













































































































































       




















   
















































             


               


 






















































              


















































               













            
































              




              


                









      

             












             




             



































































 









       

































 







             

            























































              



              















          

















  























































































            




                































  




              



























   






 
































             









































































































      












            





























































































































































 


































































































      




      



































    



         



















           
























































 




















































































 
















           






 


































               


























































      

                 


   

       




















































































              













     





















































            































































































     

























 
  

















 




































     
            




















 

 
 


 













































 

























                
                

















 






















     












































    


























              





































































































































































































































































Fazer cumprir a lei n.º 10.216/01, garantindo a estruturação de toda a rede de serviços substitutivos aos manicômios, como
CAPS I, II e III, CAPS-i, CAPS-AD, Residências Terapêuticas, leitos em hospital geral e de urgência, consultórios de rua, etc.,
de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira.



garantir o acesso às populações de municípios com menos de 20 mil habitantes.



















Assegurar a continuidade e o monitoramento da rede de atenção à Saúde Mental, criando o Sistema Nacional de Informação

Garantir a implantação do CAPS para a infância e adolescência (CAPSi) para facilitar o controle da medicações indicadas às crianças
comprometidas psiquicamente, portadoras de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica,
estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais.
Garantir que as três esferas de governo realizem campanhas publicitárias sobre saúde mental, por meio da mídia, com o
objetivo de esclarecer a população sobre as doenças mentais, visando combater o preconceito e possibilitar a inserção dos



química.




de serviços assistenciais como centros de recuperação e reabilitação, CAPS-AD, leitos em urgências e hospitais gerais para



Garantir e ampliar o acesso dos usuários dependentes químicos às Comunidades Terapêuticas.




de drogas, com repasses aos fundos municipais de saúde respectivos.




Implantar programa de recuperação com internação dos dependentes de substâncias psicoativas de forma voluntária ou
involuntária (quando constatada situação de risco).
-







Garantir interlocução e integração entre SUS e perícia do INSS para os casos de benefícios para portadores de qualquer
mento ou não e o porquê, com qualidade e coerência, proporcionando um atendimento humanizado a clientela, com direito
a acompanhante indicado pelo paciente para evitar abusos.




Implantar políticas públicas de acordo com as diretrizes da política nacional sobre o uso de álcool e outras drogas, alinhada
aos preceitos da reforma psiquiátrica brasileira, garantindo assistência universal e integral ao usuário, e apoio aos familiares
visando a reestruturação familiar e demais formas de redução de danos, promovendo a inclusão social do grupo familiar



Garantir o aumento dos recursos para investimentos em pesquisas, monitoramento e implantação de novos serviços
relacionados ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas.





































































































































