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Instruções para utilização da ferramenta de entrevista

A ferramenta para entrevistas do Direito é Qualidade da OMS fornece orientações para a con-
dução de entrevistas com usuários do serviço, membros da família1 e equipe de profissionais 
do serviço sob avaliação. A ferramenta apresenta as perguntas a serem feitas com relação a 
cada critério, a fim de obter informações relevantes para a avaliação. Abaixo de cada pergunta 
é encontrada uma série de ‘dicas’ que podem ser utilizadas para extrair informações adicio-
nais ou mais específicas, caso necessário. Pode não ser necessário utilizar essas dicas, caso 
informações suficientes sejam obtidas a partir das respostas para as perguntas. Vide Kit de Ferra-
mentas do Direito é Qualidade da OMS para mais informações sobre a realização de entrevistas.

Observação:

O Tema 1 do kit de ferramentas, O direito a um padrão de vida e proteção social ade-
quado, aborda especificamente as condições de vida em serviços residenciais e, desta 
forma, não é aplicável a serviços ambulatoriais. Entretanto, é aplicável a serviços de cui-
dados diurnos, que possuem um componente residencial. Todos os outros temas são 
aplicáveis tanto a serviços de internação e de cuidados residenciais como a serviços 
ambulatoriais.

O Tema 4 do kit de ferramentas, Prevenção contra tortura ou tratamentos e penas cru-
éis, desumanos ou degradantes e contra a exploração, violência e abuso, aborda questões 
desafiadoras que muitos usuários dos serviços podem achar difícil discutir. Portanto, sen-
sibilidade especial é necessária por parte dos entrevistadores ao realizar perguntas sobre 
esse tema aos usuários dos serviços.

• Todos os esforços devem ser feitos para minimizar qualquer desconforto que o entre-
vistado possa sentir ao reviver experiências passadas.

• O entrevistado deve estar ciente de que ele ou ela pode solicitar um intervalo na entre-
vista a qualquer momento.

• Permita que o entrevistado tenha uma pessoa em quem ele ou ela confie para acompa-
nhar a entrevista, caso isso possa ajudá-lo(a).

• Interrompa a entrevista, caso o entrevistado se sinta muito desconfortável.

Os entrevistadores também devem ser sensíveis ao fato de que os usuários, familiares 
e equipe do serviço podem hesitar ao discutir questões relacionadas a esse tema por 
medo de possíveis repercussões diante da divulgação de informações. Os entrevistadores 
devem explicar que as informações serão coletadas de forma anônima e que a entrevis-
ta é estritamente confidencial. (Para mais orientações, vide o formulário de consentimento 
livre e esclarecido no Anexo F do Resumo).

1 Ao longo deste documento, o termo ‘membros da família’ é utilizado para incluir amigos e cuidado-
res.
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Informações Administrativas sobre o Serviço

Preencha as informações abaixo e marque (√) na resposta adequada:

Denominação e localização do serviço:

Tipo de serviço (assinale conforme o caso):

Hospital psiquiátrico

Leitos de saúde mental em um hospital geral

Serviços ambulatoriais (incluindo centros comunitários de saúde mental ou 
para problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas, unidades de 
atenção primária e atenção ambulatorial em hospitais gerais)
Serviço de Acolhimento Institucional e assistência social (incluindo serviços de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, idosos, crianças com 
deficiência intelectual e outras desabilidades, inclusive transtornos mentais, e 
instituições de acolhimento para outros ‘grupos’ específicos)

Centros de reabilitação

Serviços de cuidados diurnos

Serviço geral de saúde (especificar o tipo)

Outros (especificar o tipo) 

O serviço presta atendimento para: (assinale uma ou mais opções conforme apropriado):

Adultos

Crianças

Idosos

Transtornos relacionados ao uso de álcool

Transtornos relacionados ao uso de outras substâncias psicoativas

Transtornos mentais

Transtornos neurológicos

Deficiências intelectuais

Outros (queira especificar) 

A visita foi agendada?

Sim  Não 
Pessoa entrevistada:

 Usuário do serviço;   Membro da família, amigo ou cuidador; 

 Membro da equipe do serviço.
O entrevistado deu consentimento?

Sim  Não 

Nome do entrevistador:

Data:
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TEMA 1 

O DIREITO A UM PADRÃO DE VIDA E PROTEÇÃO SOCIAL 
ADEQUADO (Artigo 28 da CDPD)2

Padrão 1.1: O prédio está em boas condições físicas

Critérios

1.1.1 O prédio está em bom estado de conservação (por exemplo, as janelas não estão que-
bradas, a pintura das paredes não está descascando).

1.1.2 O prédio é acessível para pessoas com deficiências físicas.

1.1.3 A iluminação do prédio (natural e artificial), a climatização/temperatura e a ventilação 
proporcionam um ambiente confortável.

1.1.4 Existem medidas em vigor para proteger a segurança das pessoas contra riscos ou 
danos em caso de incêndio.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode descrever as condições físicas deste ser-
viço? Você acha que a manutenção é realizada de forma adequada?

Dicas: Há algo quebrado ou que não funciona de maneira adequada? A pintura das paredes 
está descascando? Foram prestadas queixas sobre algo que precisava de conserto e estas 
queixas foram rapidamente atendidas?

Pergunta principal 2: O prédio é acessível para pessoas com deficiências 
físicas?

Dicas: A entrada do prédio é acessível, ou seja, não é necessário subir escadas? As áreas de 
banho e sanitários são acessíveis, ou seja, há portas amplas o suficiente para acomodar cadei-
ras de rodas, há corrimões próximos aos vasos sanitários e banheiras? Há elevadores como 
alternativas para as escadas?

2 O Tema 1 do kit de ferramentas aborda as condições de vida em serviços residenciais especifica-
mente e, desta forma, não é aplicável a serviços ambulatoriais; entretanto é aplicável a serviços de 
cuidados diurnos
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Pergunta principal 3: Você pode descrever as condições de aquecimento, 
iluminação e ventilação no serviço? Os equipamentos funcionam de forma 
eficaz a fim de criar um ambiente confortável e agradável?

Dicas: A temperatura é agradável durante todo o ano em todas as partes do serviço? Há aque-
cedores e ventiladores (ou ar-condicionado)? Os aquecedores possuem proteções de segurança 
para evitar queimaduras? O prédio é bem iluminado? Há alguma área do prédio que não seja 
iluminada o suficiente? Há um sistema de ventilação adequado, que permite a entrada de ar 
fresco no prédio (por exemplo, as janelas podem ser abertas ou há um sistema de ventilação 
mecânico)?

Pergunta principal 4: Você e os outros estão suficientemente protegidos 
em caso de incêndio? Há medidas adequadas em vigor para garantir a sua 
segurança e a dos outros, caso ocorra um incêndio?

Dicas: Você recebeu informações sobre o que fazer em caso de incêndio? Há saídas de emer-
gência e extintores? Há detectores de fumaça? As saídas de emergência podem ser abertas 
facilmente? Há treinamento de simulação de incêndio? Caso a resposta seja afirmativa, com 
que frequência? Há assistência adequada para pessoas que não conseguiriam salvar a si mes-
mas, como pessoas que estão sedadas, contidas ou atrás de portas trancadas, como em 
espaços de isolamento?

Respostas para o Padrão 1.1
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Padrão 1.2: As condições de repouso e pernoite no serviço 
são confortáveis e permitem privacidade suficiente para 
os usuários

Critérios

1.2.1 Os quartos oferecem espaço suficiente para cada usuário do serviço e não há 
superlotação.

1.2.2 Os homens e as mulheres, bem como as crianças e os idosos, possuem quartos 
separados.

1.2.3 Os usuários do serviço podem escolher livremente quando se levantar e quando deitar.

1.2.4 Os quartos permitem a privacidade dos usuários do serviço.

1.2.5 Número suficiente de roupas de cama limpas, está disponível para os usuários do serviço.

1.2.6 Os usuários do serviço podem manter seus pertences pessoais e existe um espaço que 
pode ser trancado para que os guardem.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço possuem seus próprios dormi-
tórios ou os dividem com outros?

Dicas: Há um número mínimo e máximo de pessoas dividindo um dormitório no serviço? Há 
camas suficientes para que cada usuário tenha a sua própria cama? Algum usuário do serviço já 
teve que dormir no chão? Há espaço suficiente nos dormitórios ou eles parecem superlotados?

Pergunta principal 2: Há dormitórios separados para homens, mulheres, 
crianças e idosos?

Dicas: Os homens, mulheres, crianças e idosos dividem o mesmo dormitório ou há dormitó-
rios separados para cada grupo?

Pergunta principal 3: Os usuários do serviço são livres para escolher quan-
do levantar pela manhã e quando ir para a cama à noite?3

Dicas: Os usuários do serviço são obrigados a levantar da cama em um horário específico por-
que é conveniente para os profissionais do serviço? Os usuários do serviço são obrigados a 
ir para a cama em um horário específico porque é conveniente para os funcionários? As por-
tas das áreas para dormir são deixadas abertas, a fim de que as pessoas possam descansar 
durante o dia, caso desejem?

3 Pessoas com determinadas condições de saúde mental, tais como transtorno bipolar, podem preci-
sar de horários de sono suficientes e regulares.
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Pergunta principal 4: Os dormitórios permitem privacidade?

Dicas: As portas dos quartos podem ser trancadas pelo lado de dentro? Há janelas na porta 
e, se sim, elas são cobertas? Caso o dormitório seja compartilhado, há alguma área para tro-
car de roupa com privacidade?

Pergunta principal 5: Você considera a roupa de cama limpa e confortável 
e ela fornece aconchego suficiente?

Dicas: Há colchões, lençóis, cobertores e travesseiros suficientes disponíveis aos usuários do 
serviço e eles encontram-se limpos e em estado aceitável? Com que frequências as roupas de 
cama (fronhas, lençóis, cobertores) são lavadas?

Pergunta principal 6: Há um armário fechado à disposição de cada pessoa 
para o armazenamento de seus pertences pessoais e do qual ele ou ela 
possui a chave? Os pertences pessoais dos usuários do serviço já foram 
confiscados? Caso a resposta seja afirmativa, sob quais circunstâncias?

Dicas: Os armários são facilmente acessíveis? Caso armários individuais com chaves não este-
jam disponíveis, há algum outro local seguro de armazenamento dos pertences pessoais dos 
usuários do serviço ao qual apenas ele ou ela tenha acesso? Os itens confiscados são regis-
trados em algum lugar?

Respostas para o Padrão 1.2



TEMA 1  7

Padrão 1.3: O serviço atende aos requisitos sanitários e de 
higiene

Critérios

1.3.1 Os banheiros e instalações sanitárias são limpos e funcionam devidamente.

1.3.2 Os banheiros e instalações sanitárias permitem a privacidade e há instalações separa-
das para homens e mulheres.

1.3.3 Os usuários do serviço tem acesso livre aos banheiros e instalações sanitárias.

1.3.4 As necessidades relativas a banhos e uso de instalações sanitárias por usuários aca-
mados ou com restrição da mobilidade ou outras deficiências físicas são atendidas por 
meio de adaptações.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode descrever a limpeza e condições gerais 
dos banheiros e instalações sanitárias?

Dicas: Os banheiros e sanitários são limpos regularmente? Os sanitários, pias, banheiras e/ou 
chuveiros funcionam corretamente? Há água quente nas instalações de banho, suficiente para 
todos os usuários do serviço e, caso a resposta seja afirmativa, essa água encontra-se dispo-
nível durante todo o dia ou apenas em determinados horários do dia? Há quantidade suficiente 
de água e papel higiênico disponível? Há locais para o descarte de resíduos sanitários?

Pergunta principal 2: Há privacidade suficiente para a utilização das insta-
lações sanitárias e de banho? As mulheres e os homens compartilham as 
mesmas instalações?

Dicas: Há fechaduras funcionando nas portas das instalações sanitárias e de banho? Há áreas 
privadas nas quais uma pessoa pode se secar ou trocar de roupa? Há instalações sanitárias e 
de banho separadas para homens e mulheres?

Pergunta principal 3: Todos os usuários do serviço possuem acesso regular 
às instalações sanitárias e de banho? Os usuários do serviço recebem os 
artigos de higiene de que precisam?

