
programas de prevenção e atendimento especializado às crianças e aos adolescentes 
dependentes de entorpecentes e drogas afins (artigo 227, § 3º, inciso VII, CF); 
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Considerando o art. 101 do ECA que dispõe a inclusão de 
crianças e adolescentes em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos (inciso VI) e a obrigação do Estado em implantar 
programa de atendimento a crianças e adolescentes dependentes  de álcool e outras drogas 
(Lei Estadual Paulista de nº 10.817 (art. 1º); 

 
Considerando a necessidade de se cumprirem os princípios e 

diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento destas pessoas, com o acesso 
universal e integral às ações e serviços de saúde, o que inclui o respeito à PNAD – Política 
Nacional Antidrogas e uma adequada assistência em saúde mental quando necessário 
(inclusive os casos de drogadição, frequentes na Cracolândia), sempre com a devida prescrição 
médica para cada indivíduo e com a internação psiquiátrica como medida excepcional e 
temporária, conforme expressado nos “Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de 
Transtorno Mental e para a Melhoria da Assistência da Saúde Mental” (Assembléia Geral da 
ONU – Organização das Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1991) e na Lei nº 10.216 de 
6 de abril de 2001, que em qualquer hipótese de internação exige laudo médico fundamentado 
e a comunicação do Ministério Público para a hipótese de internação involuntária (arts. 6º e 
8º, §1º); 

 
Considerando a obrigação do Estado em relação às crianças e 

adolescentes que “gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade” (art. 3º, Lei n. 8.069/90); e que a “garantia de prioridade” à infância e 
adolescência “compreende: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude” (art. 4º., parágrafo único, alíneas a, b, c e d, da Lei n. 8.069/90); 

 
Considerando que, da mesma forma, a Lei Orgânica do 

Município XXXX prevê, como seu dever, garantir os direitos sociais, a educação, a saúde, o 
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, bem como assegurar a prestação e a fruição dos serviços 
públicos básicos, independentemente de sua modalidade de execução (VERIFICAR LEI 
LOCAL); 

 
    Considerando, em relação aos fatos, a existência de crianças e 
adolescentes que necessitam desses serviços especializados de atendimento para tratar de 
dependência química, conforme noticiado em inúmeros pedidos de providências e com nas 
peças de informação que seguem o presente;  
 
    Considerando ser dever do Ministério Público atuar para a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, poder sócio-econômico e quaisquer outras 
formas de discriminação, de forma a proteger todo e qualquer interesse ou direito titularizado 
por segmentos expostos à margem do corpo social (art. 127, caput, c/c o art. 3o, incs. I a IV; e 
art. 129, incs. II e III, todos da Constituição Federal); 
 
    Considerando que a criação e manutenção de programas 
específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte intrínseca da política 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, 
incisos I e III, da Lei nº 8.069/90, devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 
90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal; 
 
    Considerando a necessidade de o município adequar seus 
órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da legislação federal relativa à 
política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 
88, inciso I, e 259, par. único, ambos da Lei nº 8.069/90; 
 
    Considerando que, para o efetivo cumprimento do comando 
jurídico-constitucional relativo ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de 
substâncias entorpecentes com a mais absoluta prioridade, se faz necessária a adequação dos serviços 
públicos, bem como a previsão, no orçamento dos órgãos encarregados da execução das políticas públicas, 
dos recursos necessários ao atendimento de tais demandas com o máximo de urgência e profissionalismo (cf. 
arts. 4°, caput e par. único, alínea “d”, da Lei n° 8.069/90); 
 
    Considerando que o art. 5°, da Lei n° 8.069/90 prevê punição 
para qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes 
pela lei e pela Constituição Federal, o que compreende, por força do disposto no art.208, inciso 
VII, do mesmo Diploma Legal, a responsabilidade pelo não oferecimento ou a oferta irregular de ações 
e serviços de saúde; 
 
