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Artigo de Pesquisa 
 
 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, UM PASSADO PRESENTE  
  A garantia dos direitos fundamentais na retomada de uma política  

já reconhecida pelo Estado como erro. 
                                                                                             

 
 

1- RESUMO 

 O presente artigo pretende discutir a adoção da medida de internação 

compulsória dos dependentes químicos como instrumento de política sanitária a luz 

do sistema de direitos fundamentais estruturado pela Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, busca reconstruir os argumentos a favor da reintrodução da medida de 

isolamento compulsório contidos nos projetos de lei em tramitação perante o 

Congresso Nacional, com a finalidade de discutir a reinserção da medida 

(isolamento compulsório) à luz da história da profilaxia da lepra, cuja inadequação 

constitucional foi reconhecida recentemente como erro pelo Estado Brasileiro. 

Espera-se poder contribuir para o debate acerca da construção de políticas 

públicas, enquanto medidas asseguradoras dos direitos fundamentais dos seus 

destinatários, e que, enquanto tais também se apresentam como partícipes do 

próprio processo, no contexto de uma democracia participativa. 

 

2- INTRODUÇÃO 

Diariamente nos deparamos no âmbito governamental ou midiático com  os 

debates no âmbito da Saúde Pública a fim de solucionar à dependência química de 

drogas, que atinge não apenas jovens e adultos, mas adolescentes e crianças. As 

conseqüências do aumento de usuários em idade cada vez menor vêm se tornando 

uma questão social grave, que atinge e comove a população em geral e deixa os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário à mercê do avanço da droga em todo 

território nacional, sem dispor de medidas de combate ao narcotráfico e tratamentos 

de recuperação dos usuários com a rapidez e eficácia que o problema exige. 
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Com o objetivo de buscar alternativas para o tratamento de crianças, 

adolescentes e adultos dependentes químicos, foi apresentado, no Congresso 

Nacional através do Deputado Osmar Terra (PMDB-RS)  o Projeto de Lei 3167/2012 

que altera a redação da Lei 11.343/2006, com o objetivo de fixar a pena de 

Internação Compulsória para tratamento de usuários de drogas e bebidas alcoólicas. 

Em entrevista coletiva realizada em 19 Janeiro de 2013 na cidade de São 

Paulo  a secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arruda, 

explicou como o Estado de São Paulo se antecipou a legislação em debate e iniciou 

as internações compulsórias de dependentes químicos no último dia 21 de Janeiro 

de 2013. O Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD), fez 

uma parceria inédita com a justiça e promotoria passando a ter juízes e promotores 

de plantão, das 9h às 13h, para atender medidas de urgência em casos de 

necessidade de internação compulsória. A secretária explicou que a permanência do 

dependente nas instituições de tratamento poderá ser obrigada se após a avaliação 

médica, o viciado oferecer resistência na internação, o plantão de justiça será 

acionado para que se efetue a internação compulsória. Posteriormente os pedidos 

de internação serão também avaliados pela Defensoria Pública e pelo Ministério 

Público.  

 

Gomide (1991) explica que o isolamento compulsório com a finalidade de 

submeter o “doente” a um tratamento médico não configura novidade no direito 

brasileiro. No início do Século XX, o Estado brasileiro deu início à estruturação de 

uma política de saúde pública nacional, até então inexistente. Tal política importou 

na adoção de um extenso rol de medidas implementadas com o objetivo de eliminar 

e/ou controlar doenças contagiosas, como por exemplo, febre amarela, varíola e 

peste bubônica, e que colocavam em risco a saúde da população de modo geral. 

Dessa forma teve início, em 1923, a política nacional de profilaxia da lepra, os 

doentes de lepra eram separados e levados para as colônias onde eram internados 

compulsoriamente. Tudo era deixado para trás. Inclusive os filhos. As crianças eram 

retiradas do convívio dos pais e enviadas para instituições onde eram criadas de 

forma coletiva e sem cuidados específicos que garantissem uma infância junto ao 

seu grupo familiar. A internação compulsória prevaleceu como a principal forma de 

tratamento da hanseníase até o final década de 80.  
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3- OBJETIVOS 

 

Segundo Lara (2008), o Estado brasileiro reconheceu como errônea essa 

política, por violar os direitos fundamentais do cidadão hanseniano. Tal 

reconhecimento, formalizado pela Lei Federal 11.520/2007, garantiu a toda pessoa 

internada compulsoriamente para o tratamento da hanseníase até o ano de 1986, o 

direito a uma indenização mensal e vitalícia paga pelo Estado brasileiro. O 

reconhecimento desse erro se deu através das reivindicações do MORHAN ( 

Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase)  movimento 

social nacional que a 32 anos luta pelos direitos dos acometidos pela hanseníase e 

seus familiares.  