Dicas: Há restrições com relação a quando os usuários do serviço podem ter acesso às áreas 
sanitárias ou de banho? Caso a resposta seja afirmativa, quais são as restrições? Os usuários 
do serviço recebem sabonete, shampoo, pasta de dentes, escovas de dente e outros artigos de 
higiene em quantidades suficientes? São distribuídas toalhas limpas? As mulheres têm acesso 
a produtos de higiene suficientes (por exemplo, absorventes íntimos)?
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Pergunta principal 4: É prestado apoio aos usuários do serviço no acesso e 
utilização das instalações sanitárias e de banho quando necessário?

Dicas: As instalações sanitárias e de banho são acessíveis para pessoas em cadeiras de rodas 
ou que tenham outras deficiências físicas? Que tipo de apoio os profissionais oferecem pra auxi-
liar os usuários do serviço com higiene pessoal? 

Os profissionais oferecem apoio de forma a preservar a dignidade dos usuários do serviço e 
respeitar sua privacidade na medida do possível?

Respostas para o Padrão 1.3



TEMA 1  9

Padrão 1.4: Os usuários do serviço recebem alimentação, 
água potável e vestuário que correspondem às suas ne-
cessidades e preferências

Critérios

1.4.1 Alimentos e água potável estão disponíveis em quantidades suficientes, são de boa qua-
lidade e correspondem às preferências culturais e necessidades de saúde dos usuários 
do serviço.

1.4.2 Os alimentos são preparados e servidos em condições satisfatórias, e as áreas desti-
nadas às refeições são culturalmente apropriadas e refletem os hábitos de alimentação 
da comunidade.

1.4.3 Os usuários do serviço podem vestir suas próprias roupas e sapatos (roupas para o dia 
e para dormir).

1.4.4 Quando os usuários do serviço não possuem seu próprio vestuário, são fornecidas rou-
pas de boa qualidade que correspondem às suas preferências culturais e são adequadas 
ao clima.

Perguntas

Pergunta principal 1: Há alimentos e água suficientes e de boa qualidade? 
O serviço se adapta às necessidades de indivíduos que possuem exigên-
cias alimentares específicas?

Dicas: Os alimentos são frescos e há uma boa variedade? Os alimentos são nutritivos e o car-
dápio bem balanceado? Ele é bem apresentado? A água é segura para beber? Há flexibilidade 
no cardápio para adaptar necessidades alimentares e culturais individuais? Os alimentos são 
preparados e servidos em um ambiente limpo? As áreas para alimentação são culturalmente 
adequadas e semelhantes a áreas de alimentação da comunidade?

Pergunta principal 2: Os alimentos são preparados e servidos em um am-
biente limpo, em horários adequados e as áreas para alimentação são con-
fortáveis para os usuários do serviço?

Dicas: Há normas em vigor para manter a área de preparo dos alimentos limpa? Estas normas 
são seguidas? A área para alimentação é limpa regularmente? Os alimentos são servidos em 
horários que refletem a cultura do país? Ou, pelo contrário, os alimentos são servidos em horá-
rios convenientes aos profissionais do serviço? A área para alimentação se assemelha a uma 
casa (por exemplo, mesas e cadeiras pequenas) ou possuem um modelo institucional, com 
longas fileiras de mesas e cadeiras?
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Pergunta principal 3: Os usuários do serviço podem escolher e vestir suas 
próprias roupas ou há restrições de tipos de roupas? As roupas são lava-
das regularmente?

Dicas: Caso haja restrições sobre quais tipos de roupas podem ser vestidas pelos usuários 
do serviço, quais são elas? Por exemplo, os usuários do serviço são obrigados a vestir ape-
nas uniformes?

Pergunta principal 4: O serviço fornece roupas a uma pessoa que não as 
possua e, caso a resposta seja afirmativa, qual tipo de roupa é fornecido? 
São fornecidas roupas íntimas, sapatos e casacos, por exemplo?

Dicas: As roupas fornecidas são culturalmente adequadas? Elas são adequadas para o 
clima ou estação? As roupas fornecidas se encontram em boas condições? Elas são lavadas 
regularmente?

Respostas para o Padrão 1.4



TEMA 1  11

Padrão 1.5: Os usuários do serviço podem se comunicar 
livremente, e seu direito à privacidade é respeitado

Critérios

1.5.1 Telefones, cartas, e-mails e Internet estão livremente disponíveis para os usuários do 
serviço, sem censura.

1.5.2 A privacidade das comunicações dos usuários do serviço é respeitada.

1.5.3 Os usuários do serviço podem comunicar-se no idioma de sua escolha, e é propor-
cionado suporte (por exemplo, tradutores) para assegurar que os usuários possam 
expressar suas necessidades.

1.5.4 Os usuários do serviço podem receber visitantes, escolher quem desejam ver e partici-
par de visitas em horários flexíveis.

1.5.5 Os usuários podem movimentar-se livremente pelo serviço.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários têm acesso a diversos meios de comuni-
cação, por exemplo, cartas, e-mail, utilização da internet e de telefone? Há 
restrições em vigor com relação aos tipos de comunicação que podem ser 
utilizados pelos usuários e a forma como são utilizados?

Dicas: Os usuários podem utilizar o telefone para realizar e receber ligações? Os usuários têm 
acesso à internet para visualizar seus e-mails apenas em períodos restritos?

Pergunta principal 2: Os usuários do serviço têm privacidade em relação 
à comunicação, tal como realizar e receber ligações e receber e enviar 
correspondências?

Dicas: As ligações são monitoradas ou ouvidas? O telefone está localizado em uma área que 
permite conversas privadas? A utilização de e-mail e da internet pelos usuários do serviço é 
monitorada? Os profissionais do serviço leem as correspondências endereçadas aos usuários ou 
escritas por eles? A correspondência dos usuários ou para eles é censurada de alguma forma?

Pergunta principal 3: Os usuários do serviço podem comunicar suas neces-
sidades em seu idioma preferido? Quais adaptações são feitas pelo serviço 
a fim de garantir que eles se comuniquem em seu idioma preferido?

Dicas: O serviço oferece intérpretes para traduzir o que os usuários do serviço falam aos pro-
fissionais? Os documentos escritos, como as informações sobre o serviço, são traduzidos para 
diferentes idiomas?
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Pergunta principal 4: Você pode fornecer informações sobre as visitas en-
tre os usuários do serviço e seus(as) parceiros, amigos(as) e membros da 
família? Há restrições às visitas?

Dicas: Os usuários do serviço podem receber visitas de qualquer pessoa que desejem? Com 
que frequência os(as) parceiros(as), familiares e amigos(as) podem visitar os usuários? As visi-
tas são restritas a áreas em particular do serviço? Os horários de visitas são flexíveis e longos o 
suficiente, proporcionando aos usuários do serviço a oportunidade de passar ‘tempo de quali-
dade’ com seus parceiros ou parceiras, familiares e amigos(as)? Os usuários do serviço possuem 
privacidade para interagir sozinhos com seus visitantes?

Pergunta principal 5: Os usuários podem circular livremente em toda as 
áreas do serviço? Tanto dentro como fora do prédio e em todo o terreno? 
Há restrições com relação a onde podem e não podem ir?

Dicas: Os usuários são confinados a partes específicas do serviço? Seus dormitórios? Sua uni-
dade ou ala? Os usuários do serviço possuem acesso a áreas ao ar livre? Há áreas sem acesso 
para os usuários do serviço? Caso a resposta seja afirmativa, quais são essas áreas e por quê?

Respostas para o Padrão 1.5



TEMA 1  13

Padrão 1.6: O serviço oferece um ambiente acolhedor, 
confortável e estimulante que promove participação ativa 
e interação

Critérios

1.6.1 Existem móveis suficientes que são confortáveis e estão em boa condição.

1.6.2 A disposição do serviço conduz à interação entre os seus usuários, a equipe do serviço 
e os visitantes.

1.6.3 Os recursos necessários, inclusive equipamentos, são fornecidos pelo serviço para 
assegurar que os seus usuários tenham oportunidades para interagir e participar em 
atividades de lazer.

1.6.4 Salas dentro do serviço são especialmente destinadas como áreas de lazer para os 
usuários.

Perguntas

Pergunta principal 1: Móveis suficientes e em boas condições são forneci-
dos aos usuários no serviço? O serviço possui um ambiente que se asse-
melha ao lar ou parece impessoal e institucional?

Dicas: Há mesas e áreas de estar nos dormitórios? Há lugares para sentar nas áreas comuns? 
Há quadros nas paredes? Os usuários do serviço podem colocar fotos pessoais em seus 
dormitórios? Os assentos nas áreas comuns são confortáveis? Os equipamentos e mobília pro-
porcionam um ambiente acolhedor?

Pergunta principal 2: O arranjo (design) do serviço, principalmente nas áre-
as comuns, promove a interação entre os usuários e a equipe do serviço, 
entre os usuários do serviço e entre os usuários e visitantes?

Dicas: A mesa dos profissionais em cada unidade está localizada centralmente e é propícia 
para a comunicação entre os usuários e a equipe do serviço? Há áreas no serviço projetadas 
para promover a comunicação entre os usuários e entre eles e os visitantes? Há alguma res-
trição em vigor com relação à interação entre os usuários do serviço? Há alguma restrição em 
vigor com relação à interação entre os usuários e a equipe do serviço?

Pergunta principal 3: O serviço fornece oportunidades de lazer aos seus 
usuários?

Dicas: Materiais de leitura, incluindo jornais diários e revistas são disponibilizados livremente 
aos usuários do serviço? Diferentes opções de lazer são disponibilizadas aos usuários, tais 
como música, computadores, jogos, televisão, equipamento de DVD e DVDs e uma variedade 
de materiais de aprendizagem?
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Pergunta principal 4: Há espaços dentro do serviço especificamente desig-
nados como áreas de lazer para os usuários?

Dicas: Há salas de leitura, salas de televisão, salas de ginástica, salas de música?

Respostas para o Padrão 1.6



TEMA 1  15

Padrão 1.7: Os usuários do serviço podem usufruir plena-
mente de vida social e pessoal e continuar envolvidos na 
vida e nas atividades comunitárias

Critérios

1.7.1 Os usuários do serviço podem interagir com outros usuários, inclusive membros do sexo 
oposto.

1.7.2 Pedidos pessoais, como para comparecer a casamentos ou funerais, são facilitados 
pela equipe do serviço.

1.7.3 Uma variedade de atividades organizadas, regularmente programadas, é oferecida no 
serviço e na comunidade de forma pertinente e apropriada para cada idade.

1.7.4 Os profissionais do serviço fornecem informações aos usuários sobre atividades na 
comunidade e facilitam o acesso dos usuários a estas atividades.

1.7.5 Os profissionais do serviço facilitam o acesso dos usuários a atividades de lazer fora do 
serviço, e atividades de lazer da comunidade são levadas para dentro do serviço.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode fornecer detalhes sobre a liberdade de 
comunicação entre os usuários do serviço? Há alguma restrição em vigor 
com relação à comunicação entre os usuários do serviço?

Dicas: Os usuários do serviço são impedidos de se comunicar com pessoas do sexo oposto?

Pergunta principal 2: Os usuários podem sair do serviço para ocasiões 
pessoais, tais como casamentos e funerais?

Dicas: Os usuários do serviço já foram impedidos de comparecer a eventos pessoais impor-
tantes fora do serviço e, caso a resposta seja afirmativa, sob quais circunstâncias?

Pergunta principal 3: Há atividades regulares organizadas no serviço? Caso 
a resposta seja afirmativa, quais tipos de atividades são disponíveis? Elas 
são voluntárias?

Dicas: Quem escolhe os tipos de atividades disponíveis? Os usuários do serviço são envolvi-
dos na escolha das atividades que serão oferecidas? Os usuários do serviço podem participar 
na organização destas atividades, caso desejem? Há atividades relevantes e apropriadas à faixa 
etária? As pessoas são livres para participar das atividades que desejam?
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Pergunta principal 4: A equipe do serviço facilita o acesso dos usuários a 
atividades na comunidade? Há informações disponíveis aos usuários com 
relação a grupos sociais, clubes, lazer e outras atividades na comunidade?