    Considerando a premente necessidade da elaboração e 
implementação, por parte do órgão público encarregado do setor de saúde do município, de 
políticas públicas específicas, destinadas ao atendimento, em caráter prioritário, de crianças e 
adolescentes usuários de substâncias entorpecentes e suas respectivas famílias, de modo a 
permitir a aplicação, por parte do Conselho Tutelar e/ou da autoridade judiciária, das medidas 
de proteção previstas nos arts. 101 e 129, da Lei nº 8.069/90; 
 

Considerando, finalmente, que compete ao Ministério Público 
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos 
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive promovendo 
Inquérito Civil e Ação Civil Pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou 
coletivos relativos à infância e à adolescência (art. 201, incisos V e VIII, da Lei nº. 8.069/90). 
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Considerando que a articulação intersetorial de 
competências está expressamente delineada entre o SUAS e o Sistema Único de Saúde – 
SUS, exigindo que se utilizem da rede de serviços complementares um do outro para 
desenvolver ações de acolhida, cuidados e proteções como parte da política de proteção às 
vítimas de danos, drogadição, violência familiar e sexual, deficiência, fragilidades pessoais e 
problemas de saúde mental, abandono em qualquer momento do ciclo de vida, associada a 
vulnerabilidades pessoais, familiares e por ausência temporal ou permanente de autonomia em 
particular em situações de drogadição, em particular, os drogaditos nas ruas13. 

 

Considerando que a organização dos municípios por consórcio 
tem sua normatividade específica trazida na lei 11.107/2005, trazendo em seu fundamento a 
natureza de solidariedade que deveria ser típica do “federalismo regional em caráter 
cooperativo, congregando as unidades federadas em torno da consecução de objetivos de 
interesse comum, com vistas a reduzir as desigualdades sociais e regionais14”. 

 
    Considerando que a Constituição Federal, art. 23, é clara quanto 
à gestão associada de serviços públicos, e isso não é válido somente para justificar eventuais 
PPPs (parcerias público privada), mas também articulações entre municípios, sem olvidar o 
art. 241 da CF que traz a justificativa da qualificação trazida pelo consórcio ou convênio de 
cooperação que podem ser celebrados entre seus entes, especialmente com a mudança da 
Emenda Constitucional 19/98. 
 
    Considerando que a própria lei que regulamenta o trabalho 
conjunto traz expressa referência ao consórcio em matéria de saúde (lei 11.107/05, art.1º, § 
3º). 

 
Celebram Compromisso de Ajustamento de Conduta nos 

seguintes termos: 
 
1) Das obrigações 
 
a) O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de contratar os 

serviços de atendimento em saúde mental, com especial atenção a crianças e adolescentes 
usuários de álcool e outras drogas do município de XXX, na forma e prazos que seguem: 

 
2) Das formas e prazos para cumprimento das obrigações 
 
a) O Município de XXX, mediante autorização das Secretarias de 

(Saúde/ Finanças/ Jurídica), se compromete no prazo de 120 dias, a contratar os serviços de 
atenção em saúde da(s) instituição(ões) (privada/ do município xxx/ do Estado de xxx/ da 

                                                        
13

 NOB-SUAS, p. 15 
14

 Alice Gonzáles Borges, A instrumentalização dos consórcios municipais, in Interesse Público, ano X, 2008, nº 52, 

ed. Fórum, p. 20 
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Faculdade ou Universidade xxxx) para complementação diagnóstica das seguintes 
especialidades para atendimento em saúde mental de crianças e adolescentes envolvidos com 

uso de álcool e outras drogas: avaliação psicológica/ psiquiátrica/ neuropsiquiátrica/ 
discussão de caso com terapia cognitiva comportamental/ terapia ocupacional/ 
psicoterapia/ acompanhamento psiquiátrico/ orientação profissional e sexual/ 
reabilitação.  

 
b) A indicação do serviço de complementação diagnóstica será 

realizada pela equipe de Saúde Mental do município a partir de solicitação da: equipe técnica 
do Fórum/ Comissão Intesetorial e Discussão de Caso/ Assistente Técnico do Ministério 
Público ou indicado por este que serão compiladas por equipe ...... 