Reviver os erros do passado é corrigir o futuro,  passados 27 anos do fim 

da internação compulsória para tratamento da hanseníase e 25 anos da 

constituição cidadã, podemos observar que os direitos da pessoa humana, no caso 

em questão, o dependente químico, estão ameaçados por falta de uma saudável 

relação entre as políticas públicas e as garantias fundamentais constitucionalmente 

garantidas. O presente projeto tem como objetivo analisar a política de internação e 

segregação compulsória para o tratamento de crianças, adolescentes e adultos 

viciados, à luz do sistema de direitos humanos e fundamentais, tomando como fio 

condutor dessa discussão a história da internação compulsória no Brasil como 

medida de profilaxia da “lepra”, recentemente reconhecida como um erro no que 

tange a uma política pública de saúde garantidora de direitos fundamentais.  

  

4- METODOLOGIA 

    A presente pesquisa segui a metodologia de pesquisa bibliográfica com 

base em material já publicado, através de impressos como livros, revistas, jornais, 

teses, dissertações, leis, anais de eventos científicos e materiais disponibilizados na 

internet. A pesquisa bibliográfica segundo GIL, é o passo inicial na construção 

efetiva de um protocolo de investigação, que nesse caso apontou para a 
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constitucionalidade ou não das medidas de Internação Compulsória para crianças, 

adolescentes e adultos em dependência química, através de um método apropriado, 

levando em consideração o conhecimento das variáveis para se garantir a 

autenticidade da pesquisa. 

Um trabalho que se trata de pesquisa bibliográfica não pode deixar de conter  

um marco teórico que possibilitará a discussão do problema com resposta da 

hipótese, com centralidade na teoria dos direitos fundamentais e na dignidade da 

pessoa humana,     seguindo um fluxo que facilitará a compreensão e a aplicação do 

tema aqui proposto INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, UM PASSADO PRESENTE, a 

garantia dos direitos fundamentais na retomada de uma política que o estado já 

reconheceu como um erro . Por esse motivo, a pesquisa se desenvolveu através de 

um plano de trabalho provisório, que passou por reformulações ao longo do 

processo de pesquisa. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato 

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 

particularmente importante levando em consideração a dispersão e atualidade dos 

dados em discussão. ( GIL 2010)    

 

5-  DESENVOLVIMENTO 

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), droga é qualquer substância 

psicoativa lícita ou ilícita, que cause dependência química e /ou psíquica no usuário. 

A dependência das drogas mais conhecidas como por exemplo: bebidas alcoólicas, 

possuem CID(Código Internacional de Doenças) f.10.2; nicotina, encontrada em 

cigarros de fumo em geral, possuem  CID f.17.2; maconha  e Haxixe tem CID f.12.2 

e  a cocaína  ou a pasta base em pedra ( crak)  tem CID f.14.2. 

É preciso que se compreenda que o dependente químico, seja ele adulto, 

adolescente ou criança, acometido por uma enfermidade não pode ser punido com 

medidas de exclusão. A doença não deve ser tratada como objeto de uma política 

sanitária excludente e preconceituosa, pois parte do pressuposto de que a família 

nada faz,  e como forma de punição se retira o seu poder de decisão. Conforme 

disposto na Constituição Federal de 1988 é dever do Estado a garantia do direito a 

saúde, mas não a qualquer preço, é preciso que seja garantido mediante políticas 
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sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, 

sendo indispensável a preservação da autonomia das pessoas assistidas em 

consonância com a unidade familiar em defesa da sua  integridade física e moral. 

(BRASIL, 2012)   

 Nesse contexto, podemos afirmar que a internação para tratamento da 

dependência considerada ideal, com estrutura adequada, apoio médico, psicológico, 

familiar e vontade do próprio paciente, não é garantia integral de recuperação de tais 

pacientes, o que se espera de uma internação que seja compulsória, massificada, 

desmedida, que desconsidera o apoio familiar e a vontade do indivíduo em receber o 

tratamento. A Constituição Federal de 1988, espelhando-se na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU (1948), reconhece um amplo rol de direitos 

fundamentais, podendo esses direitos serem definidos como o conjunto de direitos 

do ser humano que tem por finalidade a garantia da sua dignidade, que não pode 

mais ser visto de modo abstrata e distante, mas como ser concreto e diferenciado 

(CRUZ, 2009, p12), e como afirma Bonavides (2002), a proteção aos direitos 

fundamentais deve ser reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais e 

internacionais de maneira positiva. 

