


Ministério Público do Estado do Paraná 
SEMEAR - Enfrentamento ao Àlcool, Crack e Outras Drogas

WHO GUIDANCE ON COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES:
promoting person-centred and rights-based approaches

RESENHA DESCRITIVA DO GUIA SOBRE SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL:

promovendo abordagens centradas na pessoa e baseadas
em direitos, da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Curitiba
 Março | 2022



ORGANIZADORES

COORDENAÇÃO E REVISÃO

Guilherme de Barros Perini
Promotor de Justiça/MPPR

EQUIPE  TÉCNICA
da Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná

de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear

Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula
Assessora Jurídica

Noeli Kühl Svoboda Bretanha
Psicóloga

Katiuscya Ayecha Heise Ferreira Binde
Estagiária de Pós-Graduação em Direito

Natália Amaral de Oliveira
Estagiária de Graduação em Direito

Emanuelle Silvério do Nascimento
Estagiária de Ensino Médio

ARTE E DIAGRAMAÇÃO
oferecida pela Escola Superior do Ministério Público do Paraná

Vivian Maria Schatz
Designer

ISBN 978-65-87486-14-7



NOTA DOS ORGANIZADORES

Irmanados com os esforços que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem realizado 
para articular parceiros, evidências científicas e referências holísticas na promoção e 
efetivação de melhorias na saúde mental, a Coordenação do Comitê do Ministério 
Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico 
SEMEAR apresenta esta resenha descritiva do Guia - Orientações sobre Serviços de 
Saúde Mental Comunitários: Promovendo Abordagens Centradas na Pessoa e Baseadas 
em Direitos (2021) - como singela contribuição para a divulgação deste importante 
documento, originalmente compilado em 296 páginas e ainda não disponibilizado em 
português quando da elaboração da presente resenha.

As orientações contemplam propostas de alteração dos modelos de abordagem, 
inserindo a importância do apoio social, entre outras alternativas não relacionadas à 
droga/medicalização, e destacando a necessidade de superação do modelo biomédico 
de atendimento, no seu entendimento, “sistemicamente esgotado”.

Apresentam, ainda, exemplos de serviços de atenção à saúde mental estruturados 
no modelo holístico1 como alternativa às ideias sobre diagnósticos, fundamentos 
biológicos dos transtornos psiquiátricos e o uso de drogas psicotrópicas, promovendo 
e divulgando experiências bem sucedidas de abordagens comunitárias, centradas na 
pessoa, não coercitivas e baseadas em direitos. 

Trata-se de uma agenda de mudanças fundamentada em uma reconceitualização 
da saúde mental que atende às recomendações da Agenda 2030, proposta pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), assim como às diretrizes da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada no 
Brasil pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2019.

Nas linhas e entrelinhas do guia evidencia-se um apelo à liberdade e à dignidade 
humana, mediante mudança paradigmática em escala global no âmbito da saúde 
mental. As recomendações, exemplificadas pela divulgação de serviços alinhados 
com o novo paradigma, constituem um claro roteiro para que países, instituições, 
comunidades, famílias e usuários alcancem esses objetivos. 

A recorrência semântica ao mencionar conceitos, orientações e recomendações 
relacionadas ao novo parâmetro holístico foi propositalmente mantida na organização 
da resenha descritiva, posto que tal ênfase pareça nortear estrategicamente sua 
apresentação, divulgação e disseminação junto à comunidade internacional.  

1 O modelo holístico pode ser interpretado como uma forma de análise de um todo 
que se inter-relaciona, ou seja, é a análise do todo de forma integrada. 



Esperamos que a apreciação do resultado deste trabalho possa inspirar todos os 
interessados, especialmente aqueles que atuam na formulação de políticas públicas 
nas áreas de saúde e assistência social, para o debate e articulação dos atores sociais 
face à abordagem ora proposta.

Boa leitura!

Equipe Organizadora
Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de 

Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear
 



TRADUÇÃO LIVRE

Atendendo às orientações que constam no documento da OMS, acerca da necessidade 
de acrescentar informação de que o material que originou esta resenha descritiva não 
foi traduzido pela organização, segue a informação para cumprimento da formalidade 
solicitada pelo editor:

"Esta tradução não foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS não 
é responsável pelo conteúdo ou precisão desta tradução. A edição original em inglês 
será a edição obrigatória e autêntica"1.

1 "This translation was not created by the World Health Organization (WHO). WHO is 
not responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition 
shall be the binding and authentic edition”.



RESUMO EXECUTIVO

A presente resenha descritiva tem como objeto o Guia da Organização Mundial da 
Saúde - OMS intitulado “Guidance on community mental health services: Promoting 
person-centred and rights-based approaches (Orientações sobre Serviços de Saúde 
Mental Comunitária: promovendo abordagens centradas na pessoa e baseadas em 
direitos)2. 

No documento, foram elencadas diretrizes com o propósito de alinhar os sistemas 
de saúde mental e a prestação de serviços com os padrões internacionais de direitos 
humanos, incluindo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) 
e a Orientação da OMS sobre serviços comunitários de saúde mental. 

A metodologia holística3 que norteia as orientações destaca a visão sistêmica, a 
postura transdisciplinar e a construção multidimensional de pontes necessárias 
para unir pessoas, comunidades, saberes e recursos, priorizando o conceito de 
interdependência. Postula-se que a vida é relação e que tudo é interdependente, que 
os fenômenos apenas podem ser apreendidos e compreendidos com sua observação 
no contexto em que ocorrem.

Ao longo do tempo os sistemas de saúde oscilaram entre modelos reducionistas e 
modelos holísticos, influenciando o pensar, o fazer e o viver a saúde e a doença. Nas 
recomendações da OMS o pêndulo metodológico que norteia as orientações parece 
estar se movimentando para incentivar as boas práticas comunitárias4 que evocam a 
empatia, a colaboração e os direitos humanos como propulsores éticos da vida, da 
saúde e da liberdade.

Importante destacar que a metodologia holística em saúde mental convoca para 
uma aproximação entre o saber oficial e o saber popular, promovendo estudos 
transculturais e multidimensionais na elaboração de novos modelos e práticas 
integrativas de fomento à vida, e consequentemente à saúde. Os saberes populares e 
as diversas culturas tradicionais foram dadas a conhecer e apresentam-se integradas 
ao modelo holístico de saúde mental que a OMS está a incentivar. 

 Nesse sentido, o guia foi estruturado em cinco capítulos: o primeiro capítulo traz uma 
visão geral de abordagens em saúde mental centradas na pessoa, na recuperação 

2 "Guidance on community mental health services: promoting person-centred and 
rights-based approaches". Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://
www.who.int/publications/i/item/9789240025707>. Acesso em: 03 set. 2021.
3 Ibidem. pg. 136.
4 Ibidem. pg 13.



e baseadas em direitos; no segundo capítulo foram expostos os serviços e as boas 
práticas que promovem direitos e recuperação; já o terceiro capítulo apresenta o 
serviço de matriz  holística, contemplando a provisão de habitação, educação, 
emprego e proteção social às pessoas com problemas de saúde mental, sobretudo 
diante da conclusão de que os serviços de saúde mental nem sempre são suficientes 
para provocar uma verdadeira transformação na vida dessas pessoas5. O quarto 
capítulo trata da abrangência das redes de serviços de saúde mental e o guia é 
finalizado com o quinto capítulo, que traz orientações e etapas para a ação. 

O objetivo do documento é fornecer exemplos de boas práticas em serviços de saúde 
mental que se tornaram realidade transformadora em diversos contextos nos quatro 
continentes do mundo, bem como apresentar a necessária convergência com as 
políticas e  setores de educação, habitação, emprego e proteção social para garantir 
que as pessoas com problemas de saúde mental sejam incluídas na comunidade e 
sejam capazes de levar uma vida plena e significativa. 

São relatados, ainda, exemplos de redes abrangentes, integradas, regionais e 
nacionais de serviços e apoios à saúde mental baseados na comunidade, além de 
recomendações específicas e medidas de ação para que países e regiões desenvolvam 
serviços comunitários de saúde mental que respeitem os direitos humanos e se 
concentrem na recuperação. 

O documento de orientação é acompanhado por um conjunto de sete protocolos 
técnicos de apoio6, que contêm descrições detalhadas dos serviços de saúde mental 
apresentados, quais sejam: 1. Serviços para crise de saúde mental; 2. Serviços de 
saúde mental baseados em hospitais; 3. Centros de saúde mental comunitários; 4. 
Serviços de saúde mental de apoio entre pares; 5. Serviços comunitários de saúde 
mental; 6. Vida apoiada para a saúde mental e 7. Redes abrangentes de serviços de 
saúde mental.

5 Ibidem. p. 137.
6 Os protocolos técnicos estão disponíveis em: <https://www.who.int/publications/i/
item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services>. Acesso em: 
03 mar. 2022.

https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services
https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services
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INTRODUÇÃO

O guia de orientações da OMS foi estruturado em cinco capítulos, cujo objeto 
de análise é identificar alternativas para a crise existente na área de saúde mental 
baseada em relatórios internacionais. Os autores destacam, em essência, diretrizes 
na temática da discriminação e na promoção dos direitos humanos em ambientes de 
cuidado em saúde mental. 

O primeiro capítulo trata de uma visão geral sobre as abordagens em saúde 
mental centradas na pessoa e sobre a recuperação baseada em direitos. No segundo 
capítulo são abordadas boas práticas que promovem direitos e recuperação e no 
terceiro capítulo são apresentados exemplos de serviços de matriz holística, com 
provisão de habitação, educação, emprego e proteção social. O quarto capítulo versa 
sobre  a abrangência das redes de serviço de saúde mental e o guia é finalizado com 
o quinto capítulo, que expõe orientações e etapas de ação. 

As orientações apontam para uma mudança de paradigma fundamental no 
campo da saúde mental, que inclui repensar políticas, leis, sistemas, serviços e práticas 
nos diferentes setores que impactam negativamente as pessoas com problemas de 
saúde mental e deficiências psicossociais. Isso inclui a eliminação do uso de práticas 
coercitivas, como internação e tratamento forçados, bem como contenção e reclusão 
manuais, físicas ou químicas, e o enfrentamento dos desequilíbrios de poder que 
existem entre os profissionais de saúde e as pessoas que usam os serviços. 

Pontua-se a necessidade de reformar leis e políticas a fim de promover os 
direitos à inclusão, dignidade, autonomia, ao empoderamento e à recuperação em  
comunidade, os quais são usualmente negligenciados. 

Os orientações problematizam, outrossim, determinantes sociais críticos que 
afetam a saúde mental das pessoas, tais como violência, discriminação, pobreza, 
exclusão, isolamento, insegurança no emprego ou desemprego, falta de acesso à 
moradia, redes de segurança social e serviços de saúde, que são freqüentemente 
negligenciados ou excluídos dos conceitos e práticas de saúde mental.

Por outro lado, destacam que o diagnóstico que enfatiza o sofrimento 
psíquico humano e uma dependência excessiva de drogas psicotrópicas em 
detrimento de intervenções psicossociais cria uma situação em que a saúde mental 
é predominantemente abordada dentro dos sistemas de saúde, sem interface com 
os serviços e estruturas sociais necessários para abordar os determinantes acima 
mencionados, fenômeno que tem sido bem documentado, particularmente em 
países de alta renda.  

São elencadas, ainda, as atitudes e mentalidades estigmatizantes que permeiam 
a população em geral, os formuladores de políticas e outros com relação a pessoas 
com deficiências psicossociais. As práticas de saúde mental prevalentes levariam a 
uma ênfase excessiva nas opções de tratamento biomédico e a uma aceitação geral 
de práticas coercitivas, tais como admissão e tratamento involuntário ou reclusão e 
restrição. 

Nesse sentido, propõe-se a adoção de uma abordagem de direitos humanos 
como princípio governante, bem como concepções de recuperação centradas na 
pessoa, estimulando serviços que forneçam apoio ambiental e psicossocial para 



13

pessoas acometidas por questões de saúde mental. 
Foram escolhidos e apresentados exemplos de boas práticas ancoradas em 

sistemas de saúde baseados na comunidade, incentivando mudanças para estimular 
serviços de saúde mental inovadores e fundamentados em direitos. Para tanto, 
revelou-se indispensável expandir e integrar as redes de saúde mental estruturadas  
na comunidade de serviços para realizar as mudanças propostas especialmente pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cujos texto e Protocolo 
Facultativo, assinados em 2007, foram aprovados pelo Decreto Legislativo nº 186, de 
09 de julho de 20081.

Resumo Executivo

O guia  apresenta orientações e recomendações para promover ou transformar 
serviços de saúde mental em boas práticas que podem funcionar com sucesso ao 
proteger os direitos humanos, evitando a coerção e promovendo a capacidade jurídica. 