Dicas: A equipe do serviço ajuda os usuários, caso solicitado, a acessar formulários de inscri-
ção, providenciar transporte e obter recursos financeiros para participar de atividades de lazer 
e outras atividades na comunidade? As informações sobre atividades na comunidade encon-
tram-se disponíveis, livre e facilmente, em diferentes formatos, como, folhetos e CDs, para os 
usuários do serviço?

Pergunta principal 5: São organizadas atividades de lazer e estas são leva-
das para o serviço? Dicas: A equipe do serviço toma todas as providências 
para trazer atividades de lazer para dentro do serviço? Os usuários do 
serviço são envolvidos na escolha do tipo de atividade de lazer?

Respostas para o Padrão 1.7



TEMA 2 17

TEMA 2

O DIREITO A USUFRUIR DO PADRÃO MAIS ELEVADO 
POSSÍVEL DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL (Artigo 25 da 
CDPD)

Padrão 2.1: O serviço está disponível para todos que ne-
cessitam de tratamento e apoio

Critérios

2.1.1 Nenhuma pessoa tem o acesso negado ao serviço ou a tratamento com base em fatores 
econômicos ou de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, desabilidade, nascimento, idade 
ou outra condição.

2.1.2 Todos que solicitam tratamento de saúde mental recebem cuidados neste serviço ou 
são encaminhados para outro lugar onde os cuidados podem ser prestados.

2.1.3 Nenhum usuário do serviço é admitido, tratado ou mantido no serviço com base em sua 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, 
étnica, nativa ou social, propriedade, desabilidade, nascimento, idade ou outra condição.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você tem conhecimento de situações em que uma 
pessoa não recebeu tratamento por que ele ou ela não iria conseguir paga-
-lo? Você tem conhecimento de situações em que uma pessoa precisava 
de tratamento, mas não o recebeu por motivos pessoais (por exemplo, seu 
gênero, sua nacionalidade ou religião, cultura ou filiações políticas)? É uma 
prática comum do serviço negar atendimento a pessoas por motivos pes-
soais?

Dicas: Foram negados cuidados em saúde mental para pessoas devido ao fato de que não 
podiam pagar pelo atendimento? Atendimentos foram negados a pessoas com base em sua 
idade, raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outro tipo, nacionalidade, etnia, 
origem indígena ou social, propriedade, desabilidade, nascimento, idade ou qualquer outra 
condição?
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Pergunta principal 2: Quando o serviço não pode fornecer tratamento, o 
que a sua equipe faz para encontrar e acessar os atendimentos necessá-
rios para as pessoas?

Dicas: A equipe encaminha pessoas a outros serviços disponíveis?

Pergunta principal 3: Você se recorda de alguma situação em que alguém 
que poderia ter recebido alta não recebeu ou foi mantido(a) no serviço por 
um período mais longo do que o necessário? Por que você acha que isso 
aconteceu? Você acha que isso é uma prática comum nesse serviço?

Dicas: Houve casos em que usuários que deveriam ter recebido alta foram mantidos por que: 
sua família se recusou a viver com eles; o usuário não possuía recursos financeiros para viver 
de forma independente na comunidade; ou não havia apoio na comunidade, incluindo servi-
ços residenciais?

Houve pessoas internadas, tratadas ou mantidas por muito tempo no serviço devido a sua 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outro tipo, nacionalidade, etnia, origem 
indígena ou social, propriedade, desabilidade, nascimento, idade ou qualquer outra condição?

Respostas para o Padrão 2.1
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Padrão 2.2: O serviço possui profissionais qualificados e 
oferece atenção de boa qualidade em saúde mental

Critérios

2.2.1 O serviço possui profissionais com competências suficientemente diversas para ofere-
cer orientação, reabilitação psicossocial, informação, educação e apoio aos usuários 
do serviço e a suas famílias, amigos ou cuidadores, a fim de promover uma vida autô-
noma e inclusão na comunidade.

2.2.2 Os profissionais do serviço são informados sobre a disponibilidade e o papel de ser-
viços comunitários e recursos para promover uma vida independente e a inclusão na 
comunidade.

2.2.3 Os usuários do serviço podem consultar um psiquiatra ou outro profissional especiali-
zado em saúde mental quando assim o desejarem.

2.2.4 Os profissionais do serviço são capacitados, habilitados e tem licença para prescrever 
e revisar medicamentos psicotrópicos.

2.2.5 Os profissionais recebem capacitação e informações por escrito sobre os direitos de 
pessoas com desabilidades mentais e estão familiarizados com os padrões internacio-
nais de direitos humanos, inclusive com a CDPD.

2.2.6 Os usuários do serviço são informados e têm acesso a mecanismos para expressar 
suas opiniões sobre a prestação e melhoria de ações do serviço.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode descrever as diferentes profissões da equi-
pe do serviço? Você acredita que os profissionais possuem as habilidades 
necessárias para promover a capacidade dos usuários de viver de forma 
independente na comunidade?

Dicas: A equipe do serviço inclui enfermeiros de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, assis-
tentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros? A equipe do serviço tem conhecimento para 
realizar: Aconselhamento (orientação)? Métodos de reabilitação? Educar os usuários e os mem-
bros das suas famílias, amigos ou cuidadores sobre saúde mental e autocuidados? Há falta de 
profissionais em determinadas categorias no serviço? Há carência de habilidades necessárias 
para a prestação de cuidados de saúde mental por parte dos da equipe do serviço?
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Pergunta principal 2: A equipe do serviço é capaz de identificar diferentes 
serviços e recursos comunitários (por exemplo, apoio de pares, emprego, 
moradia, educação, programas sociais) úteis para apoiar os usuários do 
serviço a viver de forma independente na comunidade?

Dicas: A equipe compreende os papéis e funções desses diferentes serviços comunitários? 
A equipe compreende a contribuição que esses serviços podem trazer para recovery4 dos 
usuários?

Pergunta principal 3: Os usuários do serviço podem se consultar com um 
psiquiatra ou outros profissionais especializados em saúde mental, caso 
precisem ou quando desejem?

Dicas: Quanto tempo após solicitar uma consulta os usuários do serviço podem ver um psi-
quiatra ou outro profissional de saúde mental: Dentro de horas? Dias? Semanas? Meses?

Pergunta principal 4: Há profissionais treinados e que possuem licença 
para prescrever e rever medicação psicotrópica?

Dicas: Quais profissionais do serviço são responsáveis por prescrever e rever medicação psi-
cotrópica? Eles possuem licença para fazê-lo?

Pergunta principal 5: Em sua opinião, os profissionais do serviço possuem 
conhecimento sobre os direitos humanos dos usuários? Eles são capaci-
tados e recebem informações sobre direitos humanos? Eles estão cientes 
dos padrões internacionais de direitos humanos? Eles estão familiarizados 
com a CDPD?

Dicas: Os profissionais estão cientes de que o usuário do serviço possui o direito a:

• ser tratado com dignidade e respeito;

4 Nota do tradutor: o termo “recovery” refere-se a uma abordagem específica em saúde mental, que 
enfatiza o processo de “empoderamento” das pessoas com transtornos mentais, por meio de prá-
ticas que as apoiam a reconstruir e desenvolver suas conexões pessoais, sociais, ambientais e es-
pirituais, além de enfrentar o estigma, tirando o foco na simples remissão de sintomas e enfatizando 
a pessoa, suas necessidades específicas e seu direito à “participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas”. A opção de não traduzir “recovery” se baseia 
em vários argumentos: 1) não existe em português um termo consagrado para se referir às práticas 
de recovery em saúde mental; 2) frequentemente o termo “recovery” não é traduzido na literatura 
científica em português do campo da saúde mental, ao se referir a essas práticas específicas; 3) em 
português o termo “recuperação” tem uma carga pejorativa, estando muito associado à ideia de 
devolução a uma pessoa a um estado “normal”, de retorno a algo que se perdeu, além disso não ex-
pressa o foco das práticas de “recovery” na proatividade do usuário e na busca de novas conquistas 
em termos de exercício efetivo de direitos, capacidade de decisão, responsabilidades e alcance de 
objetivos de vida; 4) o texto original do “QualityRights” distingue “reabilitação” de “recovery” e o uso 
de um novo termo ressalta a necessidade de qualificação e ressignificação das práticas de reabilita-
ção psicossocial à luz dos princípios de “recovery”.
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• dar consentimento informado;

• ser informado sobre as opções de tratamento;

• ser envolvido na elaboração de seu projeto terapêutico;

• exercer sua capacidade legal, tomar decisões e fazer escolhas por si próprio;

• ser protegido de práticas que possam constituir tortura ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes ou punição (por exemplo, abuso verbal, físico, sexual ou psicológico, iso-
lamento, contenção, negligência física ou emocional, eletroconvulsoterapia sem anestesia 
ou relaxante muscular);

• privacidade e confidencialidade;

• acesso a informações; e

• receber serviços e apoio que lhe permita viver de forma independente e ser incluído na 
comunidade?

Pergunta principal 6: Você pode informar quais mecanismos ou oportuni-
dades que os usuários do serviço possuem para expressar sua opiniões, 
críticas e preocupações relacionadas aos atendimentos que são prestados 
e pontos de vista sobre como os atendimentos podem ser melhorados? 
Isso ocorre na realidade?

Dicas: Caso os usuários do serviço desejem discutir suas preocupações e fornecer informa-
ções sobre o funcionamento do serviço, como isto pode ser feito? São organizadas reuniões 
regulares entre os usuários e a equipe do serviço, durante as quais tais discussões podem ocor-
rer? Os usuários podem se reunir com os dirigentes do serviço para discutir tais assuntos? Eles 
são informados sobre esse direito? Como os usuários são informados sobre as políticas e pro-
cedimentos do serviço?

Respostas para o Padrão 2.2
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Padrão 2.35: O tratamento, a reabilitação psicossocial e 
articulações para redes de apoio e outros serviços são 
elementos de um projeto terapêutico orientado pelas ne-
cessidades do usuário6 do serviço e contribuem para sua 
capacidade de viver de forma independente na comunida-
de.

Critérios

2.3.1 Cada usuário do serviço possui um projeto terapêutico abrangente, integral e individua-
lizado que inclui seus objetivos sociais, médicos, de trabalho e educação para recovery.

2.3.2  O projeto terapêutico é orientado pelas necessidades do usuário do serviço, reflete suas 
escolhas e preferências de atendimento, é posto em prática, revisado e atualizado regu-
larmente pelo usuário e por um membro do quadro de profissionais do serviço.

2.3.3 Como parte dos seus projetos terapêuticos, os usuários do serviço são incentivados a 
desenvolver diretivas antecipadas de vontade7, para especificar as opções de tratamento 
e de recovery que desejam, bem como as que não desejam, se não forem capazes de 
comunicar suas escolhas em algum momento no futuro.

2.3.4 Todo usuário do serviço tem acesso a programas psicossociais para atender aos papéis 
sociais de sua escolha, desenvolvendo as habilidades necessárias para trabalho, edu-
cação ou outras áreas. O desenvolvimento de habilidades é ajustado às preferências 
de recovery da pessoa e pode incluir aprimoramento de vida e habilidades de cuidados 
pessoais.

2.3.5 Os usuários do serviço são incentivados a estabelecer uma rede de apoio social e/ou 
manter contato com membros de sua rede para facilitar a vida independente na comu-
nidade. O serviço oferece atenção para vincular os usuários às suas famílias e amigos, 
em sintonia com os desejos dos usuários.

2.3.6 O serviço vincula os usuários com o sistema de cuidados gerais à saúde, outros níveis 
de serviços de saúde mental, como atendimento especializado e serviços na comuni-
dade, como benefícios sociais, moradia, agências de emprego, serviços de cuidados 
diurnos e atenção domiciliar8.

5 Vide também o padrão 3.1.
6 Vide Anexo A do Kit de Ferramentas Direito é Qualidade da OMS para mais informações sobre as 

práticas de saúde mental orientadas para recovery.
7 Uma diretiva antecipada de vontade é um documento escrito no qual a pessoa pode especificar, 

de forma antecipada, as escolhas relacionadas aos cuidados com a saúde, opções de tratamento 
e recovery, caso sejam incapazes de comunicar suas escolhas em algum momento no futuro. As 
diretivas antecipadas também podem incluir opções de tratamento e recovery que a pessoa não 
deseja e, desta forma, pode ajudar a garantir que tal pessoa não receba qualquer intervenção que 
seja contrária a seus desejos.

