LEGISLAÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MENTAL
• 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 – 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 2005 – 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) – Dispõe sobre o
financiamento dos CAPS – custeio.
• Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012 (republicada) – 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) Construção de Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS & Unidades de Acolhimentos – UA.
• Portaria nº 615, de 15 de abril de 2013 – Dispõe sobre o incentivo financeiro
de investimento para construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e
Unidades de Acolhimento, em conformidade com a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo
aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
• Portaria nº 2.495, de 23 de outubro de 2013 – Divulga a 1ª lista do processo
de seleção de propostas apresentadas para Construção de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS AD III) e Unidades de Acolhimento (UA).

• Portaria nº 3.168, de 20 de dezembro de 2013 – Divulga a 2ª lista do
processo de seleção de propostas apresentadas para Construção de Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS AD III) e Unidades de Acolhimento (UA).
• Portaria nº 3.402, de 30 de dezembro de 2013 – Divulga lista do processo de
seleção de propostas apresentadas para Construção de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) nos Municípios pela Unidade Federativa Estadual com
recursos de Emendas Parlamentares Unidades de Acolhimento – UA.
• Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012 (republicada) – 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) 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 – 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
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.
Outras portarias.
• Portaria nº 118, de 18 de fevereiro de 2014 – Desativa automaticamente no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) os
Estabelecimentos de Saúde que estejam há mais de 6 (seis) meses sem
atualização cadastral.
• Portaria nº 3.091, de 13 de dezembro de 2013 – Altera a Portaria nº
121/GM/MS, de 25 de janeiro de 2012, a Portaria nº 130/GM/MS, de 26 de
janeiro de 2012, e a Portaria nº 3.089/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, e
dá outras providências. 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.
• 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.