Como boas práticas baseadas em direitos, os serviços comunitários de saúde 
mental abordados apresentam exemplos de serviços para  crise, alcance comunitário, 
apoio de pares, serviços hospitalares, serviços de moradia assistida e centros 
comunitários de saúde mental. Embora cada um desses serviços seja único, o mais 
importante é que todos eles promovem uma abordagem de recuperação, centrada 
na pessoa e baseada em direitos. 

Os exemplos apresentados abrangem diversos contextos, como o serviço 
comunitário de saúde mental Atmiyata, na Índia, o serviço comunitário de saúde 
mental da Clínica Aung, em Myanmar e o Banco da Amizade no Zimbábue, os quais 
articulam comunidade, profissionais de saúde e os sistemas de atenção primária à 
saúde. 

Outros exemplos incluem serviços hospitalares, como a unidade BET na Noruega, 
que é focada na recuperação, e serviços de crise, como Tupu Ake, na Nova Zelândia. 
Também são elencados exemplos de serviços de vida com suporte, como as redes 
de suporte de vida Key Ring no Reino Unido e serviços de suporte de pares, como 
os grupos de usuários e sobreviventes de psiquiatria no Quênia e os grupos Ouvindo 
Vozes. 

Cada descrição de serviço de saúde mental apresenta os princípios básicos 
subjacentes, incluindo seu compromisso com o respeito pela capacidade jurídica do 
usuário, práticas não coercitivas, inclusão da comunidade, participação e abordagem 
de recuperação. 

Mudanças significativas no setor social também são necessárias

Os determinantes sociais críticos que afetam a saúde mental, tais como 
violência, discriminação, pobreza, exclusão, isolamento, insegurança no emprego 
ou desemprego, falta de acesso à moradia, redes de segurança social e serviços de 

1 O Decreto e a Convenção estão disponíveis em: <http://www.pcdlegal.com.br/
convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf>. Acesso 
em: 03 mar. 2022. 

http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf
http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf
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saúde, são apresentados como sendo, frequentemente, negligenciados ou excluídos 
dos conceitos e práticas de saúde mental. Isso leva a um diagnóstico que enfatiza 
o sofrimento psíquico e a uma dependência excessiva de drogas psicotrópicas, 
em detrimento de intervenções psicossociais – um fenômeno que tem sido bem 
documentado, particularmente em países de alta renda. 

O guia alerta para a situação de que a saúde mental é predominantemente 
abordada dentro dos sistemas de saúde, sem interface suficiente com os serviços e 
estruturas sociais necessários para abordar os determinantes acima mencionados. 
Dessa forma, propõem-se mudanças significativas no setor social para apoiar o 
acesso à educação, ao emprego, à habitação e a benefícios sociais para pessoas com 
problemas de saúde mental e deficiências psicossociais.

 Nessa linha de entendimento, a mudança é essencial para garantir que os 
serviços de saúde mental e os serviços do setor social se envolvam e colaborem 
de uma forma muito prática e significativa para fornecer suporte holístico. Tal 
colaboração só é possível a partir  de mudanças de estratégia, política e sistema, não 
apenas no setor da saúde, mas também no setor social.

Ampliação das redes de serviços de saúde mental

O guia incentiva a ampliação e o reforço das redes de serviços de saúde mental, 
que quando bem estabelecidas exemplificam um compromisso político com a 
reforma do sistema de atenção à saúde mental ao longo de décadas, de modo a 
adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos e na recuperação. A essência 
de seu sucesso é a adoção de novas políticas e leis, juntamente com aumento na 
alocação de recursos para serviços comunitários. 

Nesse sentido, ressalta-se a desinstitucionalização, em que o atendimento 
via redes mobiliza o desenvolvimento de serviços de saúde mental baseados na 
comunidade, fortemente integrados e conectados a vários atores comunitários de 
diversos setores, incluindo o social, saúde, emprego, judiciário e outros. 

O objetivo fundamental de muitas dessas redes emergentes é mudar os serviços 
de saúde mental dos hospitais psiquiátricos para os ambientes locais, de modo a 
garantir a plena participação e inclusão de indivíduos com problemas de saúde mental 
e deficiências psicossociais na comunidade.

Principais Recomendações

São apresentadas orientações e recomendações chave para países e 
organizações, demonstrando ações e mudanças específicas na estratégia de saúde 
mental, envolvendo: política, reforma legislativa, prestação de serviços, financiamento, 
desenvolvimento da força de trabalho, intervenções psicossociais e psicológicas, 
drogas psicotrópicas, sistemas de informação, sociedade civil, envolvimento da 
comunidade e pesquisa.

Registra-se, de forma crucial, a necessidade de um esforço significativo dos 
países para alinhar as estruturas jurídicas com os requisitos da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. Muitos países têm usado com êxito as mudanças 
no financiamento das políticas e nas leis como uma alavanca poderosa para a reforma 
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do sistema de saúde mental. Para integrar com sucesso uma abordagem centrada na 
pessoa, orientada para a recuperação, baseada nos direitos e na saúde mental, os 
países devem mudar e ampliar mentalidades, abordar atitudes estigmatizantes e 
eliminar práticas coercitivas. 

O guia também reforça que o foco deve ultrapassar o modelo biomédico para 
incluir uma abordagem mais holística, que considera todos os aspectos da vida da 
pessoa. A prática atual em todas as partes do mundo, no entanto, coloca as drogas 
psicotrópicas no centro das respostas ao tratamento, enquanto as intervenções 
psicossociais, as intervenções psicológicas e o apoio de pares também devem ser 
explorados e oferecidos no contexto das boas práticas centradas na pessoa, em 
abordagens de recuperação e baseadas em direitos.

De acordo com o documento, a reorientação das prioridades criará uma base 
sólida para estabelecer uma abordagem baseada em direitos nos sistemas e serviços 
de saúde mental e proteção social. No entanto, há o alerta de que o desenvolvimento 
de uma agenda de direitos humanos e abordagens de recuperação não podem ser 
alcançadas sem a participação ativa de indivíduos com problemas de saúde mental e 
deficiências psicossociais.

De forma mais ampla, pontua-se que são necessários esforços para criar 
sociedades e comunidades inclusivas onde a diversidade seja aceita e os direitos 
humanos de todas as pessoas sejam respeitados e promovidos. Mudar atitudes 
negativas e práticas discriminatórias é essencial não apenas nos ambientes de saúde 
e assistência social, mas também na comunidade como um todo. As campanhas de 
conscientização sobre os direitos das pessoas com base na experiência de vida delas 
são fundamentais a esse respeito, e os grupos da sociedade civil podem desempenhar 
um papel estratégico e essencial na defesa desses direitos. 

O que é a iniciativa QualityRights da OMS?

Trata-se de uma iniciativa que visa melhorar a qualidade do atendimento e 
apoio em saúde mental e serviços sociais, bem como promover os direitos humanos 
das pessoas com deficiência psicossocial, intelectual ou cognitiva em todo o mundo. A 
QualityRights utiliza uma abordagem participativa para atingir os seguintes objetivos2:

1. Capacitar para combater o estigma e a discriminação e para promover os 
direitos humanos e a recuperação.

a. Módulos de treinamento presencial QualityRights da OMS;

b. Treinamento eletrônico QualityRights da OMS sobre saúde mental e 
deficiência: Eliminando o estigma e promovendo os direitos humanos.

2 Os links de redirecionamento para os documentos listados estão disponíveis no 
guia, na página XXIII: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-
result=true&query=Guidance+on+community+mental+health+services:+Promoting+pers
on-centred+and+rights-based+approaches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc >. 
Acesso em: 03 mar. 2022

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-result=true&query=Guidance+on+community+mental+health+services:+Promoting+person-centred+and+rights-based+approaches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-result=true&query=Guidance+on+community+mental+health+services:+Promoting+person-centred+and+rights-based+approaches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-result=true&query=Guidance+on+community+mental+health+services:+Promoting+person-centred+and+rights-based+approaches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
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2. Melhorar a qualidade do atendimento e as condições de direitos humanos 
em saúde mental e serviços sociais.

a. Kit de ferramentas de avaliação QualityRights da OMS;

b. Módulo QualityRights da OMS sobre serviços de transformação e promoção 
de direitos.

3. Criar serviços baseados na comunidade e orientados para a recuperação 
que respeitem e promovam os direitos humanos.

a. Orientação da OMS e pacotes técnicos sobre saúde mental comunitária nos 
serviços: promovendo  abordagens centradas na pessoa e baseadas em direitos;

b. Módulo de orientação QualityRights da OMS, suporte individual de pares por 
e para pessoas com experiência vivida;

c. Módulo de orientação QualityRights da OMS sobre grupos de apoio de pares 
por e para pessoas com experiência vivida;

d. Planejamento de recuperação centrado na pessoa QualityRights da OMS para 
ferramentas de auto-ajuda de saúde mental e bem-estar.

4. Apoiar o desenvolvimento de um movimento junto à sociedade civil para 
promover a defesa e influência na formulação de políticas.

a. Módulo de orientação QualityRights da OMS sobre defesa da saúde mental, 
deficiência e direitos humanos;

b. Módulo de orientação QualityRights da OMS sobre organizações da sociedade 
civil para promover os direitos humanos em saúde mental e áreas afins.

5. Reformar as políticas e legislações nacionais de acordo com a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outros padrões internacionais de 
direitos humanos.

a. Orientação da OMS atualmente em desenvolvimento.

Sobre as orientações da OMS e os protocolos de serviços 
comunitários de saúde mental 

Dentre os objetivos elencados no guia, procurou-se demonstrar quais tipos 
de serviços inovadores existem, são eficazes e aptos para apoiar os formuladores 
de políticas e outros atores-chave no desenvolvimento de novos serviços ou na 
transformação dos serviços existentes em conformidade com os padrões de direitos 
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humanos, tornando-os parte integrante da Cobertura Universal de Saúde (UHC). 
O documento destaca o fato de que um serviço de saúde mental individual, por 

si só, mesmo que produza bons resultados, não é suficiente para atender a todas as 
necessidades de apoio das muitas pessoas com transtornos mentais e deficiências 
psicossociais. Para isso, os serviços de saúde mental precisam interagir com outros 
setores, incluindo proteção social, moradia, emprego e educação para garantir que as 
pessoas que eles apoiam tenham o direito à inclusão plena na comunidade. 

As orientações e os protocolos técnicos da OMS compreendem um conjunto de 
documentos3, incluindo: 

1. Orientação sobre serviços comunitários de saúde mental: Promoção de 
abordagens centradas na pessoa e baseadas nos direitos;

2. Sete protocolos de apoio sobre serviços de saúde mental comunitários: 
Promovendo abordagens centradas na pessoa e baseadas em direitos.4

Uma nota sobre a terminologia deficiência psicossocial 

A OMS considera que a linguagem e a terminologia refletem a conceituação em 
evolução da deficiência e que diferentes termos serão usados   por diferentes pessoas 
em diferentes contextos ao longo do tempo. O termo “deficiência psicossocial” foi 
adotado para incluir pessoas que receberam um diagnóstico relacionado à saúde 
mental ou que se identificam com esse termo. O uso do termo “deficiência” é 
importante porque destaca as barreiras significativas que impedem a participação 
plena e efetiva na sociedade de pessoas com deficiências reais ou percebidas, e o fato 
de que estão protegidas pela CDPD. Acima de tudo, um diagnóstico ou deficiência 
nunca deve definir uma pessoa.

 
 

3 Esses documentos foram elaborados para atender ministérios relevantes (incluindo 
saúde e proteção social) e formuladores de políticas; gestores de saúde em geral, saúde 
mental e serviços sociais; profissionais de saúde mental e outros profissionais da saúde 
e da comunidade, como médicos, enfermeiras, psiquiatras, psicólogos, apoiadores de 
pares, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, trabalhadores de apoio à comunidade, 
assistentes pessoais ou curandeiros tradicionais e religiosos; pessoas com problemas de 
saúde mental e deficiências psicossociais; pessoas que usam ou já usaram serviços sociais 
e de saúde mental; organizações não governamentais (ONGs) e outras que trabalham nas 
áreas de saúde mental, direitos humanos ou outras áreas relevantes, como organizações 
de pessoas com deficiência, organizações de usuários / sobreviventes de psiquiatria, 
organizações de defesa e associações de curandeiros tradicionais e religiosos; famílias, 
pessoas de apoio e outros parceiros de cuidados; e outras organizações e partes interessadas 
relevantes, como defensores, advogados e organizações de assistência jurídica, acadêmicos, 
estudantes universitários, líderes comunitários e espirituais. (p. 36)
4 As orientações referentes a cada protocolo devem ser lidas em conjunto com o 
documento mais amplo de orientação sobre serviços de saúde mental comunitária, que 
fornece os detalhes necessários para também integrar os serviços aos sistemas dos setores 
social e de saúde de um país. 
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CAPÍTULO 1 
VISÃO GERAL: ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL CENTRADAS NA PESSOA, 

RECUPERAÇÃO E BASEADAS EM DIREITOS

1.1 Contexto Global

No contexto global, a saúde mental tem recebido atenção crescente na última 
década de governos, organizações não governamentais e organismos multilaterais 
como as Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial. Em 2013, a Assembleia Mundial da 
Saúde aprovou o Plano de Ação de Saúde Mental Abrangente 2013–2020. Esse plano 
de ação reconhece o papel essencial da saúde mental em alcançar a saúde para todas 
as pessoas e foi estendido até 2030 na septuagésima segunda Assembleia Mundial da 
Saúde em 20195 6. 