8 Vide também o tema 5.
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Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço possuem projetos terapêuti-
cos singulares ? Quais áreas os projetos abrangem?

Dicas: O projeto terapêutico abrange as metas do indivíduo e os objetivos para as áreas de 
sua vida que deseja abordar? O projeto abrange os papéis sociais que o indivíduo gostaria de 
assumir, por exemplo, ser estudante, proprietário, empregado? Os usuários do serviço estão 
ativamente envolvidos na revisão do projeto terapêutico?

Pergunta principal 2: Os projetos terapêuticos são conduzidos primaria-
mente pelos usuários do serviço? Os projetos terapêuticos são respeitados 
e implantados pela equipe do serviço? Com que frequência os projetos são 
revisados e por quem? É dado tempo suficiente aos usuários para discus-
são e consulta sobre diferentes opções de tratamento antes de concluir os 
seus projetos terapêuticos?

Dicas: Os usuários do serviço estão ativamente envolvidos desde o começo na elaboração de 
seus projetos terapêuticos? O projeto terapêutico é baseado nas escolhas do usuário do ser-
viço? Os usuários do serviço são encorajados e dispõem de tempo para discutir seu tratamento, 
incluindo suas preferências, o que eles não gostam no tratamento e quaisquer efeitos colaterais 
que podem estar sofrendo? Eles dispõem de tempo para refletir e consultar-se com pessoas 
em quem confiam (por exemplo, membros da família, amigos(as), cuidadores ou outros mem-
bros de sua rede de apoio) sobre seus projetos terapêuticos?

Pergunta principal 3: Todos os usuários do serviço são motivados a ela-
borar diretivas antecipadas de vontade com informações detalhadas so-
bre suas preferências de tratamento, caso sejam incapazes de comunicar 
suas escolhas em algum momento no futuro? As diretivas antecipadas in-
cluem informações sobre as opções de tratamento ou recovery que eles 
não gostariam?

Dicas: As diretivas antecipadas de vontade são elaboradas de acordo com os desejos do usu-
ário e sem sofrer pressão da equipe do serviço?

Pergunta principal 4: O serviço oferece reabilitação psicossocial aos usuá-
rios do serviço, incluindo habilidades gerais e de autocuidado? Estes pro-
gramas são adaptados aos desejos e necessidades específicos da pessoa?

Dicas: Os usuários do serviço recebem assistência no desenvolvimento de habilidades gerais, 
tais como utilizar computadores, realizar operações bancárias, cozinhar, cuidar da higiene 
pessoal, fazer compras? O serviço trabalha com o indivíduo para desenvolver habilidades rela-
cionadas aos papéis sociais de sua escolha, por exemplo, ser empregado, estudante, inquilino? 
Os usuários do serviço recebem orientação sobre a gestão da sua condição (por exemplo, 
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conhecimento sobre sua saúde mental, quando buscar apoio e cuidados, como tomar sua 
medicação)?

Pergunta principal 5: A equipe do serviço motiva os usuários a entrar e 
manter-se em contato com sua rede de apoio, ou seja, família e amigos?

Dicas: Como a equipe do serviço motiva os usuários a estabelecer ou restabelecer contato 
com os familiares e amigos? A equipe entra em contato com familiares e/ou amigos do usuá-
rio (com o consentimento do usuário) a fim de promover vínculo?

Pergunta principal 6: A equipe facilita a articulação entre os usuários do 
serviço e outros serviços sociais e de saúde?

Dicas: A equipe articula os usuários do serviço com outros serviços de saúde mental ou de 
saúde que eles possam precisar? A equipe articula os usuários do serviço com outros serviços 
na comunidade, incluindo serviços sociais e de habitação? Os usuários do serviço recebem 
apoio na obtenção de serviços de previdência social e habitação antes de receberem alta do 
serviço? (Vide também o tema 5).

Respostas para o Padrão 2.3
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Padrão 2.4: Medicamentos psicotrópicos estão disponí-
veis, são acessíveis e utilizados do modo apropriado.

Critérios

2.4.1 Os medicamentos psicotrópicos apropriados (especificados na lista nacional de medi-
camentos essenciais) estão disponíveis no serviço ou podem ser prescritos.

2.4.2 Suprimento estável de medicamentos psicotrópicos essenciais está disponível, em quan-
tidades suficientes para atender às necessidades dos usuários do serviço.

2.4.3 Os tipos e as doses de medicamentos são sempre apropriados para os diagnósticos 
clínicos dos usuários e são revisados regularmente.

2.4.4 Os usuários do serviço são informados sobre a finalidade dos medicamentos que lhe 
são oferecidos e sobre quaisquer efeitos colaterais potenciais.

2.4.5 Os usuários do serviço são informados sobre opções de tratamento que sejam alterna-
tivas possíveis ou que possam complementar medicamentos, como a psicoterapia.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os medicamentos adequados encontram-se disponí-
veis no serviço?

Dicas: As medicações especificadas na lista nacional de medicamentos essenciais encontram-
-se disponíveis no serviço ou podem ser disponibilizadas em outro lugar?

Pergunta principal 2: Há fornecimento constante dos medicamentos es-
senciais e estes encontram-se disponíveis em quantidades suficientes 
para atender às necessidades dos usuários do serviço?

Dicas: Há medicamentos suficientes no serviço para atender à demanda? Você tem conhe-
cimento de algum caso em que um usuário do serviço precisou de um medicamento em 
particular que não estava disponível? Com que frequência a disponibilidade de medicamentos 
é revisada e quem conduz essa revisão?

Pergunta principal 3: Os medicamentos são administrados aos usuários do 
serviço de maneira adequada?

Dicas: Os medicamentos administrados aos usuários do serviço são os ‘corretos’ para cada 
condição? Você tem conhecimento de algum caso em que um usuário do serviço recebeu o 
medicamento incorreto? Caso a resposta seja afirmativa, descreva o que aconteceu e quais 
eram as circunstâncias que envolviam o erro. As dosagens administradas aos usuários do ser-
viço são monitoradas? Caso a resposta seja afirmativa, por quem?
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Pergunta principal 4: É informado aos usuários do serviço quais medica-
mentos foram prescritos e seus potenciais efeitos colaterais? Os usuários 
do serviço são monitorados e tratados em relação à ocorrência de efeitos 
colaterais? Caso solicitado, os usuários do serviço podem receber detalhes 
por escrito de seu esquema de medicação, incluindo composição, efeitos 
colaterais e dosagem?

Dicas: É informado aos usuários do serviço quais medicamentos foram prescritos e para que 
finalidade? Os usuários do serviço são informados sobre os possíveis efeitos colaterais do 
medicamento antes de sua administração? Os usuários do serviço são monitorados em rela-
ção à ocorrência de efeitos colaterais? Caso a resposta seja afirmativa, os efeitos colaterais 
são tratados?

Pergunta principal 5: Os usuários do serviço são informados sobre as op-
ções de tratamento que constituem possíveis alternativas à medicação ou 
sobre terapia complementar?

Dicas: Os medicamentos são a única forma de tratamento disponível aos usuários do serviço 
ou há outras formas de tratamento disponíveis, como psicoterapia ou terapia cognitivo-com-
portamental e os usuários do serviço são informados sobre elas?

Respostas para o Padrão 2.4
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Padrão 2.5: Serviços adequados estão disponíveis para a 
saúde geral e reprodutiva

Critérios

2.5.1 São oferecidos aos usuários do serviço exames de saúde e/ou rastreamento para 
determinadas doenças ao serem admitidos no serviço e regularmente ao longo do 
acompanhamento.

2.5.2 O tratamento para problemas de saúde em geral, inclusive vacinas, está disponível para 
os usuários no serviço ou por encaminhamento.

2.5.3 Quando procedimentos cirúrgicos ou clínicos são necessários e não podem ser for-
necidos no serviço, existem mecanismos de encaminhamento para assegurar que os 
usuários recebam estes procedimentos de saúde em tempo oportuno.

2.5.4 Ações de educação e promoção da saúde são conduzidas regularmente no serviço.

2.5.5 Os usuários do serviço são informados e orientados sobre questões relativas à saúde 
reprodutiva e ao planejamento familiar.

2.5.6 São fornecidas ações de saúde geral e reprodutiva aos usuários do serviço com seu 
consentimento livre e informado.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço realizam exames de saúde 
(inclusive odontológica) ao serem admitidos no serviço? São realizados 
exames de rastreamento para doenças específicas?

Dicas: Exames físicos de saúde, incluindo exames odontológicos, e rastreamento para doen-
ças específicas são realizados regularmente? Quais doenças são pesquisadas, por exemplo, 
diabetes, câncer, doenças cardíacas, tuberculose, hipertensão arterial, níveis de colesterol anor-
mais? Exames físicos são realizados, caso sejam solicitados pelos usuários do serviço?

Pergunta principal 2: O tratamento para problemas de saúde em geral 
encontra-se disponível aos usuários do serviço quando necessário? O tra-
tamento para problemas de saúde em geral são fornecidos no serviço ou 
os usuários são encaminhados a outro serviço de saúde? Os usuários do 
serviço recebem as vacinas adequadas (por exemplo, contra a gripe)?

Dicas: Quais condições de saúde, caso existam, são tratadas no serviço de saúde mental? 
Caso não sejam tratadas no serviço, os usuários são encaminhados a outro local para trata-
mento? O tratamento é fornecido por um médico? Quais dificuldades, se houverem, os usuários 
do serviço enfrentam no acesso a serviços de saúde em geral? As queixas sobre condições 
e problemas físicos feitas pelos usuários são levadas a sério e tratadas? Houve casos em que 
condições ou problemas físicos (incluindo problemas menores, como dores de cabeça e outras 
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dores) não foram levados a sério ou foram considerados “parte do estado de saúde mental” e, 
portanto, não investigados?

Pergunta principal 3: Procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos 
médicos são realizados no serviço? Caso não sejam, há mecanismos para 
garantir que os usuários que precisam desses tipos de cuidados de saúde 
sejam encaminhados ao serviço adequado?

Dicas: Os usuários do serviço são encaminhados a especialistas quando necessário? Quais 
dificuldades, se houver, os usuários do serviço enfrentam no acesso a serviços especializados 
de saúde?

Pergunta principal 4: A educação e a promoção da saúde são oferecidas 
regularmente pelo serviço?

Dicas: As atividades de educação e de promoção à saúde oferecidas incluem exercícios, ali-
mentação saudável, ajuda para parar de fumar e superar problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras substancias psicoativas? Caso estas áreas não sejam abordadas pelo serviço, 
há oportunidades para os usuários do serviço participarem de atividades de educação e promo-
ção em outros lugares? Quais medidas são tomadas para garantir que os usuários não estejam 
sujeitos ao tabagismo passivo no serviço?

Pergunta principal 5: Os usuários do serviço são informados e orientados 
sobre questões de planejamento familiar? Os usuários do serviço podem 
decidir livremente sobre constituir uma família e ter filhos? Eles são in-
formados sobre as opções de contraceptivos e recebem ajuda no acesso 
a esses métodos, caso desejem? Os usuários que vivem em serviços re-
sidenciais podem ter relacionamentos íntimos e ser sexualmente ativos 
enquanto estão no serviço e, caso a resposta seja afirmativa, eles têm 
acesso a educação, contraceptivos e privacidade?

Dicas: Que práticas de educação em saúde são fornecidas sobre planejamento familiar, esco-
lha de contraceptivos e práticas de sexo seguro? São fornecidas informações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS? Contraceptivos (por exemplo, preservativos) encon-
tram-se disponíveis? Há privacidade para os casais?

Pergunta principal 6: Todos os serviços gerais e de saúde reprodutiva são 
fornecidos aos usuários do serviço com base no consentimento informado?

Dicas: Os usuários do serviço recebem informações suficientes e compreensíveis sobre ques-
tões e tratamento de saúde geral e reprodutiva? Eles são informados sobre as diferentes opções 
disponíveis? O consentimento informado dos usuários do serviço é solicitado a respeito de 
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tratamento de saúde geral e reprodutiva? Os usuários do serviço são pressionados a fornecer 
o consentimento informado?

