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Lei 10.216/01   Antimanicomial
• A regra é o atendimento extra hospitalar. As internações psiquiátricas são

medidas excepcionais e subsidiárias

• Centros de Atenção Psicossocial/ CAPS AD

24hs. Há 4 CAPS AD na cidade ( todos eles vistoriados pelo MP nos últimos 30 dias)

Faltam na Cidade do Rio pelo menos 30 CAPS. A Portaria

3088 do Ministério da Saúde estabelece como critério mínimo 1 CAPS AD III para

200 mil habitantes.

• Abordagens por Consultórios na Rua. Há 3 Consultórios

na Rua na cidade. Unidades de Acolhimento. Há apenas 1 para

crianças e adolescentes

Faltam na Cidade do Rio pelo menos um Consultório e

uma Unidade de Acolhimento por Area Programática.
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• AUDIÊNCIA PÚBLICA CRACK – 11/12/2012 
Tema: CRACK- Prevenção, Resgate e Cuidado Especializado em Saúde Mental.
Objetivo: Aprimoramento do atendimento de saúde mental, com abertura de

espaço interinstitucional independente e politicamente neutro, para
apresentação de planos e cronogramas de ação por Gestores, circulação de
informações técnicas e especializadas, propostas objetivas e contribuições
científicas entre as Universidades, Especialistas, Secretarias de Saúde do
Estado e do Município, Sociedades de Especialistas, Autoridades Públicas,
Associações de Usuários/Familiares e Entidades da Sociedade Civil vinculadas
à defesa do direito à saúde e a área de saúde mental.

Motivação: Necessidade de expansão da rede de atendimento especializada em
saúde mental, para prevenção, resgate e cuidado a usuários de drogas,
notadamente de crack, tendo em vista a existência de cenas de
uso/cracolândias pela cidade, com grave lesão ao direito fundamental à
saúde dos usuários de tal droga ilícita, bem como aos direitos fundamentais
das comunidades próximas às cracolândias.

Necessidade de ampliação: Consultórios na Rua, CAPS AD 24hs, Leitos
Psiquiátricos em Hospitais Gerais, Unidades de Acolhimento, Regulação para
tais atendimentos.
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RECOMENDAÇÃO AO MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2013 

• Ampliação da rede de saúde mental especializada para atendimento a 
usuários de crack, tendo em vista as deficiências da rede já existente. Com 
implantação de NOVOS:

– Serviços e unidades de saúde mental tipo CAPS AD e CAPS III, tendo 
em vista o notório déficit de tais serviços.

– Leitos hospitalares especializados no atendimento em saúde mental em 
Hospitais Gerais.

• Excepcionalidade da internação psiquiátrica. Utilização da Internação 
Psiquiátrica como medida subsidiária, exclusivamente quando os recursos 
não hospitalares se mostram insuficientes para a garantia do direito a saúde 
do usuário, devendo apresentar as seguintes características: 

• Foco permanente na reinserção social do paciente em seu meio. 

• Oferta de assistência integral ao usuário, incluindo serviços médicos, 
de assistência social, atendimento psicológico, terapias ocupacionais e 
lazer. 
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Inspeções da 3ª Promotoria da Saúde Mental:

• CAPS AD II Júlio Cesar de Carvalho – OS SPDM- Santa Cruz-
inspeção dia 15/03

• CAPS AD II-III Antônio Carlos Mussum – Taquara-
inspeção dia 15/03

• CAPS AD II Mané Garrincha - Maracanã – inspeção dia 03/04

• CAPS AD II Raul Seixas – Encantado - inspeção dia 03/04

Peritos Psiquiatras do MP:

• Visita aos Leitos Psiquiátricos de Hospitais Gerais ( noticiados pelo 

Município como retaguarda para o atendimento aos usuários de crack abordados 
nas Operações realizadas em fevereiro nas ruas)