As agendas de desenvolvimento internacional também fazem referências 
específicas à saúde mental. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
nesse aspecto, na Meta 3.4, elencam como alvo, até 2030 "reduzir em um terço 
a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio da 
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e bem-estar”. Como resultado, 
os governos estão sendo chamados a priorizar a saúde mental e o bem-estar por 
meio de suas estratégias e planos de saúde para expandir a cobertura universal de 
saúde7.

Embora alguns países tenham tomado medidas críticas para fechar instituições 
de assistência psiquiátrica e social, a simples retirada dos serviços de saúde mental 
desses ambientes não levou automaticamente a melhorias na assistência. O foco 
predominante do cuidado em muitos contextos continua sendo o diagnóstico, a 
medicação e a redução dos sintomas. Isso enfatiza o diagnóstico de intercorrências 
relacionadas ao sofrimento humano e dependência excessiva de drogas psicotrópicas 
em detrimento de intervenções psicossociais.

Além disso, atitudes e mentalidades estigmatizantes em relação às pessoas 
com deficiências psicossociais e condições de saúde mental permeiam a população 
em geral, legisladores e outros. Enfatizam-se, também, as opções ao tratamento 
biomédico e uma aceitação geral de práticas coercitivas, como a admissão a 

5 Decision WHA72(11). Follow-up to the political declaration of the third high-level 
meeting of the General Assembly on the prevention and control of non-communicable 
Diseases (pages 49-52, para 2). In: Seventy-second World Health Assembly, Geneva, 20-28 
May 2019 Resolutions and decisions, annexes. Geneva: World Health Organization; 2019 
(WHA72/2019/REC/1; https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_
REC1-en.pdf#page=1, accessed 31 January 2021).
6 Mental health action plan 2013-2020. Geneva: World Health Organization; 2013 
(https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/, accessed 18 January 
2021).
7 Investing in mental health: evidence for action. Geneva: World Health Organization; 
2013 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_eng.pdf, 
accessed 22 December 2020).

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#page=1
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#page=1
https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
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tratamentos involuntários ou isolamento e contenção.
Em muitos serviços, as pessoas são frequentemente expostas a condições de 

vida ruins e desumanas, negligência e, em alguns casos, abuso físico, emocional 
e sexual, exacerbado pelos desequilíbrios de poder que existem entre a equipe de 
saúde e os serviços.

 No contexto mais amplo da comunidade, as pessoas com problemas de saúde 
mental vivenciam uma variedade de violações dos direitos humanos. Isso significa 
repensar políticas, leis, sistemas, serviços e práticas nos diferentes setores que afetam 
negativamente as pessoas com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais, 
garantindo que os direitos humanos sustentem todas as ações no campo da saúde 
mental. 

Especificamente no contexto dos serviços de saúde mental, isso implica um 
movimento em direção a práticas mais equilibradas, centradas na pessoa, holísticas 
e voltadas para a recuperação, bem como que considerem as pessoas no contexto de 
suas vidas, respeitando sua vontade e preferências no tratamento, implementando 
alternativas à coerção e promoção do direito das pessoas à participação e inclusão da 
comunidade.

1.2 Principais padrões internacionais de Direitos Humanos e a 
abordagem de recuperação 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos protege uma ampla gama de direitos 
civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Embora não sejam juridicamente 
vinculativas, por possuírem status jurídico de soft law8, muitas das suas disposições 
tornaram-se direito consuetudinário internacional, o que significa que podem ser 
invocadas por sistemas jurídicos nacionais e internacionais. 

Em 2008, entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDPD), que sem dúvida marca a contribuição mais 
significativa para fazer avançar a agenda e garantir o pleno respeito pelos direitos 
das pessoas com problemas de saúde mental e deficiência psicossocial9. A Convenção 
também reconhece as deficiências, incluindo deficiências psicossociais.

Os direitos civis e políticos incluem: o direito à liberdade; liberdade contra 
tortura, tratamento cruel ou degradante; liberdade contra exploração, violência ou 
abuso; e o direito a igual reconhecimento perante a lei. Os direitos econômicos, sociais 
e culturais incluem: o direito à saúde, moradia, alimentação, educação, emprego, 

8 Destacamos que o direito consuetudinário é a representação da soft law, que são 
os costumes internacionais. A Convenção de Nova Yorque, na legislação brasileira, possui 
status de Emenda Constitucional, pois ela foi aprovada de acordo com a regra do artigo 5º, 
§3°, da CF, deixando de ser direito consuetudinário em âmbito nacional e passando a possuir 
obrigatoriedade e vinculação, sendo que o seu descumprimento pode gerar responsabilização 
do Estado (nação) perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH). Contudo,  
em relação ao âmbito internacional, ela permanece com status de soft law para os países que 
não fizeram o seu protocolo/adesão. 
9 The Universal Declaration of Human Rights (Resolution 217A (III)), 10 December 1948. 
New York: United Nations, General Assembly; 1948 (https://www.un.org/en/development/
desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf, 
accessed 18 January 2021).

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf
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inclusão social e participação cultural.
O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é composto por 18 

especialistas independentes e foi estabelecido para monitorar a implementação da 
Convenção pelos Estados Partes. O órgão emitiu uma série de Comentários Gerais que 
descrevem mais detalhadamente as medidas a serem tomadas pelos países, várias das 
quais são particularmente pertinentes ao contexto de atenção à saúde mental. Eles 
abordam o direito à capacidade jurídica, o direito de viver de forma independente e 
ser incluído na comunidade e o direito à igualdade, não discriminação e participação.

A relatoria especial da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
têm ressaltado a necessidade urgente de os países adotarem medidas eficazes para 
combater estereótipos, atitudes negativas e práticas nocivas e coercitivas contra 
pessoas com deficiência psicossocial, bem como medidas para garantir o respeito 
por sua capacidade jurídica e para promover sua plena inclusão e participação na 
comunidade10.

Para muitas pessoas, recuperação significa recuperar o controle de sua 
identidade e vida, ter esperança e viver uma vida que tenha significado para elas, seja 
por meio do trabalho, relacionamentos, espiritualidade, envolvimento comunitário 
ou alguns ou todos esses. O significado da recuperação pode ser diferente para cada 
pessoa e, portanto, cada indivíduo tem a oportunidade de definir o que a recuperação 
significa e em quais áreas de sua vida deseja se concentrar como parte de sua própria 
jornada de recuperação. 

A abordagem de recuperação incorpora uma mudança completa de paradigma 
na maneira como muitos serviços de saúde mental são concebidos e administrados. 
Tanto a abordagem de direitos humanos quanto a de recuperação estão bastante 
alinhadas. Ambas respeitam a diversidade, as experiências e as escolhas das pessoas 
e exigem que as pessoas recebam o mesmo nível de dignidade e respeito em pé de 
igualdade com os outros. Ambas desafiam fundamentalmente o status quo atual 
nesta área.

1.3 Áreas críticas para os serviços de saúde mental e os direitos 
das pessoas com deficiência psicossocial

Respeito pela capacidade jurídica 

São ressaltadas e ratificadas as orientações da CDPD, na qual se propõe que os 
Estados eliminem todos os sistemas de tomada de decisão substitutiva, para que as 
pessoas possam tomar suas próprias decisões formais e informais do dia a dia em 
igualdade de condições com as demais, requerendo-se que medidas de tomada de 
decisão apoiadas sejam disponibilizadas, inclusive em situações de crise, e que os 
outros devem respeitar essas decisões. Se, apesar de esforços significativos, não for 
possível determinar a vontade e preferência de uma pessoa, as decisões devem ser  
baseadas na melhor interpretação de sua vontade e preferências.

10 Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Catalina 
Devandas Aguilar, 12 December 2017 (A/HRC/37/56). Geneva: United Nations, Human Rights 
Council; 2017 (https://undocs.org/en/A/HRC/37/56, accessed 5 September 2020).
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Pretende-se viabilizar o direito de recusar admissão e que o direito ao tratamento 
também seja respeitado. Isso pode ser alcançado em serviços onde os usuários 
recebem informações precisas, abrangentes e acessíveis sobre seus cuidados e suporte 
para a tomada de decisões. Tomar informações detalhadas sobre estratégias para 
promover e proteger a vontade  e preferências dos usuários, incluindo em situações 
desafiadoras, são orientações disponíveis nos módulos de treinamento QualityRights 
da OMS, e abrangem: tomada de decisão apoiada e planejamento antecipado, 
capacidade jurídica e o direito de decidir, liberdade de coerção, violência e abuso e 
estratégias para acabar com a reclusão e contenção. O objetivo nessas situações é 
avaliar, aprender e alterar práticas para evitar que situações semelhantes ocorram no 
futuro. 

Em relação às práticas coercitivas, que também envolvem a negação do direito 
das pessoas de exercer sua capacidade jurídica, pretende-se alterar o contexto 
dos serviços de saúde mental que implicam em admissão involuntária, tratamento 
involuntário, uso de reclusão e de contenção física, mecânica ou química. Muitos 
vivenciam isso como uma forma de trauma ou re-traumatização que leva a um 
agravamento de sua condição e a um aumento das experiências de sofrimento.

Apontam-se, ainda, outros direitos da CDPD, que refutam práticas coercitivas, 
como admissão e tratamentos forçados, isolamento e contenção, bem como a 
administração de medicamentos antipsicóticos, eletroconvulsoterapia (ECT) e 
psicocirurgia sem consentimento informado.

Participação e a inclusão na sociedade 

Historicamente, as pessoas com problemas de saúde mental ou deficiência 
psicossocial têm sido excluídas da participação na tomada de decisões não apenas 
em relação à sua própria saúde e escolhas de vida, mas também nos processos de 
tomada de decisão na sociedade como um todo. 

Isso se aplica no campo da saúde mental, onde as pessoas têm sido amplamente 
excluídas da participação na concepção e prestação de serviços de saúde mental e 
no desenvolvimento de políticas, apesar de sua especialização face à experiência de 
vida nessa área.

A CDPD apoia o desenvolvimento de serviços que reconheçam o papel vital que 
as pessoas com experiência de vida devem desempenhar em todos os aspectos do 
planejamento, entrega e governança de serviços. Argumenta que a institucionalização 
de pessoas com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais, ocorrida ao 
longo dos séculos, muitas vezes resultou em sua exclusão da sociedade. Quando as 
pessoas são incapazes de participar da vida familiar e social, tornam-se marginalizadas 
das comunidades. A natureza aviltante e estultificante de muitas instalações 
psiquiátricas e lares de assistência social tem consequências devastadoras na saúde e 
no bem-estar dos usuários.

Além de incentivar o desenvolvimento de serviços e apoios baseados 
na comunidade para pessoas com problemas de saúde mental e deficiências 
psicossociais, tem-se articulado compromisso dos governos em apoiar os usuários a 
viverem independentemente e a participar de suas comunidades na medida em que 
desejarem. Também se busca o comprometimento dos governos a desinstitucionalizar 
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as instalações existentes, integrando cuidados de saúde mental e apoio aos serviços 
gerais de saúde e que sejam fornecidos pelos governos às pessoas com deficiência 
acesso aos mesmos serviços e instalações de base comunitária acessíveis a  todas as 
outras pessoas.

Abordagem de recuperação 

As orientações pretendem introduzir e garantir nos ambientes dos serviços de 
saúde mental que o cuidado e o apoio prestados aos usuários que desejam acessar 
os serviços considerem a pessoa no contexto de toda a sua vida e experiências, como 
resposta à insatisfação dos serviços de saúde mental cuja prestação de cuidados se 
concentra na redução dos sintomas. 

Os serviços que adotam essa nova abordagem seguem certos princípios-chave: 
não têm como foco principal ‘curar’ as pessoas ou torná-las ‘normais novamente’, 
antes se concentram em apoiar as pessoas a identificar o que a recuperação 
significa para elas. Reconhecem que a saúde mental e o bem-estar não dependem 
predominantemente de serem ‘livres de sintomas’ e que as pessoas podem ter 
problemas de saúde mental e ainda desfrutar de uma vida plena. 