Respostas para o Padrão 2.5
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TEMA 3

O DIREITO A EXERCER CAPACIDADE LEGAL E O DIREITO 
À LIBERDADE PESSOAL E À SEGURANÇA DA PESSOA 
(Artigos 12 e 14 da CDPD)

Padrão 3.19: As preferências dos usuários do serviço refe-
rentes ao lugar e à forma de tratamento são sempre uma 
prioridade

Critérios

3.1.1 As preferências dos usuários do serviço são prioritárias em todas as decisões sobre 
onde eles terão acesso aos serviços.

3.1.2 Todos os esforços são feitos para facilitar a alta, de modo que os usuários do serviço 
possam viver em suas comunidades. 

3.1.3 As preferências de usuários do serviço são prioritárias em todas as decisões sobre seu 
tratamento e projeto terapêutico.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode fornecer detalhes sobre como são toma-
das as decisões com relação ao local onde um usuário pode ter acesso a 
ações de saúde mental? As preferências do usuário sobre qual serviço ou 
ação gostaria (por exemplo, serviço ambulatorial, programa de tratamen-
to durante o dia ou unidade de internação em hospital geral) são sempre 
priorizadas? Caso a resposta seja negativa, sob quais circunstâncias essas 
preferências não são levadas em consideração?

Dicas: É perguntado aos usuários do serviço o local onde gostariam de receber ações de saúde 
mental? A equipe respeita os desejos dos usuários do serviço neste quesito? Caso as preferên-
cias dos usuários do serviço não sejam prioridade, por que você acha que é assim?

9 Vide também o padrão 2.3.
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Pergunta principal 2: Os usuários do serviço são informados sobre seu 
direito de deixar os serviços hospitalares e buscar apoio na comunidade? 
A equipe do serviço toma as medidas necessárias para garantir que os 
usuários possam receber alta assim que possível e retornar às suas vidas 
na comunidade? Caso a resposta seja afirmativa, que tipo de medidas eles 
tomam?

Dicas: A equipe do serviço ajuda os usuários a encontrar um local para morar? A equipe pro-
videncia transporte? A equipe facilita a discussão com familiares, amigos(as), cuidadores ou 
outras pessoas de confiança com relação ao retorno dos usuários a seus lares?

Pergunta principal 3: Você pode fornecer informações sobre como as deci-
sões são tomadas com relação ao tratamento e cuidados aos usuários do 
serviço? As preferências dos usuários do serviço com relação às opções 
de tratamento e recovery são sempre priorizadas? Caso a resposta seja 
negativa, sob quais circunstâncias essas preferências não são levadas em 
consideração?

Dicas: Os usuários do serviço são consultados sobre suas preferências em termos de trata-
mento? Os profissionais do serviço respeitam os desejos dos usuários neste quesito? Caso as 
preferências dos usuários do serviço com relação ao tratamento e cuidados não sejam priori-
zadas, por que você acha que é assim?

Respostas para o Padrão 3.1
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Padrão 3.2: Existem procedimentos e salvaguardas em vi-
gor para prevenir a privação de liberdade e o tratamento 
sem o consentimento livre e informado.

Critérios

3.2.1 A admissão e o tratamento estão de acordo com o consentimento livre e informado dos 
usuários do serviço.

3.2.2 Os profissionais do serviço, ao oferecerem tratamento, respeitam as diretivas antecipa-
das de vontade dos usuários.

3.2.3 Os usuários do serviço têm o direito a recusar o tratamento.

3.2.4 Qualquer caso de tratamento ou privação de liberdade em um serviço, sem consenti-
mento livre e informado, é documentado e relatado rapidamente para uma autoridade 
legal.

3.2.5 As pessoas em tratamento ou privadas de liberdade em um serviço, sem seu consen-
timento livre e informado, são informadas sobre os procedimentos para recorrerem 
judicialmente sobre seu tratamento ou privação de liberdade.

3.2.6 O serviço apoia pessoas em tratamento ou privadas de liberdade sem seu consenti-
mento informado para acessarem procedimentos de petições e representação legal.10

Perguntas

Pergunta principal 1: A internação e o tratamento no serviço são baseados 
no consentimento livre e informado dos usuários? São fornecidas informa-
ções sobre sua proposta de internação e tratamento, a fim de que possam 
informar o consentimento?

Dicas: São dadas informações suficientes e compreensíveis aos usuários do serviço sobre dife-
rentes opções de tratamento possíveis e sobre o próprio tratamento (por exemplo, os benefícios 
e possíveis efeitos colaterais), a fim de que estes possam tomar uma decisão informada? É 
solicitado consentimento informado para internação e tratamento dos usuários do serviço? Os 
usuários do serviço são pressionados a fornecer o consentimento informado?

Pergunta principal 2: Quando os usuários do serviço têm uma diretiva an-
tecipada de vontade (vide padrão 2.3), suas preferências com relação ao 
tratamento são respeitadas?

Dicas: As diretivas antecipadas de vontade do usuário do serviço são respeitadas mesmo 
quando a família ou o profissional do serviço discorda das preferências especificadas pelo 
usuário?

10 Vide também o padrão 4.5.
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Pergunta principal 3: O direito de uma pessoa a recusar o tratamento é res-
peitado neste serviço? O que acontece se uma pessoa recusa tratamento?

Dicas: Você tem conhecimento de algum caso em que um usuário do serviço recusou trata-
mento? Quais foram as circunstâncias e como a situação foi solucionada? Qual foi a consequência 
para o usuário do serviço? Ele ou ela recebeu alta?

Pergunta principal 4: Você tem conhecimento de quaisquer procedimentos 
em vigor para documentar e relatar a internação ou tratamento dos usuá-
rios do serviço contra a sua vontade? Caso a resposta seja afirmativa, você 
pode descrever tais procedimentos?

Dicas: Há documentação de incidentes nos quais um usuário é tratado ou internado em um 
serviço contra a sua vontade? Onde se encontra tal documentação? Tais incidentes são repor-
tados a alguma autoridade legal? Caso a resposta seja afirmativa, em quanto tempo tal relatório 
é habitualmente elaborado?

Pergunta principal 5: Os usuários do serviço que foram internados em um 
serviço ou tratados contra a sua vontade receberam a opção de recorrer a 
uma autoridade legal contra o tratamento ou internação ? Os usuários do 
serviço são informados sobre essa opção?

Dicas: Você está ciente se os usuários do serviço tratados ou internados contra sua vontade 
têm o direito à recorrer da decisão diante de uma autoridade legal? Caso a resposta seja afir-
mativa, os usuários do serviço estão cientes dos procedimentos para recorrer de tal decisão?

Pergunta principal 6: A equipe do serviço apoia aqueles que desejam re-
correr de sua privação de liberdade ou tratamento? Eles ajudam as pesso-
as no acesso à representação legal para um recurso?

Dicas: A equipe do serviço informa os usuários sobre seu direito de recorrer? A equipe facilita 
encontros confidenciais entre as pessoas envolvidas e seus representantes legais para a ela-
boração de um recurso (por exemplo, ajudam a contatar seu representante legal ou fornecem 
um local privado no serviço para o encontro)?
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Respostas para o Padrão 3.2
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Padrão 3.3: Os usuários do serviço podem exercer sua ca-
pacidade legal e recebem o apoio necessário para exercer 
sua capacidade legal

Critérios

3.3.1 Os profissionais do serviço sempre interagem com os usuários de maneira respeitosa, 
reconhecendo sua capacidade para entender informações, decidir e fazer escolhas.

3.3.2 Informações claras e abrangentes sobre os direitos dos usuários do serviço são forne-
cidas por escrito e oralmente.

3.3.3 Informações claras e abrangentes sobre avaliação, diagnóstico, opções de tratamento 
e recovery são fornecidas aos usuários do serviço de forma que eles entendam e que 
lhes permita tomar decisões livres e esclarecidas.

3.3.4 Os usuários do serviço podem nomear e consultar-se com uma pessoa ou rede de 
pessoas de apoio, de sua própria livre escolha para tomar decisões sobre admissão, 
tratamento e assuntos pessoais, legais, financeiros ou de outra natureza, e as pessoas 
selecionadas são reconhecidas pelos profissionais do serviço.11

3.3.5 Os profissionais do serviço respeitam a autoridade de uma pessoa ou rede de pessoas 
de apoio que tenham sido nomeadas para comunicar as decisões do usuário apoiado.

3.3.6 A tomada de decisão apoiada é o modelo predominante e é evitada a tomada de deci-
são substituta.

3.3.7 Quando um usuário do serviço não possuir uma pessoa ou rede de pessoas de apoio 
e desejar indicar uma, o serviço o ajudará a ter acesso ao apoio apropriado.

Perguntas

Pergunta principal 1: A equipe do serviço interage com os usuários de for-
ma que eles se sintam ouvidos, respeitados e apoiados em sua capacidade 
de fazer escolhas e tomar decisões?

Dicas: A equipe ouve os usuários do serviço e envolve-os em discussões sobre suas esco-
lhas e decisões?

Pergunta principal 2: A equipe fornece informações aos usuários sobre 
seus direitos enquanto usuários do serviço?

Dicas: São fornecidas informações aos usuários sobre seus direitos quando estes chegam 
no serviço? Estas informações são fornecidas verbalmente e por escrito? Elas são fornecidas 
de forma que sejam compreensíveis pelos usuários do serviço, como, por exemplo, evitando 
o jargão jurídico, médico ou técnico e levando em consideração qualquer deficiência senso-
rial ou outra desabilidade que o usuário do serviço possa ter? A equipe acompanha o usuário 

11 Vide Anexo B para mais informações sobre a tomada de decisões apoiada.
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do serviço para garantir que as informações foram compreendidas e para responder quaisquer 
perguntas que o usuário possa fazer?

Pergunta principal 3: A equipe do serviço fornece informações aos usuá-
rios sobre opções de avaliação, diagnóstico, recovery e tratamento, a fim 
de que possam tomar decisões informadas?

Dicas: São fornecidas aos usuários informações sobre avaliações, diagnósticos, recovery e 
tratamento, quando eles chegam no serviço? Essas informações são fornecidas aos usuários 
de forma compreensível, como, por exemplo, evitando o jargão jurídico, médico ou técnico e 
são levadas em consideração quaisquer deficiências sensoriais ou outras desabilidades que o 
usuário do serviço possa ter? Como as informações são fornecidas aos usuários do serviço? 
Por escrito? Verbalmente? Em vídeo ou gravação de áudio? A equipe do serviço acompanha 
o usuário para garantir que as informações foram compreendidas e para responder quaisquer 
perguntas que o usuário possa fazer?

Pergunta principal 4: A equipe do serviço reconhece que os usuários pos-
suem o direito de designar uma pessoa ou rede de pessoas para apoio, 
de sua livre escolha, as quais possam consultar em relação à tomada de 
decisões sobre seu tratamento e questões pessoais?

Dicas: A equipe do serviço incentiva a nomeação de uma pessoa ou rede de pessoas de apoio 
pelos usuários do serviço, a fim de tomar decisões sobre seu tratamento ou questões pessoais 
quando os usuários assim desejarem? Há restrições com relação ao acesso à pessoa ou rede 
de pessoas de apoio pelo usuário do serviço?

Pergunta principal 5: A equipe do serviço respeita a autoridade de uma 
pessoa ou rede de pessoas designadas para apoio à comunicação das de-
cisões do usuário?

Dicas: A equipe do serviço convida a pessoa ou rede de pessoas designadas para apoio à 
comunicação das preferências de tratamento do usuário? A equipe respeita as decisões de 
tratamento dos usuários e questões pessoais comunicadas pela pessoa ou rede de pessoas 
designada para apoio?
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Pergunta principal 6: Você diria que os usuários do serviço que não podem 
tomar decisões por si próprios são normalmente incentivados a chamar a 
pessoa ou rede de pessoas designada para apoio, de modo a ajudá-los a 
tomar decisões ou é mais comum que um decisor substituto seja nomeado 
para tomar decisões em nome do usuário do serviço?

Dicas: A nomeação de um tutor/curador ou decisor substituto é uma prática comum no ser-
viço? A prática de nomear um decisor substituto é mais comum do que a prática de uma tomada 
de decisão apoiada?

