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RESUMO 

 A revisão das internações psiquiátricas involuntárias foi instituída  mediante a  lei 
10.216/2001 e regulamentada através de Portaria Ministerial em 2002. No Ceará foi 
constituída a partir de 2003, sendo objeto de estudo por sua contribuição ao processo da 
Reforma Psiquiátrica. A Comissão Revisora das Internações Psiquiátricas Involuntárias - 
CRIPI é constituída por equipe multiprofissional, membros da coordenação estadual de 
saúde mental e representante do Ministério Público Estadual, que revisam as internações 
psiquiátricas involuntárias ocorridas no município de Fortaleza. Esse trabalho acontece 
desde 2006, observando-se melhoria no atendimento aos pacientes, na estrutura física 
dos serviços, bem como redução no tempo de internação. E a partir da implementação da 
Rede de Atenção Psicossocial-RAPS, é reforçada a orientação de que o atendimento aos 
usuários deve ser conduzido preferencialmente para outros equipamentos, de forma a 
desconstruir a ideia de que o portador de transtorno mental deve realizar seu tratamento 
de forma isolada e institucionalizada, atuar junto às famílias na promoção do cuidado e 
redirecionar o modelo assistencial. Sendo assim, faz-se necessário pensar estratégias de 
ampliação do escopo de ações, no sentido de contemplar as instituições existentes no 
interior do estado, incluir representantes da comissão dos direitos humanos, usuários, 
trabalhadores da saúde mental e familiares. 
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The Performance of the Revision Commission of Hospitalizations Involuntary Psychiatric - 
CRIPI / Ceará in the deinstitutionalization 

ABSTRACT 

The review of involuntary psychiatric hospitalizations was established by Law 10,216 / 
2001 and regulated by Ministerial Decree in 2002. In Ceará, it was established from 2003, 
with the object of study for their contribution to the Psychiatric Reform process. The 
Revision Commission of Hospitalizations Involuntary Psychiatric - CRIPI consists of multi-
professional team, members of the state coordination of mental health and representative 
of the State Prosecutor, who review the involuntary psychiatric hospitalizations in the city 
of Fortaleza. This work takes place since 2006, observing improvement in patient care, the 
physical structure of the services, as well as a reduction in length of stay. And from the 
implementation of Psychosocial-RAPS Care Network is reinforced guidance that service 
users should be conducted preferably to other equipment in order to deconstruct the idea 
that mental patients should perform your treatment form isolated and institutionalized, work 
with families to promote the care and redirect the health care model. Therefore, it is 
necessary to think about expansion strategies of the stock scope, to contemplate the 
existing institutions in the state, including representatives of the human rights commission, 
users, mental health workers and family.. 
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