Os serviços orientados para a recuperação geralmente se concentram nas cinco 
dimensões:  a) Conectividade entre as pessoas e com a comunidade; b) Cuidado baseado 
no respeito pelas pessoas; c) Identidade única; d) Capacidade de autodeterminação e 
e) as próprias pessoas são os especialistas em suas próprias vidas. 

Não se trata apenas de identidade pessoal, mas também identidade étnica e 
cultural; esperança e otimismo; significado e finalidade; e fortalecimento, que no cerne 
da abordagem de recuperação postula que o controle e a escolha sejam centrais para 
a recuperação de uma pessoa e estão intrinsecamente ligados à capacidade jurídica.

1.4 Conclusão

O primeiro capítulo faz uma análise dos desafios na abordagem em saúde 
mental, a partir dos recursos, políticas e restrições legais que muitos serviços 
enfrentam, reconhecendo que a implementação de uma abordagem baseada em 
direitos humanos e recuperação requer que os serviços abordem os determinantes 
sociais, respondendo às necessidades imediatas e de longo prazo dos usuários. Isso 
inclui apoiá-los para ganhar ou recuperar significado e propósito na vida e ajudá-
los a explorar todas as áreas importantes de suas vidas, incluindo relacionamentos, 
trabalho, família, educação, espiritualidade, atividades artísticas e intelectuais, política 
e assim por diante. 

Os serviços de saúde mental precisam adequar-se para respeitar a capacidade 
jurídica das pessoas, incluindo suas escolhas e decisões quanto ao tratamento e 
cuidados. Para tanto, precisam identificar estratégias para apoiar as pessoas sem 
recorrer à coerção e garantir que pessoas com experiência vivida participem e 
forneçam insights sobre como deve ser um bom serviço.
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CAPÍTULO 2 
SERVIÇOS E BOAS PRÁTICAS QUE PROMOVEM DIREITOS E RECUPERAÇÃO

O segundo capítulo demonstra a práxis dos direitos humanos e os princípios de 
recuperação, apresentando exemplos de serviços e boas práticas que deram passos 
importantes nessa direção. A ideia não é ser prescritivo, antes apresentar exemplos 
de diversas experiências internacionais criteriosamente selecionadas. 

Embora os exemplos elencados não sejam perfeitos, ressalta-se que, quando os 
direitos humanos e a recuperação constituem o cerne do apoio, resultados positivos 
podem ser alcançados. Particularmente, porque esses serviços estão operando sob 
estruturas jurídicas e políticas restritivas e dentro de sistemas de saúde mental cujos 
serviços estão em diferentes níveis de desenvolvimento.

Destaca-se que a prestação de serviços de saúde mental baseados nas 
comunidades que aderem aos princípios de direitos humanos representa uma 
mudança considerável   na prática governamental e estabelece padrões muito elevados 
em contextos onde os recursos humanos e financeiros são insuficientes. O capítulo 
apresenta, ademais, um menu de opções de boas práticas que os países podem 
adaptar para se adequar a diversos cenários econômicos e políticos.

A metodologia para identificação dos serviços valeu-se de quatro fontes 
principais: a) revisões de literatura, b) uma pesquisa abrangente na Internet, c) 
uma consulta eletrônica e d) via redes de colaboradores existentes da OMS. Cada 
serviço foi submetido a processo seletivo baseado em cinco critérios específicos de 
direitos humanos e recuperação, a saber: respeito à capacidade jurídica, práticas não 
coercitivas, participação, inclusão da comunidade e abordagem de recuperação. Os 
serviços selecionados foram classificados de acordo com sete categorias diferentes 
de serviços prestados: serviços para crise, serviços baseados em hospitais, serviços 
comunitários de saúde mental, serviços de extensão, serviços de moradia assistida 
e serviços de apoio de pares. A seguir, cada categoria de serviço de saúde mental é 
apresentada mediante perfis resumidos dos serviços de boas práticas relacionados.

 
2.1 Serviços para crise de saúde mental 

O objetivo dos serviços de respostas às crises é apoiar as pessoas com sofrimento 
mental agudo. Esses são os serviços em que os usuários correm maior risco de violação 
de seus direitos humanos, inclusive por meio de internações e tratamentos forçados e 
o uso de práticas coercitivas, como reclusão e restrições físicas, mecânicas e químicas. 
Essas práticas têm se mostrado prejudiciais à saúde mental, emocional e física das 
pessoas, podendo levar à morte. 

Esses serviços podem ser prestados de várias maneiras: alguns ajudam os 
usuários a superar suas crises em casa, com o apoio de uma equipe multidisciplinar; 
outros prestam assistência e apoio em centros de assistência temporária ou 
residências. Todos os serviços apresentados nesta seção adotam uma abordagem 
holística e centrada na pessoa para atendimento e suporte. Não há consenso sobre o 
que constitui uma crise e que, o que uma pessoa pode vivenciar como crise, não pode 
ser visto como tal por outra pessoa, logo, a crise é entendida como uma experiência 
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muito pessoal.
Com abordagem baseada em direitos humanos e de recuperação, os serviços 

apresentados nesta seção prestam atenção especial às assimetrias de poder dentro 
do serviço, ao envolvimento significativo dos pares e à provisão de um espaço seguro 
e um ambiente confortável para superar a crise. Além de reiterar a importância da 
comunicação e do diálogo com as pessoas que vivenciam a crise, entendem que as 
próprias pessoas são especialistas no que diz respeito às suas próprias necessidades 
de cuidado e apoio. 

Os usuários que recebem suporte dos serviços de resposta a crises nunca são 
removidos da vida da comunidade, incluindo ativamente famílias e amigos próximos 
no cuidado e apoio de indivíduos, com o seu consentimento. Esses serviços estão bem 
conectados a outros recursos disponíveis na comunidade, sendo capazes de conectar 
indivíduos e ajudá-los a se articularem no sistema externo, oferecendo suporte para 
além do período de crise. 

O sucesso desses serviços demonstra que a resposta à crise não exige o uso da 
força ou coerção. Antes, a comunicação e o diálogo, o consentimento informado, o 
envolvimento dos pares, a flexibilidade no apoio fornecido e o respeito pela capacidade 
jurídica  do indivíduo são incentivados para alcançar um atendimento de qualidade e 
um apoio que atenda às necessidades dos usuários.

A seguir, são apresentados os programas de serviços para crise que atuam como  
alternativas à hospitalização:

 
2.1.1 - Afiya House - Massachusetts,  Estados Unidos da América11

Apoia usuários em dificuldade, servindo como uma alternativa à hospitalização. 
Ele é operado pela Wildflower Alliance, cujos integrantes se identificam como pares, 
tendo, eles próprios, enfrentado desafios de interrupção de vida relacionados com 
diagnósticos psiquiátricos, traumas, falta de moradia, problemas com substâncias, entre 
outras questões. Pode acomodar três pessoas em situação de crise por vez, pelo período 
de até sete noites. A Afiya não oferece serviços clínicos e não há expectativa de que os 
usuários cumpram um cronograma pré-determinado. A decisão final de permanecer é 
tomada por três pessoas: o indivíduo, o primeiro contato do membro da equipe e um 
segundo membro da equipe, para garantir que nada seja esquecido.

Os usuários são informados sobre questões de direitos humanos; da abordagem 
Alternativas ao Suicídio12, onde pensamentos ou mesmo um plano de suicídio não 
são considerados uma emergência médica. As informações são consideradas como 
propriedade do indivíduo, juntamente com quaisquer planos pessoais que possam ser 

11 Informações e recursos adicionais: Website: https://wildfloweralliance.org/ Vídeos: 
Afiya House - https://www.youtube.com/watch?v=9x8h3LvEB04.
12 A abordagem “Alternativas ao Suicidio” foi desenvolvida em 2008 pela Western 
Massachusetts Recovery Community. Surgiu da constatação de que muitas abordagens para 
a prevenção do suicídio eram contraproducentes e muitas vezes levavam a intervenções 
coercitivas. Na prática, assume a forma de grupos de apoio de pares que são modelados 
e operam via protocolo dos Grupos Ouvindo Vozes. Com o tempo, uma fórmula flexível foi 
desenvolvida envolvendo: ‘Validação, Curiosidade, Vulnerabilidade, Comunidade’.
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desenvolvidos13 .
Com relação a práticas coercitivas, os serviços de polícia ou ambulância só são 

contatados sem o consentimento do indivíduo no caso de uma emergência médica 
(como um ataque cardíaco, ser encontrado inconsciente, overdose de drogas, etc.), 
ou ante ameaça grave de violência.

O treinamento contempla quatro áreas: suporte intencional de colegas, 
alternativas ao suicídio, facilitação em ouvir vozes e treinamento anti-opressão. É 
solicitado um feedback verbal dos usuários para melhoria contínua do serviço.

A Afiya recebe ajuda governamental para cobrir parte do seu custeio. Apesar 
dos resultados positivos das avaliações, os principais obstáculos se referem a sua 
capacidade de atendimento, uma vez que as limitações de espaço em contraste 
com demanda tornaram difícil o cumprimento de um de seus principais objetivos - a 
evitação de  hospitais. 

2.1.2 - Link House Bristol - Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte14 

Trata-se de um centro residencial para mulheres em situação de crise que estão 
desabrigadas ou incapazes de viver em domicílio devido a problemas de saúde mental. 
Usuárias com psicose, pensamentos suicidas, com problemas decorrentes do uso 
abusivo de álcool e outras substâncias são aceitas caso estejam fazendo progresso 
em direção à recuperação. A casa dispõe de cozinha e jardim compartilhados, além 
de espaço para acolher 10 usuárias simultaneamente, pelo período de até quatro 
semanas. Foi projetada como alternativa à admissão em um hospital psiquiátrico, 
tendo como foco o apoio social em vez de atenção médica.

Não há equipe médica e nenhuma qualificação formal da equipe é exigida. Os 
funcionários recebem treinamento básico em estratégias de redução de dano e apoio, 
conscientização sobre suicídio e primeiros socorros em saúde mental.

Com relação a práticas não coercitivas, é esperado que as usuárias, ao solicitar 
o serviço, estejam genuinamente interessadas em permanecer na casa, sendo 
estimuladas a seguir uma rotina durante a internação, porém não são obrigadas a fazê-
lo, não havendo uso de práticas restritivas. No caso da recusa à medicação, isso não 
terá implicações para sua permanência, a menos que sua situação de saúde mental se 
deteriore a ponto de fazer com que ela, ou outras pessoas, se sintam inseguras.

A abordagem é baseada na experiência vivida, valores e autodeterminação, 
concentrando-se na igualdade, sensibilidade cultural e visão holística, fornecendo 
suporte flexível e ajudando as usuárias a se reconectar com suas vidas. Todos os 
funcionários são treinados em práticas reflexivas e abordagens informadas sobre 
traumas, apoiando no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que podem 
ajudar na recuperação. As usuárias são incentivadas a desenvolver um Gráfico 
Recovery Star15, para identificar as áreas de suas vidas que desejam melhorar. 

13 Davidow S. Peer respite handbook: a guide to understanding, developing and 
supporting peer respites. Denver: Outskirts Press; 2018.
14 Informações e recursos adicionais: Website:https://missinglinkhousing.co.uk/
services-we-offer/link-house-for-women-in-mental-healthcrisis/.
15 Link House for women in mental health crisis. In: Missing Link [website]. Bristol: 
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Todas as usuárias foram encaminhadas de serviços de saúde mental, tendo sido 
avaliadas como necessitando de leito hospitalar. Pode-se inferir que a permanência 
na casa reduz diretamente as internações hospitalares. O serviço é operado pela 
Missing Link, a maior provedora de serviços de saúde mental e habitação somente para 
mulheres em Bristol. Na medida em que um leito hospitalar custa aproximadamente 
três vezes mais por noite, a Link House representa economia para o sistema de saúde, 
sendo também custeada pela esfera governamental.

2.1.3 - Diálogo Aberto - Serviço de Crise na Lapônia, Finlândia16

Serviço ambulatorial que oferece intervenção baseada em psicoterapia para 
usuários da Lapônia Ocidental acometidos de crise de saúde mental. A equipe é 
composta por 16 enfermeiras, uma assistente social, um psiquiatra, um psicólogo, um 
terapeuta ocupacional e uma secretária. A psicoterapia procura estimular o potencial 
de auto-exploração e autodeterminação do usuário.

O Diálogo Aberto é uma técnica indicada para indivíduos e famílias em 
vulnerabilidade na saúde mental. Aborda a questão do poder e de como gerir e 
minimizar os seus desequilíbrios na formação e supervisão dos membros da equipe.