 
c) As instituições de atenção complementar deverão estar 

regulares perante o Ministério da Saúde, CNES, Vigilância Sanitárias Municipal/Estadual, etc, 
e serão relacionadas de acordo com as necessidades de cada caso; 

 
d) O Município, a partir dos seus serviços de atendimento, se 

compromete a atender os encaminhamentos e indicações de saúde ou complementares que 
resultarem da indicação da avaliação diagnóstica que poderão ser novamente submetidas à 
avaliação a partir da necessidade do caso ou acionamento peloMinistério Público, devendo 
informar bimestralmente ao Ministério Público seu cumprimento; 

 
e) O(s) casos encaminhados serão supervisionados pela equipe/ 

instituição que indicar o tratamento complementar pelo prazo indicado, sendo que seu custo 
será arcado também pelo município no limite estabelecido neste termo de ajustamento.  

 
f) Não há limite para indicação de casos a serem submetidos à 

avaliação dos serviços complementares. 
 
3) Das etapas seguintes à avaliação de discussão de casos 
 
a) O município XXX se compromete a avaliar a demanda e o 

custo dos encaminhamentos, bem como encaminhar ao Departamento Jurídico minuta e 
avaliação de custo para conveniamento ou consórcio definitivo para contratação dos serviços 
utilizados para a mesma finalidade; 

 

Observações do Centro de Apoio 
 
A fim de evitar a regularização de contratações ilegais, é 

importante o Promotor de Justiça verificar o cabimento de firmar o TAC apenas em relação 
às situações de média e alta complexidade, ou seja, hipóteses que o Município realmente não 
atenderia. 
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4) Das sanções civis para o caso de descumprimento do 
ajuste 

  
O descumprimento de quaisquer das obrigações constantes do 

presente compromisso sujeitará o COMPROMISSÁRIO , a título de cláusula penal, ao 
pagamento de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exigível enquanto 
perdurar a violação, mediante fiscalização por parte do técnicos ou pelo próprio membro do 
Ministério Público (por meio de constatação direta ou por resposta a ofícios para tanto 
expedidos), cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática 
infracional até efetivo desembolso, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação executiva 
específica para cobrar-se o fiel cumprimento das obrigações, caso não respeitados as formas e 
os prazos previstos neste compromisso, na forma estatuída no parágrafo 6º, do artigo 5º, da 
Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 84, do Código de Defesa do Consumidor, 
461 e 730, ambos do Código de Processo Civil.  

 
5) Do início de vigência do presente ajuste  
 
a) Este ajuste somente produzirá efeitos legais a partir de sua 

homologação pelo E. Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo 
112, parágrafo único da Lei Estadual n. 734/93. 

 
b) Após a homologação e baixa dos autos à Promotoria de Justiça 

os COMPROMISSÁRIOS 1 e 2 serão cientificados pelo Ministério Público por oficio, do 
início de vigência do presente ajuste, bem como dos prazos a serem observados. 

 
6) Disposições Finais 
 
a) Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados a 

título de cláusula penal deverão ser revertidos em benefício do FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA), de que tratam a 
Lei Federal nº 8.069/90 (artigos 88, IV, 214, 260, §§ 2o e 4o) e Lei Municipal n. (Lei que cria o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), na conta corrente nº..., da 
agência nº ..., do Banco.... 

 
b) As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no 

Foro da Comarca de ...., local em que está sendo firmado o presente ajuste. 
 
E, por estarem assim de acordo, firmam o presente compromisso 

que vai por todos assinado.  
 

Local, data. 
Promotor(a) de Justiça 
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COMPROMISSÁRIO 1 

(representado pelo Presidente do CMDCA/CMS Sr. XXX) 

COMPROMISSÁRIO 2 

MUNICÍPIO DE ... 
(representado pelo Prefeito Municipal Sr. XXX) 

 
Procurador Geral Municipal 

OAB/SP nº  
 

TESTEMUNHAS: 
YYY – oficial de promotoria (matrícula n. ) 
YYY – oficial de promotoria (matrícula n. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 