Pergunta principal 7: Quando um usuário do serviço deseja envolver-se na 
tomada de decisão apoiada, porém não tem uma pessoa para apoiá-lo, 
o serviço ajuda esse usuário a ter acesso ao apoio adequado, como, por 
exemplo, por meio de organizações de pessoas com deficiências ou trans-
tornos mentais, organizações de advocacy ou de direitos humanos?

Dicas: O serviço fornece os nomes das pessoas com os recursos apropriados e facilita a 
conexão com os mesmos, como, por exemplo, fornecendo as informações de contato desses 
recursos para os usuários do serviço?
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Respostas para o Padrão 3.3
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Padrão 3.4: Os usuários do serviço têm o direito à con-
fidencialidade e ao acesso a suas informações pessoais 
sobre saúde

Critérios

3.4.1 Um prontuário pessoal e confidencial é criado para cada usuário do serviço.

3.4.2 Os usuários do serviço têm acesso às informações contidas em seus prontuários.

3.4.3 As informações sobre usuários do serviço são mantidas confidenciais.

3.4.4 Os usuários do serviço podem acrescentar informações por escrito, opiniões e comen-
tários a seus prontuários sem censura.

Perguntas

Pergunta principal 1: Um prontuário pessoal e confidencial é criado para 
cada usuário do serviço? A equipe do serviço se esforça para obter quais-
quer arquivos médicos de outros serviços nos quais os usuários recebe-
ram tratamento para problemas de saúde mental ou física? Os prontuários 
são protegidos em uma sala trancada ou armário de arquivos?

Dicas: Os prontuários são mantidos em uma área fechada do prédio, com acesso restrito?

Pergunta principal 2: Os usuários do serviço possuem acesso às informa-
ções contidas em seus prontuários? O acesso dos usuários do serviço a 
seus arquivos pessoais é restrito de alguma forma?

Dicas: Como os usuários do serviço podem solicitar acesso a seus arquivos pessoais? Há pro-
cedimentos pertinentes? Quais são estes procedimentos? O acesso dos usuários do serviço a 
seus prontuários já foi negado? Caso a resposta seja afirmativa, em que condições?

Pergunta principal 3: Há regras e procedimentos para orientar quem tem e 
não tem acesso aos prontuários confidenciais? O acesso aos prontuários 
confidenciais de um usuário do serviço é restrito ao usuário e aos pro-
fissionais do serviço que trabalham diretamente com ele? Mais alguém 
possui acesso aos prontuários?

Dicas: Mais alguém possui acesso ao prontuário do usuário do serviço? Caso a resposta seja 
afirmativa, sob quais circunstâncias esse acesso é permitido? As informações relacionadas ao 
usuário do serviço são dadas aos membros da família (ou amigos(as) ou cuidadores próximos) 
ou seu representante legal? É necessário consentimento do usuário do serviço antes que os 
membros da família e representantes legais possam ter acesso a seus prontuários?
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Pergunta principal 4: Os usuários do serviço podem acrescentar informa-
ções, opiniões e comentários em seus prontuários? Eles podem fazer isto 
sem censura?

Dicas: Caso um usuário do serviço deseje comentar sobre qualquer questão em seu prontu-
ário confidencial, ele ou ela pode fazer isto? Quando, se aplicável, os usuários do serviço são 
impedidos de fazê-lo?

Respostas para o Padrão 3.4
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TEMA 4

PREVENÇÃO CONTRA TORTURA OU TRATAMENTOS 
OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES E 
CONTRA A EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA E ABUSO (Artigos 15 
e 16 da CDPD)12

Padrão 4.1: Os usuários do serviço têm o direito à pre-
venção contra abuso verbal, psicológico, físico e sexual e 
contra negligência física e emocional

Critérios

4.1.1 Os profissionais do serviço tratam os usuários com humanidade, dignidade e respeito.

4.1.2 Nenhum usuário do serviço é submetido a abuso verbal, físico, sexual ou psicológico.

4.1.3 Nenhum usuário do serviço é exposto à negligência física ou emocional.

4.1.4 Procedimentos apropriados são adotados para prevenir todos os casos de abuso.

4.1.5 Os profissionais apoiam os usuários do serviço que já sofreram abusos a acessar o apoio 
que venham a necessitar.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você poderia dar a sua impressão geral sobre como 
os usuários do serviço são tratados pela equipe do serviço (profissionais 
da saúde, e também da limpeza, segurança e quaisquer outros funcioná-
rios do serviço) neste serviço? Os usuários do serviço são tratados com 
humanidade, dignidade e respeito em todos os momentos e seu bem-estar 
e segurança são prioridades para o serviço?

Dicas: Você pode dar exemplos de como os usuários do serviço são ou têm sido tratados com 
respeito e dignidade? Houve situações em que os usuários do serviço não foram tratados com 
respeito e dignidade? Você acredita que o bem-estar e a segurança gerais dos usuários são 
uma prioridade para o serviço? Em caso negativo, por que você acha isto?

12 As instruções para utilização da ferramenta para entrevista devem ser lidas cuidadosamente antes 
de iniciar a entrevista no tema 4.
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Pergunta principal 2: Você está ciente de algum caso em que um usuário 
do serviço foi agredido verbalmente? Por exemplo, um funcionário gritou 
com um usuário, falou com ele de forma desrespeitosa, em tom deprecia-
tivo, insultou ou utilizou palavrões? Esse ato é comum ou não?

Dicas: Você pode descrever um incidente no qual testemunhou um usuário sendo agredido 
verbalmente por um profissional do serviço? Quais foram as circunstâncias? Essa é uma ocor-
rência comum no serviço? O incidente foi relatado a alguma autoridade do serviço? O usuário 
do serviço poderia apresentar uma queixa (vide também o padrão 4.6.)? Qual foi a consequên-
cia? Caso um usuário do serviço seja agredido verbalmente por outro usuário do serviço, como 
isto seria tratado pelo serviço? Foram tomadas medidas para prevenir tais situações no futuro?

Pergunta principal 3: Você tem conhecimento de algum caso em que me-
dicação foi administrada em usuário(s) do serviço como forma de controlá-
-lo(s) ou como uma forma de punição? 

Dicas: Usuários do serviço já receberam medicação para torná-los mais dóceis e ‘fáceis de lidar’ 
com a equipe de profissionais? Você tem conhecimento de algum caso em que um profissional 
ameaçou administrar medicamentos em algum usuário do serviço caso ele não se comportasse 
de determinada maneira? Houve casos em que um profissional do serviço ameaçou administrar 
medicamentos para punir algum usuário? Alguma medicação já foi administrada como forma 
de punição? O usuário do serviço poderia apresentar uma queixa? Qual foi a consequência? 
Foram tomadas medidas para prevenir tais situações no futuro?

Pergunta principal 4: Você pode dar exemplos nos quais testemunhou abu-
so físico contra algum usuário do serviço? Por exemplo, alguém já bateu, 
deu uma tapa, empurrou, puxou, chutou ou atirou objetos em algum usu-
ário do serviço?

Dicas: Você está ciente de algum caso em que o usuário do serviço foi alvo de agressão física ou 
violência? Essa é uma ocorrência comum no serviço? Esse incidente foi relatado a alguma auto-
ridade do serviço? O usuário do serviço poderia apresentar uma queixa (vide também o padrão 
4.6.)? Qual foi a consequência? Caso o abuso físico fosse proveniente de outro usuário, como 
isto seria tratado pelo serviço? Foram tomadas ações para prevenir tais situações no futuro?



TEMA 4 43

Pergunta principal 5: Você pode dar exemplos nos quais testemunhou ou 
experienciou conduta sexual inadequada com um usuário do serviço? Por 
exemplo, uma pessoa tocou um usuário de forma sexual indesejada, como 
um beijo ou um abraço, ou uma pessoa demonstrou formas mais agressi-
vas de má conduta sexual, como a exibição de órgãos sexuais, agressão 
sexual ou estupro?

Dicas: Você pode descrever algum caso em que o usuário do serviço foi alvo de abuso sexual? 
Caso a resposta seja afirmativa, o que aconteceu? Essa é uma ocorrência comum no serviço? 
Esse usuário do serviço poderia apresentar uma queixa (vide também o padrão 4.6.)? Qual foi 
a consequência? Caso o abuso sexual fosse proveniente de outro usuário do serviço, como 
isto seria tratado pelo serviço? Foram tomadas medidas para prevenir tais situações no futuro?

Pergunta principal 6: Você pode fornecer detalhes sobre algum caso no 
qual testemunhou abuso psicológico contra um usuário do serviço? Por 
exemplo, uma pessoa tratou um usuário do serviço de forma degradante, 
humilhante, intimidante ou ameaçadora?

Dicas: Você pode descrever algum caso em que um usuário do serviço foi alvo de abuso psico-
lógico? Essa é uma ocorrência comum no serviço? Esse usuário do serviço poderia apresentar 
uma queixa (vide também o padrão 4.6.)? Qual foi a consequência? Caso o abuso psicológico 
fosse proveniente de outro usuário, como isto seria tratado pelo serviço? Foram tomadas ações 
para prevenir tais situações no futuro?

Pergunta principal 7: Você pode descrever algum caso de negligência física 
ou emocional contra algum usuário do serviço?

Dicas: Você tem conhecimento de algum incidente no qual um usuário do serviço precisou 
de assistência física ou emocional, mas ninguém da equipe o ajudou? Essa é uma ocorrência 
comum no serviço? Os usuários do serviço apresentaram queixas sobre negligência física ou 
emocional (vide também o padrão 4.6)? Qual foi a consequência? Foram tomadas medidas 
para prevenir tais situações no futuro?

Pergunta principal 8: Você pode descrever quaisquer procedimentos em 
vigor no serviço para prevenir abusos contra os usuários? Quais medidas 
são tomadas quando casos de abuso são relatados no serviço? Todos os 
casos são relatados? A quem eles são relatados?

Dicas: Todos os casos de abuso são documentados e relatados ao responsável pelo serviço? 
Eles são relatados algum órgão externo relevante, como a polícia? O dirigente do serviço dis-
cute o abuso com a pessoa responsável pelo incidente? Com o usuário do serviço em questão? 
A pessoa ou pessoas responsáveis são impedidas de ter contato futuramente com o usuário 
do serviço em questão ou outros usuários do serviço? O chefe do serviço discute o abuso e 
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as formas de prevenir tais incidentes no futuro com todos os membros da equipe? Com todos 
os usuários do serviço?

Pergunta principal 9: Quais medidas são tomadas para apoiar os usuários 
do serviço que tenham sido sujeitos a abuso?

Dicas: Os usuários do serviço recebem orientação após sofrer abuso? São oferecidos exames 
médicos, testes ou tratamento para qualquer consequência física do abuso? Os usuários do 
serviço recebem ajuda para entrar em contato com membros da família, amigos(as) ou cuida-
dores de confiança para apoio?

Respostas para o Padrão 4.1
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Padrão 4.2: Métodos alternativos são utilizados em vez de 
isolamento13 e contenção14, como meio para reduzir a es-
calada de crises potenciais.

Critérios

4.2.1 Os usuários do serviço não são submetidos a isolamento ou contenção.

4.2.2 Existem alternativas no serviço que evitem o isolamento e contenção, e os profissionais 
são capacitados em técnicas de redução da escalada da crise15 para intervir de forma 
adequada e impedir que os usuários ou profissionais do serviço se machuquem. 

4.2.3 Uma avaliação para redução da escalada de comportamento agitado ou agressivo é 
conduzida em consulta com o usuário em questão, a fim de identificar os fatores desen-
cadeantes16 e outros que acredite serem úteis para dissipar as crises e determinar os 
métodos preferidos de intervenção em crises.

4.2.4 Os métodos preferenciais de intervenção identificados pelo usuário são rapidamente 
disponibilizados em uma crise e estão integrados ao seu projeto terapêutico singular.

4.2.5 Quaisquer casos de isolamento ou contenção física são registrados (por exemplo: tipo, 
duração) e relatados ao chefe do serviço e a um órgão externo pertinente.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode fornecer informações sobre como as crises 
(por exemplo, sofrimento agudo de um usuário do serviço, que leva a um 
possível perigo ou ameaça à proteção e segurança dos outros usuários ou 
profissionais do serviço) são administradas no serviço? Quais métodos são 
utilizados para lidar com uma crise? Os usuários do serviço são trancados 
em quartos de isolamento, contenção ou outros quartos (por exemplo, um 
dormitório)? Os usuários do serviço são contidos?