 O Princípio da dignidade da pessoa humana é um valor moral e espiritual 

inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, e tal constitui 

o principio máximo do estado democrático de direito. Direitos fundamentais são 

àqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de um determinado Estado. Ele difere-se do termo direitos 

humanos, com o qual é frequentemente confundido e utilizado como sinônimo, na 

medida em que este se aplica aos direitos reconhecidos ao ser humano como tal 

pelo Direito Internacional por meio de tratados, e que aspiram à validade universal, 

para todos os povos e tempos, tendo, portanto, validade independentemente de sua 

positivação em uma determinada ordem constitucional. (KANT, 2004 ). 

A garantia dos direitos constitucionais das chamadas minorias, que são os 

grupos que vivem a margem de uma determinada sociedade,  passam pela 

conceituação e entendimento do termo discriminação. Nesse sentido entende-se 

como discriminação como toda e qualquer forma meio e instrumento de promoção 

da dinstinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em critérios como a raça, 
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cor da pele, descendência, origem nacional ou ética, gênero, opção sexual, idade, 

religião, deficiência física, mental ou patogênica, que tenha como objetivo ou se 

produza o efeito de anulação ou prejuízo o reconhecimento, gozo ou exercício em 

igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer atividade no âmbito da autonomia pública 

ou privada. Vale destacar, que o legislativo nacional se preocupa quase que 

exclusivamente com legislações de cunho repressivo e o judiciário assume postura 

nitidamente conservadora, sem se preocupar com a defesa dos direitos 

fundamentais das minorias. ( CRUZ, 2009).   

6- RESULTADOS 

O Internamento Compulsório para portadores de “Lepra” no Brasil, foi 

instituído pelo Decreto nº. 16.300 de 31 de Dezembro de 1923, regulava o 

Departamento Nacional de Saúde Pública no que diz respeito à “PROPHYLAXIA 

ESPECIAL DA LEPRA”. Internando os portadores de “lepra” compulsoriamente, 

afastando os filhos “sadios” do convívio familiar, segregando ambos em instituições 

criadas para este fim.  Segundo Monteiro, as primeiras vítimas dessa política 

sanitária de Internação Compulsória se espalharam em todo o território nacional, os 

mesmos, tiveram seus direitos fundamentais violados. Surgem assim os primeiros 

projetos de construção de leprosários, preventórios, asilos e colônias agrícolas 

públicas e gratuitos, tendo como objetivo retirar da sociedade os portadores de lepra 

no Brasil, começando então uma forte política de segregação e internação 

compulsória daqueles que sofriam deste mal. ( MONTEIRO,1998) 

 No Brasil, à revelia das recomendações internacionais da OMS que orientava 

que desde a década de quarenta já desaconselhavam o isolamento do doente, a 

prática profilática adotada foi a do isolamento compulsório, o que contribuiu para 

alicerçar na população conceitos errôneos já existentes sobre a doença. O Decreto 

16.300, de 31 de dezembro de 1923, que aprovou o regulamento do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, dispôs sobre medidas no campo da profilaxia especial 

da lepra. Adotou-se um novo modelo de controle chamado "tripé", pois se 

fundamentava em três bases: o leprosário, instituição destinada ao tratamento dos 

doentes adultos; o dispensário para o comunicante (que manifestava indicativos da 
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doença); o preventório para os filhos dos infectados. Na prática o "tripé" segregava e 

marginalizava. (MONTEIRO, 1998) 

 O processo de mudança da política nacional de segregação e internação 

compulsória da hanseníase teve sua regulamentação principal através da Portaria 

n˚165 de 14 de maio de 1976 do Ministério da Saúde. Essa portaria apontava que o 

controle de Hanseníase seria integrada nas ações dos serviços gerais de saúde, 

tendo por objetivo reduzir a morbidez, prevenir as incapacidades, preservar a 

unidade familiar e estimular a integração social dos doentes conforme as 

características de cada caso. A preservação da unidade familiar será objetivo 

permanente, sendo abolido a prática do afastamento dos filhos de seus pais 

enfermos. Na prática, o isolamento compulsório das pessoas acometidas de 

hanseníase perdurou até o ano de 1986. ( BRASIL 2010)  