Apesar dos processos em vigor para evitar práticas coercitivas, às vezes os 
usuários são admitidos e tratados contra a sua vontade na unidade de internamento 
do Hospital Keropudas, quando se trata de garantir a segurança das pessoas e não 
surgem outras opções.

Com relação à abordagem de recuperação, o sistema adota elementos de 
terapia psicodinâmica individual e terapia familiar sistêmica, que consiste em uma 
única intervenção com o usuário e suas famílias. Seu financiamento e custeio advém 
de ajuda governamental e do seguro de saúde.

2.1.4 - Tupu Ake - Sul de Auckland, Nova Zelândia

Este serviço conta com uma equipe de pares, oferecendo alternativa à 
hospitalização. Acomoda até 10 pessoas em crise para estadias de até uma semana, 
oferecendo um programa de apoio diário para até cinco pessoas.

O serviço atende usuários da etnia Maori (que representam 15% da população 
da Nova Zelândia) que enfrentam desafios de saúde mental relacionados a altos níveis 
de privação econômica e alienação cultural, bem como tratamento diferenciado no 
sistema de saúde mental, incluindo tratamento obrigatório ou compulsório.

Os usuários de Tupu Ake são chamados de convidados, e a equipe ajuda os 
hóspedes a aprender estratégias de enfrentamento, reforça técnicas comportamentais 
e motivacionais, apoia e auxilia na medicação e fornece feedback e relatórios de 
progresso para a equipe clínica. Imersão na natureza, a modulação sensorial, o uso 
de salas sensoriais e o desenvolvimento de planos sensoriais ajudam os hóspedes a 
tolerar e se recuperar do sofrimento agudo.

Missing Link; n.d. (https://missinglinkhousing.co.uk/services-we-offer/link-house-for-
women-in-mental-health-crisis/, accessed 19 October 2019).
16 Informações e recursos adicionais: Website: http://developingopendialogue.com/. 
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As “competências de pares” compreendem seis valores fundamentais: 
mutualidade, conhecimento experiencial, autodeterminação, participação, equidade, 
recuperação e esperança. Procura-se reduzir o diferencial de poder entre a equipe e 
os hóspedes, via princípios de apoio de pares sob os quais o serviço opera.

Com relação a práticas não coercitivas, o foco de intervenção atua como 
um modelo que incentiva a autodeterminação, dessa forma, atua na negociação 
habilidosa e na defesa do hóspede para fazer valer seus desejos ou para capacitá-lo a 
ser autodeterminado. A equipe tem como objetivo alcançar soluções acompanhando 
a pessoa como seus defensores.

Os hóspedes são rotineiramente solicitados a preencher um questionário de 
experiência que aborda até que ponto se sentiram: escutados e ouvidos, respeitados, 
envolvidos na tomada de decisões,  seguros e apoiados na recuperação, entre 
outros aspectos. Essas informações, juntamente com qualquer feedback verbal, são 
analisadas pela liderança do serviço, a cada três meses, para direcionar o próximo 
ciclo trimestral de planejamento e melhoria.

Todos os funcionários possuem experiências com saúde mental ou deficiências 
psicossociais, sendo que tais especialistas em apoio de pares constituem a maioria 
dos funcionários. A abordagem de recuperação é baseada na concepção de que os 
membros da equipe veem a pessoa como um todo e oferecem suporte holístico, além 
do relacionamento com especialistas em apoiar colegas e sua crença na capacidade 
do hóspede de liderar sua própria recuperação, usando seus próprios pontos fortes e 
habilidades.

Trata-se de uma ONG que atua como um provedor nacional de serviços de saúde 
mental baseados na comunidade, sendo um dos primeiros serviços de saúde na Nova 
Zelândia a fornecer uma alternativa à admissão hospitalar, com  custeio totalmente 
financiado pelo sistema público de saúde.

2.2 Serviços de saúde mental em hospitais 

Os serviços de saúde mental em hospitais gerais oferecem tratamento e 
cuidados via unidades de internação de saúde mental, serviços ambulatoriais e 
serviços de extensão à comunidade. Os usuários costumam residir nesses ambientes 
por semanas, meses e até anos. Esses ambientes são frequentemente associados a 
extensas práticas coercitivas e violações dos direitos humanos, incluindo violência, 
abuso e negligência, bem como admissão e tratamento involuntários, reclusão e 
restrições físicas, mecânicas e químicas, além de condições de vida desumanas e 
degradantes.

Os serviços apresentados nesta seção partiam desse modelo, tendo sido 
reorganizados de forma que os usuários passem um período mínimo de tempo em 
cuidados com pacientes internados, permanecendo conectados às suas redes de apoio 
durante sua estadia. Existe um esforço para conectar os usuários a outros serviços e 
apoios baseados na comunidade, além daqueles fornecidos no ambiente hospitalar, 
para facilitar o retorno destes às suas vidas e à comunidade.

Todos os serviços apresentados estão em transição, visando acabar com o 
uso de práticas coercitivas, esforçando-se para respeitar o direito dos usuários ao 
consentimento informado e para tomar decisões por si mesmos sobre o tratamento 
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e outros assuntos, bem como os apoiar em sua jornada de recuperação. A eliminação 
progressiva de hospitais psiquiátricos autônomos e instituições de assistência social 
em favor de alternativas baseadas na comunidade é crucial. Serviços de saúde 
mental prestados em ambientes hospitalares gerais podem ser úteis para garantir 
que as pessoas recebam cuidados que respondam às suas necessidades e respeitem 
os seus direitos humanos quando fornecidos como parte de uma série de serviços 
comunitários e suporte.

A seguir, são apresentados os programas de serviços de saúde mental com base 
hospitalar: 

2.2.1 - Unidade de Terapia de Exposição Basal no Hospital Blakstad - Asker, 
Noruega17

Esta unidade está equipada com seis leitos e fornece cuidados psicossociais 
chamados de Terapia de Exposição Basal (BET) para usuários com condições complexas 
de saúde mental que não se beneficiaram dos cuidados convencionais, sendo 
financiada pelo sistema público de saúde. O protocolo BET se concentra na aceitação 
de pensamentos amedrontadores, sentimentos e experiências internas como modo 
de auto-regulação e meio para lidar com os desafios existenciais, almejando reduzir 
ou afinar os medicamentos psiquiátricos.

O conceito BET convida os usuários a reconhecer e aceitar pensamentos e 
sentimentos assustadores e gerenciá-los com estratégias de enfrentamento novas e 
mais funcionais, em vez de depender de estratégias de evitação, como automutilação, 
inatividade e hiperatividade, não comer e comer demais, dissociação e uso excessivo 
de drogas lícitas e ilegais18.

A Regulação Externa Complementar (RCE) é um dos princípios do protocolo 
BET, visando facilitar e consolidar escolhas e ações funcionais e eliminar medidas 
coercitivas do processo assistencial. Baseia-se na estratégia de sub-regulação, sendo 
que estratégias de regulação excessiva podem ser usadas para prevenir o suicídio 
e lesões físicas graves quando não há resposta às estratégias de sub-regulação e a 
pessoa coloca repetidamente a vida e a saúde em perigo. O excesso de regulação é 
uma abordagem coordenada em que o cuidado e a atenção prestados pela equipe 
são intensificados, mas a exposição a estímulos do ambiente é reduzida.

A abordagem visa reduzir os medicamentos em pacientes hospitalizados que 
são, frequentemente, usuários pesados   e de longo prazo de vários benzodiazepínicos, 
opióides, antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores de humor. Considera os 
medicamentos secundários à abordagem psicoterapêutica. 

Sua concepção e prática geral promove abordagem de recuperação à saúde e ao 
tratamento de maneira holística. A equipe é treinada na estrutura de Gerenciamento 
de Problemas de Agressão (MAP), ajudando a identificar os primeiros sinais de 

17 Informações e recursos adicionais: Website: https://vestreviken.no/avdelinger/
klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdelingblakstad/bet-seksjon-blakstad.
18 Heggdal D. Basal exposure therapy (BET) - basic principles and guidelines. Oslo; 2012 
(https://vestreviken.no/Documents/Helsefaglig/BET%20-%20Basal%20eksponeringsterapi/
BET%20principles%20and%20guidelines.pdf, accessed 31 December 2020).
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agressão e a praticar técnicas de desaceleração e redução do risco de danos físicos. 

2.2.2 - Kliniken Landkreis Heidenheim General Hospital - Alemanha19

Este hospital introduziu o serviço de saúde mental flexível, orientado ao usuário 
e baseado na comunidade, apresentando como foco a prevenção da coerção. Todos os 
internos, inclusive aqueles detidos no hospital, têm o direito de recusar medicamentos 
psiquiátricos. Devido a ordens judiciais, aproximadamente uma pessoa por ano tem 
sido tratada à força com medicamentos no hospital, recebendo ajuda governamental 
e do seguro de saúde para seu custeio.

Os diferentes serviços estão alinhados e são administrados pelas mesmas 
equipes, um plano de recuperação consistente é seguido, mesmo que o paciente 
mude de serviço. Quatro cães de terapia, tutorados pela equipe, também ajudam os 
usuários a se sentirem confortáveis   em novos ambientes, sendo que um cão de terapia 
também acompanha uma enfermeira que realiza tratamento domiciliar. Dispõem de 
um programa estruturado voltado para a dependência de álcool e drogas, incluindo 
sessões de terapia individual e de grupo, reuniões com grupos de autoajuda e terapia 
ocupacional.

As admissões compulsórias, previstas em lei, são evitadas usando a tomada de 
decisão apoiada na vontade e na preferência, particularmente quando há risco de 
dano. Todos, incluindo os detidos no hospital, têm o direito de recusar medicamentos, 
e medicamentos forçados são raros, exigindo um requerimento separado ao tribunal 
aliado à opinião de um especialista independente. Todos os funcionários do hospital 
recebem  treinamento em técnicas de escalonamento e prevenção de incidentes 
agressivos e medidas coercitivas, usando o manual de Prevenção, Avaliação, 
Intervenção e Reflexão (PAIR)20. 

O tratamento e o apoio domiciliar ajudam a manter as pessoas que estão 
passando por sofrimento psicossocial conectadas com sua comunidade. Para apoiar 
a inclusão da comunidade, o serviço tem ligações diretas com comunidades, grupos 
de auto-ajuda, grupos de apoio para moradores de rua, agências de desemprego e 
instituições de caridade que apoiam os idosos, os isolados e as pessoas com vícios. 
Também apoia uma instituição de caridade, facilitando atividades de lazer para 
pessoas com deficiências psicossociais. 

O serviço se reúne de forma regular com os tribunais locais, a polícia, a agência 
de saúde pública local e as autoridades de ordem pública para trabalhar em práticas 

19 Informações e recursos adicionais: Website: https://kliniken-heidenheim.de/
klinikum/patienten/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-undpsychosomatik/. 
20 Mayer M, Vaclav J, Papenberg W, Martin V, Gaschler F, Özköylü S. Prävention von 
Aggression und Gewalt in der Pflege: Grundlagen und Praxis des Aggressionsmanagements 
für Psychiatrie und Gerontopsychiatrie. third ed. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG; 2017.
Mayer M. PAIR - Das Training zur Aggressionshandhabung: Präsentation eines 
Trainingsprogramms zur Prävention von Aggression und Gewalt in psychiatrischen Settings. 
2007 (https://www.researchgate.net/publication/280931328_PAIR_-_Das_Training_zur_
Aggressionshandhabung_Prasentation_eines_Trainingsprogramms_zur_Pravention_von_
Aggression_und_Gewalt_in_psychiatrischen_Settings, accessed 31 December 2020).
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não discriminatórias e colaboração. Além disso, desenvolveu o projeto de prevenção 
escolar Irre Gut, uma iniciativa que envia uma pequena equipe composta por um 
usuário do serviço, uma pessoa com experiência que é um membro da família e 
alguém que trabalha em serviços de saúde mental, como enfermeiro ou assistente 
social, visitar escolas secundárias para falar sobre estigma, prevenção, auto-ajuda e 
acesso a serviços de saúde.

2.2.3 - Soteria - Berna, Suíça21

O serviço  oferece um centro residencial de crise hospitalar para usuários que 
vivem em estados extremos, incluindo diagnóstico de psicose ou esquizofrenia. Está 
localizado em uma área residencial, dispondo de 10 quartos para usuários e equipe 
de dois funcionários, com estadia de até três meses. Sua filosofia é que “estar com” 
os outros durante uma crise pode ser terapêutico, com baixo ou nenhum uso de 
medicamentos psiquiátricos. Pessoas consideradas com alto risco de suicídio ou de 
causar dano extremo a si mesmas ou a outros não são aceitas, salvo quando o nível de 
risco diminua. A instituição possui o status legal de um hospital psiquiátrico público, 
sendo financiada pelo sistema público de saúde e seguro de saúde.