Dicas: Em quais situações (se houverem) o isolamento ou contenção é utilizado? Por quanto 
tempo as pessoas são mantidas isoladas ou em contenção física? Os incidentes deste tipo são 
registrados e relatados ao chefe do serviço e a um órgão externo pertinente?

13 “Isolamento” significa colocar um indivíduo sozinho em um quarto trancado ou área fechada da qual 
ele/ela esteja impedido fisicamente de sair.

14 “Contenção” significa o uso de um dispositivo mecânico ou medicamento para impedir que uma 
pessoa movimente seu corpo.

15 Técnicas de redução da escalada da crise podem envolver: avaliação imediata e intervenção rápida 
em crises potenciais; o uso de métodos de resolução de problemas com a pessoa envolvida; ser 
compreensivo e reconfortante; utilizar técnicas de gerenciamento do estresse ou de relaxamento, 
como exercícios respiratórios; proporcionar espaço à pessoa; oferecer escolhas; conceder tempo à 
pessoa para pensar.

16 Fatores desencadeantes podem incluir: ser pressionado a fazer alguma coisa, ser questionado sobre 
alguma coisa ou estar na presença de uma pessoa com quem não se sente confortável. Os fatores 
que ajudam a dissipar uma crise podem incluir: ser deixado sozinho por um tempo, falar com uma 
pessoa em quem se confia ou ouvir música.
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Pergunta principal 2: O serviço possui uma política ou plano para descon-
tinuar o uso de isolamento ou contenção como forma de lidar com crises? 
Caso a resposta seja afirmativa, esse plano inclui um prazo de implan-
tação? Há alternativas para o isolamento e contenção em vigor a fim de 
dissipar crises potenciais?

Você está ciente de qualquer treinamento que profissionais do serviço re-
cebam para intervir em crises?

Dicas: Os profissionais são capacitados em técnicas de redução de escalada de crise? Qual tipo 
de capacitação eles recebem? O uso de habilidades de redução de escalada de crise é incen-
tivado e os profissionais recebem orientações contínuas para melhorar suas habilidades? Os 
usuários do serviço têm acesso a ‘locais confortáveis’ destrancados ou espaços silenciosos aos 
quais eles possam ir voluntariamente, a fim de ter privacidade ou caso queiram ficar sozinhos?

Pergunta principal 3: Os profissionais do serviço procuram aprender com 
os usuários o que pode desencadear ou dissipar uma crise e as preferên-
cias dos usuários do serviço com relação ao que eles precisam em tempos 
de crise?

Dicas: Os usuários do serviço são solicitados a participar de avaliações para que os profis-
sionais possam aprender o que pode impulsionar uma crise e o que o usuário precisa que o 
profissional faça para diminuir seu desconforto? Quais outros métodos, se houver, os profissio-
nais utilizam para dissipar uma crise?

Pergunta principal 4: As informações sobre os po-ssíveis fatores desenca-
deantes de crises dos usuários do serviço e os métodos preferidos para 
reduzir a escalada de crises estão documentados e disponíveis facilmente 
em um momento de crise?

Dicas: As informações sobre os possíveis fatores desencadeantes de crises são registrados? 
Onde estas informações são mantidas? Estas informações encontram-se disponíveis facil-
mente aos profissionais e usuários do serviço no momento da crise? Estas informações são 
incluídas nos projetos terapêuticos dos usuários do serviço, bem como revisadas e atualiza-
das regularmente?

Pergunta principal 5: Todos os casos de isolamento e contenção são regis-
trados? Todos os casos são relatados ao chefe do serviço? Eles são relata-
dos a algum órgão externo relevante (por exemplo, um órgão de avaliação 
da saúde mental)?

Dicas: A duração do isolamento ou contenção é documentada? O tipo de contenção utilizado 
é documentado?
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Respostas para o Padrão 4.2



 48 Direito é Qualidade

Padrão 4.3: A eletroconvulsoterapia, psicocirurgia e outros 
procedimentos médicos que possam ter efeitos perma-
nentes ou irreversíveis, que sejam realizados no serviço 
ou encaminhados para outra referência, não devem ser 
realizados de forma abusiva e só podem ser administra-
dos com o consentimento livre e informado do usuário do 
serviço.

Critérios

4.3.1 Não é realizada eletroconvulsoterapia sem o consentimento livre e informado dos usu-
ários do serviço.

4.3.2 Estão disponíveis e são aplicadas diretrizes clínicas claras e baseadas em evidências 
sobre quando e como a eletroconvulsoterapia pode ou não ser administrada.

4.3.3 A eletroconvulsoterapia não é usada nunca em sua forma não modificada (ou seja, sem 
anestésico e relaxante muscular).

4.3.4 Nenhum menor de dezoito anos recebe eletroconvulsoterapia.

4.3.5 Psicocirurgia e outros tratamentos irreversíveis não são conduzidos sem o consentimento 
livre e informado do usuário do serviço e a aprovação de um conselho independente.

4.3.6 Abortos e esterilizações não são realizados em usuários do serviço sem o seu 
consentimento.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode fornecer informações sobre a utilização 
de eletroconvulsoterapia (ECT) neste serviço? A ECT é administrada neste 
serviço? Os usuários do serviço dão seu consentimento após a explicação 
do procedimento e seus possíveis riscos?

Dicas: É comum a ECT ser utilizada como forma de tratamento em usuários do serviço? Os 
usuários do serviço recebem informações sobre os procedimentos antes de fornecer seu con-
sentimento? Os possíveis riscos e efeitos colaterais são explicados de forma clara aos usuários 
do serviço antes de seu consentimento ser obtido?

Pergunta principal 2: Há diretrizes disponíveis baseadas em evidências e 
salvaguardas claras em vigor sobre quando e como a ECT pode ou não ser 
utilizada no serviço? Caso a resposta seja afirmativa, elas são rigorosa-
mente respeitadas ou há exceções?

Dicas: Que diretrizes para a administração da ECT são seguidas? Estas diretrizes são basea-
das em evidências? As diretrizes incluem critérios clínicos para a utilização da ECT? Você está 
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ciente de quaisquer situações nas quais a ECT foi utilizada em um usuário do serviço sem aten-
der aos critérios clínicos? Caso a resposta seja afirmativa, quais foram essas circunstâncias?

Pergunta principal 3: Você tem conhecimento de algum caso no qual a ECT 
foi administrada em um usuário do serviço em sua forma não modificada, 
ou seja, sem anestesia e relaxante muscular? Caso a resposta seja afirma-
tiva, sob quais circunstâncias? A ECT não modificada já foi utilizada como 
forma de punição em usuários do serviço?

Dicas: Qual foi o propósito da administração da ECT não modificada? O incidente foi relatado 
ao dirigente do serviço ou a algum órgão de controle externo? Qual foi a consequência para o 
usuário do serviço em questão?

Pergunta principal 4: Você tem conhecimento de algum caso em que a ECT 
foi administrada em um indivíduo menor de idade? Caso a resposta seja 
afirmativa, quais foram as circunstâncias?

Dicas: Qual foi o propósito da administração da ECT em um indivíduo menor de idade? O 
incidente foi relatado ao chefe do serviço ou a algum órgão de controle externo? Qual foi a con-
sequência para o indivíduo menor de idade em questão?

Pergunta principal 5: Você pode fornecer informações sobre a utilização de 
psicocirurgia ou outros tratamentos irreversíveis neste serviço? A psico-
cirurgia ou quaisquer outras formas de tratamento irreversível é utilizada 
neste serviço e, caso a resposta seja afirmativa, sob quais circunstâncias? 
Os usuários do serviço são solicitados a dar seu consentimento?

Dicas: Quão comum é a utilização destas formas de tratamento? Quais procedimentos são 
seguidos para administrar psicocirurgia? Os usuários do serviço recebem informações sobre os 
procedimentos antes de fornecer seu consentimento? Os possíveis riscos e efeitos colaterais 
são explicados de forma clara aos usuários do serviço antes de seu consentimento ser obtido? 
A psicocirurgia e outros tratamentos irreversíveis são realizados sem o consentimento informado 
dos usuários do serviço? Há uma comissão independente que analisa todos os pedidos de 
psicocirurgia e outros tratamentos irreversíveis e garante que o consentimento informado seja 
obtido? Caso a psicocirurgia e outros tratamentos irreversíveis não sejam conduzidos no ser-
viço, os usuários são encaminhados a outra referência para a realização de tais procedimentos?
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Pergunta principal 6: Você tem conhecimento se os usuários do serviço 
são submetidos a procedimentos de aborto ou esterilização no serviço ou 
em outro lugar? Caso tenha conhecimento de tais casos, você sabe se foi 
obtido o consentimento informado dos usuários antes que estes procedi-
mentos tenham sido conduzidos?

Dicas: Você tem conhecimento de algum caso em que um usuário do serviço foi submetido a 
procedimentos de aborto ou esterilização sem o consentimento livre e informado? Caso a res-
posta seja afirmativa, quais foram as circunstâncias?

Respostas para o Padrão 4.3
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Padrão 4.4: Nenhum usuário do serviço é submetido a 
experimentos médicos ou científicos sem o seu consenti-
mento livre e esclarecido.

Critérios

4.4.1 Experimentos médicos ou científicos são conduzidos somente com o consentimento 
livre e esclarecido dos usuários do serviço.

4.4.2 Os profissionais do serviço não recebem privilégios, compensação ou remuneração em 
troca de incentivar ou recrutar usuários para participar em experimentos médicos ou 
científicos.

4.4.3 Experimentos médicos ou científicos não são realizados se forem potencialmente noci-
vos ou perigosos para o usuário do serviço.

4.4.4 Quaisquer experimentos médicos ou científicos devem ser submetidos a um comitê de 
ética em pesquisa independente.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você sabe se algum experimento médico ou científico 
já foi conduzido neste serviço? Caso a resposta seja afirmativa, o consen-
timento livre e esclarecido dos usuários foi obtido antes de seu envolvi-
mento?

Dicas: Os usuários do serviço foram informados sobre os riscos de sua participação no expe-
rimento e sobre quaisquer possíveis efeitos colaterais? As informações foram fornecidas de 
forma que pudessem ser claramente compreendidas pelo usuário do serviço?

Pergunta principal 2: Você tem conhecimento de algum caso em que pro-
fissionais receberam privilégios, compensação ou remuneração em troca 
de incentivo ou recrutamento de usuários do serviço para estes participa-
rem de experimentos médicos ou científicos (como, por exemplo, estudos 
com medicamentos experimentais)? Caso a resposta seja afirmativa, quais 
foram as circunstâncias?

Dicas: Essa prática é comum neste serviço? Essa prática é permitida ou existem sanções 
impostas para quem for flagrado oferecendo compensações aos usuários do serviço por sua 
participação no experimento?
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Pergunta principal 3: Você tem conhecimento de algum caso em que o 
usuário do serviço participou de um experimento médico ou científico pre-
judicial ou perigoso? Há procedimentos em vigor para determinar de ante-
mão se um experimento médico ou científico é aceitável ou potencialmente 
prejudicial?

Dicas: Os profissionais seguem procedimentos para avaliar se um procedimento é potencial-
mente prejudicial, como, por exemplo, solicitar aprovação prévia de um comitê de avaliação 
ética? Caso um experimento seja considerado prejudicial, ele é realizado de qualquer maneira?

Pergunta principal 4: Todos os experimentos médicos ou científicos reque-
rem a aprovação de um comitê de ética independente?

Dicas: Quais são os procedimentos para buscar a aprovação ética para experimentos médi-
cos ou científicos? O comitê responsável por fornecer a aprovação é totalmente independente? 
Os profissionais do serviço possuem ligações com membros do comitê?

Respostas para o Padrão 4.4
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Padrão 4.5: Existem garantias para prevenir a tortura ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou outras 
formas de maus-tratos e abuso.