 Segundo Lara, em 2006, a conclusão dos trabalhos de um grupo de 

profissionais ligados a Secretaria Especial de Direitos Humanos identificou danos 

psicossociais nos ex-portadores de Hanseníase e violação de seus direitos humanos 

e fundamentais.  O grupo de trabalho recomendou que o Estado brasileiro 

reconhecesse que desenvolveu medidas desnecessárias para controle da doença e 

propusesse uma reparação. A política sanitária de segregação e internação 

compulsória executada pelo Estado brasileiro foi reconhecida como erro, por violar 

os direitos fundamentais do cidadão hanseniano. O reconhecimento do erro do 

Estado na adoção de uma política segregacionista deu-se pela conversão da medida 

provisória MP 373 na lei 11.520, de 18 de Setembro de 2007, que garantiu a toda 

pessoa internada compulsoriamente para o tratamento da Hanseníase até o ano de 

1986, direito a uma indenização vitalícia a ser paga pelo Estado brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988 garante a saúde como direito, cujo exercício 

deve ser executado em conjunto com os demais direitos, sobretudo, o da dignidade 

da pessoa humana. A preservação dos direitos fundamentais na retomada de uma 

política que o estado já reconheceu como um erro, vem a ferir a sustentabilidade 

democrática do ordenamento jurídico. Não é compatível o sistema de direitos 

fundamentais reconhecido pela Constituição Federal de 1988 a adoção de medidas 

restritivas à liberdade de crianças, adolescentes ou adultos com a finalidade de 

submeter os mesmos a tratamento de saúde contra sua vontade ou a de sua família, 
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sob o argumento da necessidade, sabendo-se que tal medida já foi adotada no 

passado e foi considerada equivocada pelo próprio Estado, por não ter sido uma 

política de saúde garantidora de direitos fundamentais.  

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A medida em questão destina-se, única e exclusivamente, a crianças, 

adolescentes e adultos em situação de miséria, cujo uso da droga, muitas vezes, é 

decorrente dessa condição social. Lamentavelmente, não é possível esperar nada 

diferente de um grande depósito de seres humanos “dopados”, estabelecendo-se 

uma releitura dos antigos unidades manicomiais e hospitais colônia e suas 

conseqüências. O Relator Especial da ONU sobre a tortura, Juan. E. Méndez,  

apresentou em Genebra no dia 05 de Março de 2013 um relatório  para o Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, afirmando que os chamados centros de tratamento 

de drogas executam práticas abusivas de cuidados de saúde. Méndez propôs um 

debate internacional sobre os abusos em cuidados de saúde, que podem atravessar 

um limiar de maus-tratos equivalentes à tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes. “É comum a internação compulsória de usuários de drogas em 

supostos centros de reabilitação. Em alguns países, há relatos de que uma vasta 

gama de outros grupos marginalizados, incluindo crianças de rua, pessoas com 

deficiência psicossocial, profissionais do sexo, pessoas desabrigadas e pacientes 

com tuberculose, sejam detidos nesses centros”, afirmou. O relatório analisa todas 

as formas de abuso rotulados como “tratamento de saúde”, que tentam ter como 

premissa ou justificativa políticas de saúde. ( ONU 2013 )  

 Discutir Direitos humanos, não é apenas garantir acesso a jurisdição, mas 

sobretudo, em construir políticas públicas compatíveis com o sistema de direitos 

fundamentais. Sustentabilidade democrática pressupõe uma saudável relação entre 

as ações voltadas para a garantia do interesse público em compatibilidade com os 

direitos da pessoa humana, no caso em questão o dependente químico. A garantia 

dos direitos fundamentais, inclusive os direitos de caráter processual, estão sofrendo 

violações na execução de uma política de saúde que se assemelha muito com uma 

política já reconhecida como um erro. O desenvolvimento dessa pesquisa é de suma 
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importância para o campo do conhecimento humano e jurídico, pois vem suprir essa 

carência de conhecimento sobre a política de Internação Compulsória, promovendo 

uma discussão do que foi a internação compulsória para controle da hanseníase 

seus efeitos e resultados, comparando-os com a inconstitucionalidade da Internação 

Compulsória para crianças, adolescentes e adultos propostas atualmente, 

apontando assim para que erros do passado não sejam repetidos e evitando que 

seqüelas mais profundas do que a dor da própria doença sejam retomadas.  
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