Pessoas com experiência vivida são particularmente encorajadas a trabalhar na 
Soteria, sendo denominadas de pessoas com “envolvimento experiente”. Os membros 
da equipe trabalham em turnos por períodos de 48 horas sem interrupção para 
garantir a continuidade e imersão na vida diária. Os usuários do serviço preenchem 
um questionário sobre prevenção de recaídas, que é usado na identificação dos 
primeiros sintomas de alerta antes da crise, além de listar pessoas em quem podem 
confiar, estratégias que são úteis e hospitais que podem preferir. 

Quando o tratamento não pode continuar por qualquer motivo, o usuário pode 
fazer arranjos alternativos para si mesmo ou pode ser encaminhado para um dos 
hospitais psiquiátricos locais - isso é raro e acontece em média duas a três vezes por 
ano. No geral, os hábitos da vida independente em uma comunidade, como limpar e 
cozinhar, são realizados pelos moradores. 

A abordagem de recuperação busca entender que há um significado a ser 
encontrado em uma crise, estratégia que ajuda a normalizar sentimentos, ações e 
pensamentos nas fases agudas da psicose. Vários estudos e pesquisas descobriram 
que o tratamento dispensado é pelo menos tão eficaz quanto o tratamento hospitalar 
tradicional, porém com níveis muito mais baixos de medicamentos antipsicóticos.

2.3 Centros comunitários de saúde mental 

Os centros comunitários de saúde mental oferecem opções de atendimento e 
apoio na área de saúde mental e deficiências psicossociais na comunidade, destinando-
se a fornecer apoio fora de um ambiente institucional e próximo às residências dos 
usuários.

O suporte oferecido varia de acordo com o tamanho, o contexto e os vínculos 

21 Informações e recursos adicionais: Website: The international Soteria network, 
https://soteria-netzwerk.de/.
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com o sistema geral de saúde do país. Todas as boas práticas apresentadas fornecem 
serviços de consulta, incluindo sessões individuais ou em grupo nas quais uma pessoa 
pode ser apoiada para iniciar, continuar e/ou interromper diferentes formas de 
cuidado, como aconselhamento, terapia ou medicação. 

O apoio dos pares e o apoio no acesso a oportunidades de emprego e 
formação, educação e atividades sociais e de lazer são características importantes. 
Muitos centros de saúde mental assumem ativamente um papel de coordenação 
no encaminhamento de usuários para diferentes serviços e apoios na comunidade, 
demonstrando a diversidade de algumas dessas diferentes funções e atividades. 

Os centros comunitários de saúde mental apresentam uma abordagem holística 
e centrada na pessoa para cuidar e dar suporte, pois consideram o apoio além do 
tratamento médico. Em alguns países, esses centros comunitários de saúde mental 
são pilares fundamentais do sistema de saúde mental, fornecendo cuidados e apoio 
essenciais baseados na comunidade, servindo como uma base para a coordenação e 
continuidade dos cuidados. Garantir que eles forneçam cuidados e apoio baseados na 
comunidade, orientados para os direitos e focados na abordagem de recuperação é, 
portanto, primordial.

A seguir, são apresentados os centros comunitários de saúde mental:

2.3.1 - Clínica Aung - Yangon, Myanmar22

A Clínica Aung oferece uma gama de serviços de apoio ambulatorial que são 
projetados para que os usuários permaneçam fora dos hospitais e instituições de 
longa permanência. A equipe, composta por cinco funcionários de apoio de pares, que 
são ex-usuários, trabalha ativamente em escolas, com empregadores e organizações, 
visando auxiliar os usuários a participar das atividades comunitárias. Exposições de arte 
permitem que os usuários vendam seus trabalhos artísticos. Há um clube de culinária 
semanal e apoio para treinamento em alfabetização, matemática, administração de 
dinheiro e carpintaria.

Trata-se de um serviço sem fins lucrativos fornecido gratuitamente aos usuários. 
Expandiu-se nos últimos anos com financiamento das Fundações de Sociedade Aberta, 
contudo, seu financiamento e custeio são um desafio contínuo.

Qualquer pessoa pode frequentar a clínica, mas as pessoas intoxicadas com 
drogas ou álcool são excluídas, enquanto estiverem intoxicadas. Os usuários são 
ajudados a reduzir a quantidade de medicamentos que estão tomando, caso estejam 
experimentando efeitos colaterais incapacitantes, sendo que, às vezes, conseguem 
parar de tomar a medicação por completo. 

No caso de um paciente correr risco de hospitalização, a equipe procura 
encontrar soluções não hospitalares. Se a admissão hospitalar for inevitável, ações 
não coercitivas são solicitadas, bem como que este receba alta o mais rápido possível.

O serviço visa construir relacionamentos positivos na comunidade, participando 
do desenvolvimento local e de diálogos políticos, criando condições para melhores 
empregos, oportunidades educacionais e outras oportunidades para pessoas 
com problemas de saúde mental. O grupo de apoio de pares ativo, com cerca de 

22 Informações e recursos adicionais: Website: https://www.aungclinicmh.org/.
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30 membros, ajuda os usuários a aprender a articular seus desejos e preferências, 
promovendo uma cultura de empoderamento.

2.3.2 - CAPs III em Brasilândia - São Paulo, Brasil23

Os centros comunitários de saúde mental no Brasil foram estabelecidos para 
atuar como alternativas aos hospitais psiquiátricos, estando integrados à rede de 
atenção primária de saúde. Os CAPs III proporcionam um ambiente familiar onde 
as pessoas em crise podem ficar por até 14 dias. O centro utiliza uma abordagem 
baseada em direitos e centrada nas pessoas para o atendimento psicossocial que é 
projetada para promover a autonomia, resolver desequilíbrios de poder e aumentar 
a participação social. Os serviços são prestados e custeados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), sem custo para os usuários. Cerca de 70 % dos custos operacionais são 
financiados pelo governo federal e o restante é coberto pelo município. O CAPS III 
atende usuários adultos, crianças e adolescentes, funcionando 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, em áreas com população superior a 150 mil habitantes. Em Brasilândia, 
o equipamento de saúde é gerenciado pela organização social Associação Saúde da 
Família, oferecendo assistência e suporte contínuo e personalizado de saúde mental 
comunitária, incluindo os serviços de emergência.

Foi organizado para criar uma estrutura e ambiente semelhantes aos de uma 
casa, apresentando em sua estrutura física áreas comuns internas e externas para 
socialização e interação com outras pessoas, refeitório, salas de aconselhamento 
individual, sala de atividades em grupo, farmácia e dormitórios femininos e masculinos, 
cada um com quatro leitos, onde se encontram pessoas em crise ou que necessitam 
de descanso. Realiza também atividades e eventos na comunidade, integrando-se aos 
espaços públicos como parques, centros comunitários de lazer e museus.

Em 2020 uma pesquisa realizada no CAPS III Brasilândia verificou que os serviços 
oferecidos estão coerentes com a abordagem voltada para os direitos humanos e a 
recuperação centrada na pessoa. Ao ser avaliado com os Protocolos QualityRights/
OMS, foi constatado que está em conformidade com todos os principais padrões, 
incluindo o ambiente físico e social do serviço, qualidade do atendimento, respeito 
pelo consentimento informado para admissão e tratamento, não-utilização de práticas 
coercitivas e promoção da inclusão comunitária das pessoas que utilizam o serviço.

2.3.3 - Phoenix Clubhouse - Hong Kong24

Trata-se de uma ONG estruturada em uma rede internacional de clubhouses que 
oferecem apoio vocacional e educacional baseado na comunidade para usuários dos 
serviços de saúde mental. A casa de Hong Kong ajuda os usuários a permanecerem 
fora dos hospitais, enquanto almejam objetivos sociais, financeiros e vocacionais. Seu 

23 Informações e recursos adicionais: Website: https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=20424.
Vídeo:  Projeto coletivo de geração de trabalho, renda e valor - Ô da Brasa https://www.
youtube.com/watch?v=5v0jki3GaBw&feature=youtu.be. 
24 Informações e recursos adicionais: Website: Hong Kong Phoenix Clubhouse, http://
www.phoenixclubhouse.org/ Clubhouse International, https://clubhouse-intl.org/.
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custeio advém de financiamento via seguro de saúde e doações. 
Embora a confidencialidade seja protegida, qualquer recinto pode ser acessado 

ou usado pelos usuários, incluindo a sala dos funcionários e suas instalações. Um 
usuário em crise nunca é encaminhado a outro serviço onde práticas coercitivas 
possam ser usadas e a equipe está disponível para fornecer suporte adicional, se 
necessário.

2.4 Serviços de saúde mental de apoio entre pares 

Os serviços de saúde mental de apoio de pares consistem em sessões individuais 
ou em grupo de apoio fornecidas por pessoas com experiência de vida a outras que 
desejam se beneficiar de sua experiência e apoio. O objetivo é apoiar as pessoas nas 
questões que consideram importantes para suas vidas e recuperação, de forma livre 
de julgamentos e suposições.

As maneiras pelas quais os serviços de suporte de pares são estruturados 
e organizados variam amplamente, dependendo de seu contexto e do âmbito 
das atividades prestadas. Vão desde o apoio emocional, ajudando as pessoas a 
compreenderem as suas experiências, apoiando-as no acesso a benefícios sociais 
e outras oportunidades, atividades destinadas a promover a sua inclusão social até 
a orientação advocatícia e sensibilização. Em geral, os serviços de apoio de pares 
facilitam a criação de redes de apoio social que talvez não fosse possível de outro 
modo. 

Parte-se da importante premissa de que o sentido da recuperação pode ser 
diferente para todos e que os usuários podem se beneficiar com o compartilhamento 
de experiências, sendo ouvidos e respeitados, apoiados para encontrar sentido em 
suas experiências e um caminho de recuperação adequado para eles, permitindo-lhes 
levar uma vida plena e satisfatória.

A seguir, são apresentados os serviços de saúde mental de apoio entre pares:

2.4.1 - Grupos de Apoio Ouvindo Vozes25 

O Hearing Voices - HGVs (Movimento Ouvindo Vozes) teve seu início na Holanda 
nos idos de 1980. Atualmente, existem redes de “Ouvindo Vozes” em 30 países. 
O princípio fundamental do movimento é que ouvir vozes é uma parte normal da 
experiência humana. Ao invés de ter suas vozes reprimidas por medicamentos, 
os usuários devem ser encorajados a desenvolver sua própria compreensão da 
experiência de audição de vozes. O financiamento para os grupos advém de diferentes 
fontes, dependendo do grupo, incluindo doadores, algumas pequenas quantias de 
financiamento direto e financiamento de serviços de saúde.

A abordagem de recuperação evita a terminologia medicalizada, como 
‘alucinações auditivas’, ‘delírios’ e ‘sintomas’. Estudo realizado pelo HVGs descobriu 
que as pessoas inicialmente enfrentam  um processo de descoberta em relação a 
outros ouvintes e maneiras diferentes de entender vozes, passando a explorar 
maneiras de reformular sua própria experiência, dando sentido a ela.

25 Informações e recursos adicionais: Website: http://www.hearing-voices.org/.
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2.4.2 - Usuários e Sobreviventes de Psiquiatria - Quênia26 

A USP-K é uma organização nacional, cujos membros contam com grupos de apoio 
de pares, reunindo pessoas com deficiências psicossociais e condições específicas de 
saúde mental. Os grupos apoiam, promovem e defendem os direitos dos usuários em 
viver e trabalhar como membros comuns de suas comunidades.

Financeiramente, cada grupo USP-K opera de modo independente, sendo 
financiamentos e empréstimos adicionais fornecidos por ONGs, incluindo a Cruz 
Vermelha e as Basic Needs, bem como organizações religiosas e instituições bancárias.

O grupo ajuda os membros a criar diretrizes antecipadas informais, embora não 
sejam reconhecidas pela lei queniana. Identificam e promovem o uso de facilitadores, 
assistentes sociais e apoiadores comunitários, capazes de diminuir qualquer crise que 
ocorra na comunidade para evitar o uso de métodos coercitivos.

Com relação à inclusão social, mediante consentimento do usuário, o grupo de 
apoio se envolve com as famílias, cumprindo seu papel com a estrutura de apoio natural. 
Se um indivíduo não consente, mas a família é a fonte de um problema, o grupo pode 
consultar as estruturas da comunidade local, como os anciãos da aldeia. A abordagem 
de recuperação incentiva a aprendizagem, o questionamento e a autorreflexão. Os 
usuários compartilham e encorajam uns aos outros a tentar diferentes estratégias 
de enfrentamento e tomada de decisão, considerando a possibilidade de os usuários 
terem se acostumado a ser receptores passivos de tratamento ou apoio. São também 
encorajados a desafiar relacionamentos insatisfatórios e/ou com desequilíbrios de 
poder, como com médicos que tomam decisões de tratamento sem consulta.