Critérios

4.5.1  Os usuários do serviço são informados e têm acesso a procedimentos para realizar 
petições e queixas, em caráter confidencial, junto a um órgão judicial externo e indepen-
dente, sobre questões relativas a negligência, abuso, isolamento ou contenção física, 
admissão ou tratamento sem consentimento informado e outros assuntos relevantes.

4.5.2  Os usuários do serviço estão a salvo de repercussões negativas resultantes de queixas 
que possam registrar.

4.5.3  Os usuários do serviço têm acesso a representantes jurídicos e podem se encontrar 
com eles em caráter confidencial.

4.5.4  Os usuários do serviço têm acesso a defensores para informá-los de seus direitos, dis-
cutir problemas e apoiá-los no exercício de seus direitos humanos e na realização de 
petições e queixas.

4.5.5  Ação disciplinar e/ou judicial é tomada contra qualquer pessoa que se descubra estar 
abusando ou negligenciando os usuários do serviço.

4.5.6  O serviço é monitorado por uma autoridade independente para prevenir a ocorrência 
de maus-tratos.

Perguntas

Pergunta principal 1: Você pode fornecer informações sobre os procedi-
mentos que os usuários do serviço podem seguir para prestar queixas 
sobre quaisquer violações que estejam ocorrendo no serviço, tais como 
negligência, abuso, isolamento, contenção e internação ou tratamento sem 
consentimento informado? Estas queixas são apresentadas junto a um ór-
gão legal externo independente? Tais procedimentos são confidenciais?

Dicas: Os usuários do serviço são informados, de forma clara e compreensível, sobre proce-
dimentos para prestar queixas? Como um usuário do serviço pode prestar uma queixa? Como 
os procedimentos para prestar queixas estão acessíveis aos usuários do serviço?
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Pergunta principal 2: As queixas prestadas pelos usuários (por exemplo, 
sobre o serviço, profissionais, tratamento ou quaisquer violações de seus 
direitos) são tratadas com confidencialidade? Os usuários do serviço estão 
a salvo de repercussões negativas caso prestem uma queixa? Você tem 
conhecimento de algum caso em que usuários do serviço foram punidos 
ou sofreram outras repercussões negativas porque prestaram uma quei-
xa?

Dicas: Os usuários do serviço são reticentes em prestar queixas por medo de repercussões 
do serviço e dos profissionais? Você tem conhecimento de quaisquer incidentes nos quais um 
usuário do serviço não prestou uma queixa porque sentiu medo?

Pergunta principal 3: Os usuários do serviço podem ter acesso a represen-
tação legal como parte do processo de queixas? Os usuários do serviço e 
seus representantes legais podem se encontrar de forma confidencial para 
discutir e preparar seu caso?

Dicas: As informações sobre o acesso a representação legal são disponibilizadas aos usuários 
do serviço? O serviço auxilia os usuários a acessar serviços de assistência jurídica gratuitos ou 
a preços acessíveis?

Pergunta principal 4: Você pode fornecer detalhes sobre quaisquer indiví-
duos ou organizações (por exemplo, organizações de pessoas com desabi-
lidades ou organizações de direitos humanos ou de advocacy, advogados) 
disponíveis aos usuários do serviço para assistência e apoio na defesa de 
seus direitos e interposição de recursos e queixas?

Dicas: As informações sobre tais indivíduos ou organizações são disponibilizadas aos usuários 
do serviço? Esses indivíduos e organizações podem visitar os usuários do serviço regularmente? 
Os usuários do serviço possuem acesso a esses indivíduos e organizações quando precisam?

Pergunta principal 5: Você está ciente de algum caso em que ações disci-
plinares ou legais foram tomadas contra uma pessoa que abusou ou negli-
genciou um usuário do serviço? Quais foram as circunstâncias?

Dicas: Em sua opinião, a ação disciplinar correspondeu à gravidade do abuso ou da negli-
gência? Em sua opinião, a ação disciplinar foi suficiente para dissuadir abuso e negligência no 
futuro? Caso a resposta seja negativa, por quê?
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Pergunta principal 6: O serviço é monitorado por uma autoridade indepen-
dente com o objetivo de detectar e prevenir violações contra os usuários e 
promover os direitos humanos?

Dicas: Essa autoridade é independente do serviço? Com que frequência essa autoridade visita 
o serviço? A quem essa autoridade se reporta? As conclusões e recomendações da autoridade 
são postas em prática pelo serviço? A autoridade é efetiva na prevenção de violações e promo-
ção dos direitos dos usuários do serviço? Caso a resposta seja negativa, por quê?

Respostas para o Padrão 4.5
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TEMA 5

O DIREITO DE VIVER DE FORMA INDEPENDENTE E DE SER 
INCLUÍDO NA COMUNIDADE (Artigo 19 da CDPD)

Padrão 5.1: Os usuários do serviço recebem apoio para ter 
acesso a um lugar para morar e dispor dos recursos finan-
ceiros necessários para viver na comunidade

Critérios

5.1.1 Os profissionais do serviço informam os usuários sobre opções de moradia e recursos 
financeiros.

5.1.2 Os profissionais do serviço apoiam os usuários no acesso e na manutenção de uma 
moradia segura, acessível e decente.

5.1.3 Os profissionais do serviço apoiam os usuários no acesso a recursos financeiros neces-
sários para viver na comunidade.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço recebem informações sobre 
opções de moradia e recursos financeiros disponíveis, como, por exemplo, 
benefícios sociais?

Dicas: Os usuários do serviço recebem informações sobre opções de moradia disponíveis 
na comunidade? Os usuários do serviço recebem informações sobre como acessar o tipo de 
moradia que eles preferem? Os usuários do serviço recebem informações sobre os recursos 
financeiros disponíveis e sobre como acessar tais recursos?

Pergunta principal 2: Os usuários do serviço recebem apoio no acesso e 
manutenção de moradia na comunidade?

Dicas: Os usuários do serviço recebem apoio na realização dos procedimentos adequados para 
obtenção de moradia? Que tipo de apoio é fornecido e por quem? Os profissionais do serviço 
ajudam os usuários a obter moradia ou na inscrição de programas de habitação?
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Pergunta principal 3: Os usuários do serviço recebem apoio dos profissio-
nais no acesso aos recursos financeiros necessários para viver na comu-
nidade?

Dicas: Os usuários do serviço recebem apoio na realização dos procedimentos necessários 
para acessar recursos financeiros? Que tipo de apoio é fornecido e por quem? Os profissionais 
do serviço, por exemplo, apoiam e auxiliam os usuários a inscrever-se em programas de apoio 
social, e outros benefícios a que possam ter direito?

Respostas para o Padrão 5.1
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Padrão 5.2: Os usuários do serviço podem ter acesso a 
oportunidades de educação e de trabalho.

Critérios

5.2.1 Os profissionais do serviço fornecem aos usuários informações sobre oportunidades de 
educação e de trabalho na comunidade.

5.2.2 Os profissionais do serviço apoiam os usuários no acesso a oportunidades de educa-
ção, inclusive ensino fundamental, médio e superior.

5.2.3 Os profissionais do serviço apoiam os usuários no desenvolvimento profissional e no 
acesso a oportunidades de trabalho remunerado.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço recebem informações sobre 
oportunidades de educação, desenvolvimento de carreira e trabalho na co-
munidade?

Dicas: Os usuários do serviço recebem informações sobre oportunidades de educação e tra-
balho disponíveis na comunidade? Os usuários do serviço recebem informações sobre como 
aproveitar essas oportunidades?

Pergunta principal 2: Os usuários do serviço que são crianças e suas famí-
lias recebem apoio no acesso a oportunidades de educação para crianças, 
se necessário?

Dicas: Os usuários do serviço que são crianças e suas famílias recebem apoio contínuo para 
que as crianças possam permanecer na escola? Por exemplo, o serviço fornece às escolas as 
informações que possam precisar para adaptar-se às necessidades das crianças em questão?

Pergunta principal 3: Qual apoio é fornecido aos usuários do serviço no 
acesso a oportunidades de educação?

Dicas: Os usuários do serviço recebem assistência na realização dos procedimentos para o 
acesso aos programas de educação que desejam? Que tipo de apoio é fornecido e por quem?

Pergunta principal 4: Qual apoio é fornecido aos usuários do serviço no 
acesso a oportunidades de desenvolvimento de carreira ou trabalho remu-
nerado na comunidade?

Dicas: Os usuários do serviço recebem assistência na realização dos procedimentos para o 
acesso a programas de desenvolvimento de carreira ou emprego remunerado? Que tipo de 
apoio é fornecido e por quem?
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Respostas para o Padrão 5.2
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Padrão 5.3: O direito dos usuários do serviço a participar 
da vida política e pública e a exercer a liberdade de asso-
ciação é apoiado.

Critérios

5.3.1 Os profissionais do serviço fornecem aos usuários as informações necessárias para que 
participem plenamente na vida política e pública e para que desfrutem os benefícios da 
liberdade de associação.

5.3.2 Os profissionais do serviço apoiam os usuários no exercício de seu direito de voto.

5.3.3 Os profissionais do serviço apoiam os usuários para se reunir e participar nas atividades 
de organizações políticas, religiosas, sociais, de pessoas com deficiência, desabilidade 
mental e de outros grupos.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço recebem informações sobre 
como participar da vida política? Eles recebem informações sobre a ade-
são a organizações de pessoas com deficiência ou desabilidade mental ou 
organizações políticas, religiosas e sociais?

Dicas: Os usuários do serviço recebem informações sobre como exercer seu direito ao voto? 
Os usuários do serviço recebem informações sobre outras oportunidades de participar da vida 
política, como, por exemplo, participar na tomada de decisão relacionada à política de saúde 
mental, legislação, desenvolvimento e avaliação de serviços? Os usuários do serviço recebem 
informações sobre organizações de pessoas com desabilidades mentais?

Pergunta principal 2: Há apoio disponível aos usuários do serviço que de-
sejam votar em eleições locais e nacionais?

Dicas: Os usuários do serviço recebem apoio para votar em eleições locais, regionais e nacio-
nais? Que tipo de apoio é fornecido e por quem? Por exemplo, é fornecido transporte às zonas 
de voto17 para os usuários do serviço?

Pergunta principal 3: Os usuários do serviço recebem apoio no ingresso e 
participação em atividades de organizações de pessoas com desabilidade 
mental ou outras organizações políticas, religiosas e sociais?

Dicas: Que tipo de apoio é fornecido aos usuários do serviço no ingresso e participação de 
organizações políticas, religiosas, sociais ou de saúde mental e quem fornece essa assistência?

17 Nota do tradutor: A legislação de alguns países, como o Brasil, não permite esse tipo de apoio aos 
eleitores (Art. 5 da Lei nº 6091/74)
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Respostas para o Padrão 5.3
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Padrão 5.4: Os usuários do serviço são apoiados para par-
ticipar em atividades sociais, culturais, religiosas e de la-
zer.

Critérios

5.4.1 Os profissionais do serviço fornecem aos usuários informações sobre as opções dispo-
níveis de atividades sociais, culturais, religiosas e de lazer.

5.4.2 Os profissionais do serviço apoiam os usuários para que participem nas atividades sociais 
e de lazer de sua escolha.

5.4.3 Os profissionais do serviço apoiam os usuários para que participem nas atividades cul-
turais e religiosas de sua escolha.

Perguntas

Pergunta principal 1: Os usuários do serviço recebem informações sobre as 
opções disponíveis de atividades sociais, culturais, religiosas e de lazer?

Dicas: Os usuários do serviço recebem informações sobre o acesso a tais atividades, tais como 
transporte necessário e valores de ingressos?

Pergunta principal 2: Qual apoio, se houver, é fornecido aos usuários do 
serviço no acesso e participação em atividades sociais e de lazer de sua 
escolha?

Dicas: Como os usuários do serviço recebem apoio, se necessário, no acesso a atividades 
sociais e de lazer? É providenciado transporte? É prestada assistência no preenchimento de 
solicitações de ingresso?

Pergunta principal 3: Como o desejo dos usuários do serviço de participar 
de atividades culturais e religiosas é apoiado?

Dicas: Que tipo de apoio é fornecido aos usuários do serviço na participação de atividades 
culturais e religiosas de sua escolha? Eles recebem orientações ou transporte para participar 
de atividades?
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Respostas para o Padrão 5.4
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