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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o atendimento psiquiátrico na 

rede pública municipal de saúde. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a Lei Federal 10.216/2001estabelece a 

necessidade de respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais; 

 

Considerando que os direitos e a proteção das pessoas 

acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma 

de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 

nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de 

evolução de seu transtorno; 

 

Considerando que com o intuito de desinstitucionalizar a pessoa 

com transtorno mental, a Lei Federal 10.216/2001 criou projetos de serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), residências 

terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospitais gerais; 

 

Considerando que o Artigo 2º desta Lei diz que Nos 

atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou 

responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único 

deste artigo. 

 

“Parágrafo único. São direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental: 
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I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema 

de saúde, consentâneo às suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela inserção 

na família, no trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de 

abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações 

prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 

sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação 

disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a 

respeito de sua doença e de seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos 

meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental.” 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Qual o protocolo de atendimento ao paciente psiquiátrico 

no município de acordo com o parágrafo único do Art. 2º da Lei Federal 10.216/2001? 

 

II- Qual o protocolo de atendimento ao paciente 

psiquiátrico em situação de surto? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 20 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 