2.4.3 - Grupo de Apoio South East - Ontario, Canadá27 (PSSEO) 

Trata-se de organização que fornece apoio de pares em cinco hospitais do 
sudeste de Ontário, além de apoio de um-para-um para pacientes após alta do 
hospital. Os pares oferecem assistência, amizade e apoio por até um ano após a alta 
hospitalar, procurando minimizar o risco de re-hospitalização. Recebe financiamento 
governamental.

Existem poucos requisitos formais para que uma pessoa receba suporte de 
colegas da PSSEO, precisando apenas ser capaz de marcar e manter suas consultas 
sozinha, e em todas as reuniões com o assistente de apoio de pares, precisa estar livre 
de álcool ou outras substâncias.

2.5 Serviços de saúde mental de alcance comunitário 

Tratam-se de serviços de extensão à comunidade que prestam atendimento e 
apoio à população em suas casas ou em outros ambientes, como espaços públicos 
ou nas ruas. Os serviços de extensão à comunidade constituem equipes móveis 

26 Informações e recursos adicionais: Website: https://www.uspkenya.org/peer-
support-groups/.
27 Informações e recursos adicionais: Site: https://psseo.ca/.
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compostas por assistentes sociais e de saúde e membros da comunidade que atendem 
especificamente às populações em situação de rua  ou rurais, por exemplo.

As opções de suporte fornecidas via contato com a comunidade são variadas 
e possuem como característica a versatilidade, dinamismo e flexibilidade. Podem 
fornecer apoio emocional e aconselhamento, bem como suporte para medicação, 
para realizar atividades diárias e atender às necessidades básicas (vida com apoio), 
ou permitir que os usuários tomem decisões informadas sobre o tratamento e outros 
aspectos de suas vidas. Os serviços de extensão à comunidade geralmente fornecem 
informações sobre saúde mental e podem se envolver em iniciativas de prevenção e 
promoção da saúde mental. 

Os serviços apresentados nesta seção mostram como as pessoas que prestam 
serviços de extensão enfatizam a importância de respeitar os direitos dos indivíduos 
ao exercício da capacidade jurídica. Isso significa que os usuários estão no controle 
e apoiados para tomar suas próprias decisões sobre onde o serviço será realizado, 
quando, o que será incluído no serviço e outros aspectos. Facilitar os caminhos das 
pessoas para a recuperação e uma vida independente é uma prioridade.

A seguir, são apresentados os serviços de saúde mental de alcance comunitário:

2.5.1 - Atmiyata - Gujarat, Índia28

Trata-se de serviço comunitário e voluntário que apoia as pessoas que 
experimentam sofrimento emocional em aldeias rurais do estado de Gujarat, no 
oeste da Índia. A compaixão compartilhada é o princípio central de seu trabalho, 
procurando construir a aceitação comunitária das pessoas que lutam com condições 
de saúde mental e proporcionar-lhes acesso a benefícios de assistência social. 

Os líderes comunitários ou professores acessíveis e bem conhecidos em sua 
aldeia são denominados os “campeões Atmiyata”. São voluntários treinados para 
fornecer aconselhamento, usando técnicas baseadas em evidências, incluindo 
ativação de comportamento, programação de atividades ou resolução de problemas 
(PS), dependendo das necessidades e metas estabelecidas pelo usuário.

As atividades são baseadas no Modelo Distress em vez de um modelo focado na 
doença, pois é mais aceitável e viável para uso na comunidade. Recebe financiamento 
de ONGs.

Os voluntários desempenham as seguintes funções: conscientizar a comunidade 
sobre questões de saúde mental; identificar pessoas que estão em situação de 
vulnerabilidade ou passando por sofrimento;  fornecer 4-6 sessões de aconselhamento; 
encaminhar as pessoas que possam ter um problema de saúde mental grave para o 
serviço público de saúde mental e apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade 
com acesso a benefícios de assistência social.

O serviço foi avaliado em 2017 pelo período de oito meses, utilizando ensaio 
clínico controlado randomizado de cluster escalonado. Os resultados demonstraram 
que as taxas de recuperação foram clínica e estatisticamente mais altas em pessoas 
que receberam apoio do serviço em comparação com o controle. Constataram-se 
melhorias em quadros depressivos e de ansiedade após três e oito meses. Há relatos 

28 Informações e recursos adicionais: Website: https://cmhlp.org/projects/atmiyata/. 
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de melhorias significativas no funcionamento, participação social e qualidade de vida 
ao final dos oito meses.

Esse serviço foi financiado inicialmente pelo Grand Challenges Canada, porém 
atualmente é patrocinado pela Mariwala Health Initiative, em parceria com a Altruist, 
uma ONG local apoiada pelo Governo de Gujarat e pelo Instituto TRIMBOS.

2.5.2 - Banco da Amizade -  Zimbábue29 

O Friendship Bench conta com conselheiros leigos para apoiar as pessoas que 
experimentam sofrimento emocional. O fato de a maioria dos trabalhadores de saúde 
leigos serem mulheres idosas é uma parte importante do serviço, pois no Zimbábue 
os idosos são vistos como importantes guardiães da comunidade e, portanto, são 
respeitados. O serviço oferece empatia, conhecimento da comunidade local e cultural, 
além de técnicas formais de solução de problemas. Sessões de aconselhamento 
são gratuitas e estão ligadas ao centro de saúde primário local, sendo geralmente 
realizadas do lado de fora, em um banco de madeira.

2.5.3 -  Foco em Casa - West Cork, Irlanda30 

O  serviço fornece apoio prático e emocional às pessoas com vulnerabilidade 
em saúde mental que vivem em áreas rurais. Entre os membros da equipe há pessoas 
com experiência vivida, que ajudam os usuários a permanecerem ativos em suas 
comunidades, desenvolvendo habilidades de vida independente, tendo acesso à 
educação e oportunidades de emprego.

Pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias geralmente não são 
aceitas. O extenso tempo gasto com os usuários do serviço é considerado um fator 
crucial para o sucesso da iniciativa.

Embora financiada pelo sistema nacional de saúde da Irlanda, o Health Service 
Executive (HSE), a iniciativa é administrada pela rede nacional de aprendizagem, uma 
ONG que faz parte do Rehab Group. 

2.5.4 - Naya Daur - Bengal Ocidental, Índia31 

Este é um projeto emblemático de uma ONG sediada em Kolkata que fornece 
apoio comunitário, tratamento e cuidados a usuários desabrigados que têm uma 
condição de saúde mental ou deficiência psicossocial. O foco principal é ajudar as 
pessoas a se conectarem com suas comunidades locais, que fornecem apoio para as 
pessoas em crise, oferecendo uma alternativa à hospitalização.

A abordagem de recuperação adotada por Naya Daur é holística, colocando o 
usuário no centro do processo de cuidado, concentrando-se em sua recuperação social 
e clínica. Os conselheiros e/ou cuidadores comunitários visitam quase diariamente e 

29 Informações e recursos adicionais: Website: www.friendshipbenchzimbabwe.org.
30 Informações e recursos adicionais: West Cork in: https://www.hse.ie/eng/services/
publications/mentalhealth/havingchoices.html. 
31 Informações e recursos adicionais: Website: https://isankalpa.org/.
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fornecem aconselhamento motivacional e de apoio.

2.5.5 - Ombudsman Personal (PO) - Suécia32

A  “Ouvidoria Pessoal” (PO) da Suécia33 oferece um serviço comunitário de 
extensão a pessoas com vulnerabilidade de saúde mental e deficiências psicossociais, 
prestando assistência com questões de família, saúde, habitação, finanças, apoio ao 
emprego e integração na comunidade, ajudando a viverem a sua vida de forma ativa e 
autônoma. O serviço procura garantir que outros serviços sociais e de saúde mental 
cooperem e colaborem, sendo prestados com total colaboração e consentimento do 
usuário.

Segundo avaliações, ocorreu uma mudança radical da ajuda passiva e cara, 
como cuidados psiquiátricos e suporte de renda, para uma ajuda mais ativa, como 
reabilitação, emprego, psicoterapia, uma pessoa de contato, assistência, serviços 
de ajuda domiciliar e assim por diante. O PO recebe financiamento permanente do 
Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia.

2.6 Serviços de moradia assistida para saúde mental  

Os serviços de moradia assistida destinam-se a pessoas que não têm moradia 
ou estão desabrigadas e que também podem ter necessidades de saúde mental 
complexas e de longo prazo. Os usuários podem precisar de apoio extra para viver de 
forma independente ou um tempo longe de seu próprio ambiente doméstico.

Nos exemplos apresentados, observa-se o princípio fundamental de que os 
serviços de assistência domiciliar devem respeitar o direito da pessoa de escolher 
onde e com quem deseja morar. Portanto, os serviços podem assumir muitas formas 
diferentes. Alguns serviços de moradia com suporte são temporários e  as pessoas 
podem querer se mudar assim que se sentirem prontas para morar em outro lugar. Os 
exemplos demonstram que os serviços de moradia sustentada podem ser fornecidos 
em uma casa ou apartamento de um grupo comunitário, no qual várias pessoas vivem 
juntas como uma família.

2.6.1 - Hand in Hand Supported Living - Geórgia34

O serviço Hand in Hand  é uma ONG georgiana que fornece instalações de 
moradia comunitária independente para pessoas com deficiências psicossociais de 
longa duração, incluindo pessoas que já foram institucionalizadas. Sua missão é criar 
melhores condições de vida para as pessoas com deficiência e apoiar sua inclusão e 
integração na sociedade. Também oferece assistência pessoal e treinamento para 

32 Informações e recursos adicionais: Websites: https://kunskapsguiden.se/omraden-
och-teman/psykisk-ohalsa/personligt-ombud/ (em sueco) / https://personligtombud.se.
33 Mental health atlas 2011, Sweden. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://
www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/swe_mh_profile.pdf?ua=1, accessed 6 
January 2021).
34 Informações e recursos adicionais: Website: www.handinhand.ge. 
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famílias e/ou indivíduos, apoiando usuários com deficiências psicossociais.
Uma vez que as reformas na lei georgiana acabaram com a tutela e a substituíram 

pela tomada de decisão apoiada para pessoas com deficiências psicossociais, 
os usuários devem dar seu total consentimento para ingressar nas residências e 
também são livres para sair, se assim o desejarem. De acordo com as novas leis que 
substituíram o antigo sistema de tutela, os assistentes também podem assumir o 
papel de “apoiador designado” de um residente, nos casos em que um vínculo mútuo 
se desenvolva e ambas as partes concordem. 

Todos os funcionários recebem treinamento em vários tópicos, incluindo: 
prestação de cuidados de longo prazo, cuidados voltados para a recuperação, 
sexualidade e deficiência e gestão de comportamentos desafiadores. 

A ONG é financiada pelo Estado e por instituições de caridade, incluindo as 
Fundações de Sociedade Aberta, bem como doações em espécie e campanhas de 
arrecadação de fundos que também apoiam a organização.

2.6.2 - Home Again - Chennai, India 35

O serviço “Volta Pra Casa” (tradução livre), localizado em Chennai, oferece 
hospedagem para mulheres em situação de vulnerabilidade em saúde mental de 
longa duração, que vivem na pobreza e/ou estão desabrigadas, em três estados da 
Índia: Tamil Nadu, Kerala e Maharashtra, inclusive na cidade de Chennai. O serviço  
também apoia aqueles que estão passando da situação de cuidados institucionalizados 
para uma vida independente, na comunidade e com outras pessoas em um ambiente 
familiar.

O acesso ao serviço é oferecido a usuárias que moram há um ano ou mais em 
qualquer uma das outras instalações do Banyan ou em certos hospitais psiquiátricos 
estatais, sendo restrito a pessoas que não podem viver com parentes. O estado de 
Kerala exclui do serviço pessoas com histórico de violência extrema. Não há outros 
critérios de exclusão. O “Volta pra Casa” também teve um impacto sobre as práticas 
coercitivas de casta e gênero, embora a escolha do alojamento seja baseada em 
grupos de afinidade. Grupos de castas mistas foram vistos juntos, assim como grupos 
de classes mistas.

A abordagem é baseada na recuperação pessoal ou planos personalizados, 
visando ao crescimento pessoal e é desenvolvida por meio de um diálogo contínuo. 
Protocolos clínicos e não clínicos que ajudam a construir resiliência, preparar-se para 
a incerteza, celebrar pequenas e grandes alegrias, permanecer esperançoso e olhar 
para o futuro são usados de modo combinado para fornecer um plano de tratamento 
individual único. A instituição recebe apoio financeiro do governo e iniciativas 
filantrópicas.

