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Legislação SUS
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS,
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá
outras providências.
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 – Dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental.

Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010 - Estabelece diretrizes para a
organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Portaria nº 1.190, 4 de junho de 2009 – Institui o Plano Emergencial de Ampliação
do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único
de Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes gerais, ações e metas.
Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010 – Institui o Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras
providências.
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/.../res0029_30_06_2011.html
Resolução - rdc nº 29, de 30 de junho de 2011. (ANVISA).
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 – Dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental.

Instituição da Rede de Atenção Psicossocial
Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 – republicada em 21 de maio de
2013- Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 – Estabelece as modalidades de CAPS e
equipe mínima.
Portaria nº 245, de 17 de fevereiro de 2005 – Destina incentivo financeiro para
implantação de CAPS.
Portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011 (republicada) – republicada em 26 de
dezembro de 2011 Dispõe sobre o financiamento dos CAPS – custeio.
Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012 (republicada) – republicada em 21 de maio
de 2013 Redefine o CAPS AD III e os incentivos financeiros.
Portaria nº 854, de 22 de agosto de 2012 – Alteração tabela de procedimentos dos
CAPS.
Nota técnica sobre Portaria 854, de 22 de agosto de 2012 – Informações sobre
preenchimento dos novos procedimentos dos CAPS.
Portaria nº 1.966, de 10 de setembro de 2013 – Altera custeio dos CAPS 24h (CAPS III
e CAPS ad III).

Unidades de Acolhimento - UA
Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012 (republicada) – republicada em 21 de maio de
2013 Institui a Unidade de Acolhimento (UA) no componente de atenção residencial de
caráter transitório da RAPS.
Nota Técnica sobre a republicação da Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012 –
Esclarecimentos quanto ao funcionamento da Unidade de Acolhimento e modificações
da republicação.
Portaria nº 855, de 22 de agosto de 2012 – Inclusão de procedimentos, incentivo e
custeio de Unidades de Acolhimento (UAs).
http://pt.scribd.com/doc/207207446/NOTA-TECNICA-DE-UNIDADE-DE-ACOLHIMENTO02-08#scribd Nota Técnica 41 – Unidade de Acolhimento.
Componente Reabilitação Psicossocial
Portaria nº 132, de 26 de janeiro de 2012 – Institui incentivo financeiro de custeio
para desenvolvimento do componente Reabilitação Psicossocial da Rede de
Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS).
Decreto nº 8.163, de 20 de dezembro de 2013 – Institui o Programa Nacional de
Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social – Pronacoop Social.

Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral
Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012 – Define as normas de funcionamento e
habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com
sofrimento ou transtornos mental e com necessidades de saúde decorrentes do
uso de álcool, crack e outras drogas do Componente Hospitalar da RAPS e institui
incentivos financeiros de investimento e custeio.
Nota Técnica sobre a Portaria nº 148 de 31 de janeiro de 2012 – Apresenta
informações sobre a implantação de leitos de saúde mental em Hospital Geral
Portaria nº 1615, de 26 de julho de 2012 – Altera a portaria nº 148 de 31/01/2012
em relação ao número de leitos e incentivo financeiro.
Portaria nº 349, de 29 de fevereiro de 2012 – Altera e acresce dispositivo à
Portaria nº 148 de 31/01/2012.
Portaria nº 953, de 12 de setembro de 2012 – Inclui os Serviços Hospitalares de
Referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental
incluindo aquelas com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e
outras drogas.

Estratégias de desinstitucionalização
Portaria nº 106, de 11 de fevereiro de 2000 – Institui os Serviços Residenciais
Terapêuticos.
Portaria nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011 - republicada em 26 de dezembro de
2011 Altera a Portaria nº 106 de 11 de fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da Rede
de Atenção Psicossocial, sobre o repasse de recursos de incentivo de custeio e custeio
mensal para implantação e/ou implementação e funcionamento dos Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT).
Portaria nº 857, de 22 de agosto de 2012 – Habilitada tabela de incentivos e
procedimentos dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs).
Portaria nº 251, de 31 de janeiro de 2002 – Estabelece diretrizes e normas para a
assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos, define a
estrutura, a porta de entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS e institui
o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria).
Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003 – Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para
pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações “De Volta para
Casa”
Portaria nº 2644, de 28 de outubro de 2009 – Estabelece nova classificação dos
hospitais psiquiátricos de acordo com o porte e reajusta incrementos.
Portaria 2840, de 29 de dezembro de 2014 –
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2014/iels.dez.14/Iels24
7/U_PT-MS-GM-2840_291214.pdf - Cria o Programa de Desinstitucionalização,
integrante do componente: Estratégias de desinstitucionalização da RAPS.

Outras portarias referentes a Saúde Mental
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/.../res0029_30_06_2011.html Resolução rdc nº 29, de 30 de junho de 2011. (ANVISA).
RESOLUÇÃO - RDC Nº. 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002 - http://elegis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?mode=PR Aprova o Regulamento
Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação
de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde

www.cosemssp.org.br/downloads/TR-RAPS.pdf - aprova o Termo de Referência para
a implantação das Redes Regionais de Atenção Psicossocial no âmbito das RRAS

Outras portarias referentes a Saúde Mental

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_criancas_adolescente
s_sus.pdf
Caderno Atenção Básica – Saúde Mental - Ministério da Saúde
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_ment
al.pdf
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/acolhimento_praticas_saude_2ed
_sem_logo.pdf Acolhimento nas Práticas de Humanização em Saúde
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdfClínica Ampliada,
Equipe de Referência e Projeto Terapêutico Singular.
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/10_0379_final_clinica_ampliada.p
df Clinica Ampliada e Compartilhada

Outras portarias referentes a Saúde Mental

Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e
suas Famílias em Situação de Violência. Orientações para gestores e profissionais
de saúde. Ministério da Saúde. Brasília DF, 2010.
(2) Capitulo de introdução dos documentos técnicos das Linhas de cuidado da
SES/SP:http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/areastecnicas-da-sessp/hipertensao-arterial-e-diabetes-mellitus/linhas-de-cuidadosessp/diabetes-mellitus/documento-tecnico-da-linha-de-cuidado/introducao
Relatório sobre a Saúde no Mundo- OMS/OPAS, 2001.
www.who.int/whr/2001/en/whr01_po.pdf
Atenção Psicossocial a Crianças e adolescentes no SUS. Tecendo Redes para
Garantir Direitos