2.6.3 -  Redes de Apoio à Vida de KeyRing -  Inglaterra e País de Gales36

35 Informações e recursos adicionais: Website: https://thebanyan.org/. 
36 Informações e recursos adicionais: Website: www.keyring.org.
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O KeyRing oferece serviços de apoio à vida para pessoas com problemas de 
saúde mental, deficiências psicossociais e dependência de drogas e álcool. Consiste 
em mais de 100 redes de apoio em toda a Inglaterra e País de Gales, cada uma com 
cerca de 10 residências localizadas a uma curta distância umas das outras para que os 
membros do KeyRing também possam se conectar entre si e se envolver mais com sua 
comunidade. Seu objetivo é inspirar as pessoas a construir vidas independentes por 
meio de suporte flexível, construção de habilidades e articulação de redes. A missão 
do serviço é conectar pessoas e inspirá-las a construir a vida que desejam.

O serviço se inicia quando um recém-chegado é aprovado como membro. A 
equipe inicia então uma revisão holística para determinar os requisitos de suporte 
mais imediatos para o usuário e apoiá-lo no desenvolvimento de um plano de 
recuperação pessoal. Utilizam-se do protocolo de planejamento de suporte Outcome 
Stars Support Planning Tool, que considera dez estágios da jornada de uma pessoa em 
direção à autossuficiência. 

Em estudos de avaliação da rede de recuperação KeyRing, no suporte de apoio 
às pessoas que se recuperam do uso indevido e dependência de substâncias,   foram 
evidenciadas melhorias em várias áreas da vida dos participantes, incluindo: bem-
estar, custeio de aluguel, assistência mútua, engajamento em atividades significativas, 
voluntariado e abstinência contínua. O custeio do serviço é financiado pelo orçamento 
das Autoridades de Assistência Social Locais, que é atribuído  ao governo central.

2.6.4 - Shared Lives (Vidas Compartilhadas) - Sudeste do País de Gales, Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte37

O serviço “Vidas Compartilhadas” (tradução livre), oferece apoio comunitário e 
acomodação para adultos necessitados, incluindo pessoas com problemas de saúde 
mental e deficiências psicossociais. É uma alternativa para lares de idosos, cuidados 
domiciliares e centros dia e também fornece cuidados transitórios após alta hospitalar 
ou no sistema de assistência social para jovens.

O serviço é realizado por mais de 200 famílias cuidadoras credenciadas junto ao 
Vidas Compartilhadas, fornecendo arranjos para o serviço, cada uma das quais pode 
acolher até três usuários simultaneamente. Os 13 trabalhadores da equipe do Vidas 
Compartilhadas e quatro coordenadores de colocação de adultos aprovam e treinam 
cuidadores da equipe, recebem referências, atendem às necessidades individuais 
com os cuidadores do Vidas Compartilhadas e monitoram os arranjos.

A inclusão na comunidade está no cerne dos valores do Vidas Compartilhadas. 
Todos os cuidadores trabalham em suas próprias casas, levando regularmente os 
indivíduos para a comunidade local e os apresentando à sua rede social mais ampla, 
proporcionando oportunidades para que as pessoas se envolvam em atividades que 
apoiem   sua recuperação em um ambiente menos estigmatizado.

A abordagem de recuperação se fundamenta na estratégia do País de Gales para 
a saúde mental baseada em direitos e promovendo explicitamente o modelo de 
recuperação, bem como o empoderamento e o envolvimento dos usuários a nível 

37 Informações e recursos adicionais: Website: https://www.caerphilly.gov.uk/
sharedlives.
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individual, operacional e estratégico.
Os usuários do sudeste do País de Gales passam por uma avaliação socioeconômica 

e podem ser obrigados a pagar uma taxa avaliada pelos cuidados e apoio recebido. Já 
no serviço de crise de saúde mental, não há custo para o usuário, pois contam com o 
governo galês para financiar totalmente o serviço. 

2.7 Conclusão

Os serviços apresentados demonstram novas formas de responder aos usuários 
- formas que fazem dos direitos humanos uma preocupação central, trabalhando a 
partir de uma abordagem de recuperação positiva. Eles são um testemunho do fato 
de que, com imaginação, criatividade, compromisso e liderança, um progresso real 
pode ser alcançado na atenção à saúde mental em ambientes muito diferentes em 
todo o mundo. 

Embora cada um desses serviços forneça exemplos positivos na maneira pela 
qual os cuidados de saúde mental podem ser prestados de forma diferente, eles não 
podem, por si próprios, fornecer uma rede abrangente de serviços e apoios de que 
muitas pessoas precisam para viver uma vida plena e inclusiva em suas comunidades. 
Essa limitação específica se aplica à maioria dos serviços de saúde mental em todo 
o mundo, uma vez que as avaliações de resultados não têm sido o foco central até 
o momento. Para que isso aconteça, é importante que os serviços do sistema de 
saúde colaborem estreitamente com os serviços do setor social.

Embora nenhuma dessas redes tenha abolido inteiramente as práticas coercitivas, 
elas demonstraram um progresso substancial e genuíno em direção a esse objetivo. 
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CAPÍTULO 3 
RUMO À PROVISÃO DE UM SERVIÇO HOLÍSTICO: HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, 

EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

3.1 Habitação

Os serviços de saúde mental comunitários individuais de todo o mundo que 
foram selecionados como exemplos de boas práticas, em suas diferentes formas, 
caracterizam-se por respeitar a capacidade jurídica dos indivíduos, usar alternativas 
às práticas coercitivas, promover a inclusão da comunidade, garantir a plena 
participação de pessoas com experiência vivida em todos os processos de tomada 
de decisão e adotar uma perspectiva de recuperação baseada em saúde mental. 
Ter acesso a esses serviços em igualdade de condições com as demais pessoas é um 
direito humano fundamental, além de ser um componente essencial para uma vida 
com sentido e participação plena na comunidade.

Estudos demonstram que atender às necessidades de habitação de pessoas 
com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais é mais protetor contra 
a mortalidade precoce por causas naturais e outras, incluindo suicídio, do que a 
prestação de qualquer outro serviço necessário. Abordar a moradia adequada não 
é apenas um imperativo de direitos humanos, mas também uma prioridade de 
saúde pública. Os obstáculos incluem estigma, discriminação, pobreza e falta de 
instalações disponíveis.

Por causa da super-representação de pessoas com problemas de saúde mental 
entre os moradores em situação de rua, é essencial que a prestação de serviços 
holísticos inclua apoio habitacional. Também há evidências que apoiam os efeitos 
benéficos da abordagem inicial da habitação na qualidade de vida das pessoas, 
incluindo dimensões como ajustamento comunitário e integração social, e alguns 
aspectos da saúde. O modelo “habitação em primeiro lugar” rompe o ciclo vicioso 
entre a saúde mental precária e a falta de moradia.

Por trás de um apoio habitacional eficaz e útil está o entendimento de que a 
experiência das pessoas de viver com uma condição de saúde mental ou deficiência 
psicossocial é única e suscetível a mudanças com o tempo. Isto significa que as 
oportunidades de alojamento e quaisquer serviços de apoio prestados devem ser 
tão diversos quanto possível para responder às necessidades de cada indivíduo, por 
exemplo, em termos do nível de apoio prestado, a localização dos assistentes (no local 
ou não), tipo de estrutura (grupo ou indivíduo) e nível de permanência (ênfase forte 
ou limitada na mudança).

Enquanto as configurações institucionais reduzem significativamente as 
oportunidades das pessoas de fazerem suas próprias escolhas e interagir com outras, 
as opções de moradia apoiadas, pelo contrário, visam expandi-las.

3.2 Educação e Treinamento 

Com relação à educação, a lacuna educacional traz implicações importantes 
na idade adulta para pessoas com problemas de saúde mental e deficiências 
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psicossociais, ao afetar suas perspectivas futuras de emprego, renda e padrão de vida. 
A falta de oportunidades educacionais constitui uma barreira para sua plena inclusão 
e participação na comunidade e contribui para perpetuar um ciclo de exclusão social 
e econômica. 

Para tanto, é essencial que as escolas e universidades sejam construídas com 
base em abordagens inclusivas de educação, nas quais os currículos e os ambientes 
escolares se adaptem às necessidades de cada aluno, incluindo as pessoas com 
deficiência. As pessoas podem usar a educação como alternativa aos serviços de saúde 
mental, juntamente com o apoio oferecido pelos serviços de saúde mental, ou para 
ajudá-las a abandonar completamente os serviços de saúde mental convencionais.

3.3 Proteção Social

No que tange à proteção social, existe uma relação de mão dupla bem 
estabelecida entre dificuldades financeiras e problemas de saúde mental. Viver na 
pobreza e em condições frequentemente associadas à pobreza, como habitação 
precária, nutrição insuficiente, violência, falta de acesso à saúde e assistência social, 
entre outros, aumenta o risco de desenvolver uma condição de saúde mental e 
deficiências psicossociais.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD) incluiu os 
programas de proteção social disponíveis para a população em geral (como sistemas 
de pensões, subsídios para quem procura emprego e todos os outros esquemas 
convencionais de proteção social) e serviços voltados especificamente para pessoas 
com deficiência. Ambos são de importância crucial para garantir a inclusão plena 
de indivíduos com vulnerabilidades de saúde mental e deficiências psicossociais em 
condições de igualdade com os demais na sociedade. 

3.4 Geração de Emprego e Renda

Em muitos países, os benefícios dependem apenas de variáveis   como tipo de 
deficiência, recursos individuais ou familiares ou capacidade estimada de trabalho, 
em vez de serem baseados nas necessidades. Isso leva a uma abordagem reducionista 
da deficiência que obscurece o fato de que, por definição, a deficiência existe devido 
ao ambiente em que a pessoa está situada e às barreiras sociais que ela enfrenta, pois 
ela  é submetida a um teste de renda, que muitas vezes não leva em consideração os 
custos significativos relacionados à deficiência que pessoas com problemas de saúde 
mental e psicossociais enfrentam para alcançar o mesmo padrão de vida que outros.

Mostra-se necessário abandonar a abordagem de “incapacidade para trabalhar”, 
especialmente entre os jovens, e promover uma combinação adequada e flexível 
de segurança de rendimento e apoio relacionado com a deficiência para promover 
o empoderamento econômico e o emprego. Existem muitas maneiras de garantir 
que os benefícios sociais sejam ajustados às necessidades do indivíduo e apoiar sua 
inclusão na sociedade. Uma delas é fornecer um componente incondicional à proteção 
social, que tem se mostrado fator de melhoria e recuperação na saúde mental e, 
consequentemente, na capacidade de trabalhar, sem obstruir o desejo de trabalhar. 

A abordagem holística e centrada na pessoa para cuidar e dar suporte capacita 
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os usuários a usar o financiamento de maneiras possivelmente novas e inovadoras 
que vão além dos serviços tradicionalmente comissionados. Via orçamentos de saúde, 
os recursos da comunidade podem ser integrados e os serviços articulados em rede, 
seguindo um plano de atenção personalizado que altera os programas rígidos e pré-
concebidos para programas flexíveis e diversificados.

3.5 Conclusão

Foram expostos serviços que apresentam estratégias para assegurar que os 
usuários com vulnerabilidade em saúde mental e deficiência psicossocial tenham 
acesso, em igualdade de condições com os demais, à moradia, educação, emprego 
e proteção social, posto tratar-se de respeito aos seus direitos humanos assim como 
fator de proteção para a sua recuperação, fornecendo apoio abrangente em todos os 
aspectos de suas vidas.
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CAPÍTULO 4 
REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL ABRANGENTES

Crucialmente, as redes de proteção em saúde mental estão se esforçando para 
dar um passo adiante, trabalhando para repensar e reformular as relações entre os 
serviços e os usuários. Essas redes de serviços foram inspiradas por uma agenda de 
direitos humanos e trabalharam para estabelecer serviços voltados para a recuperação. 
Embora se concentrem na oferta de uma diversidade de serviços de saúde mental, elas 
também reconhecem a importância de abordar os determinantes sociais essenciais 
e colaborar ativamente com outros setores, como habitação, educação e emprego.

Essas redes fornecem exemplos inspiradores do que pode ser alcançado com 
compromisso político, determinação e uma forte perspectiva de direitos humanos 
que sustentem as ações em saúde mental.

4.1 Redes de saúde mental bem estabelecidas 

4.1.1 - Rede de Serviços Comunitários de Saúde Mental - Foco em Campinas, 
Brasil38

 
A coordenação da rede de saúde mental no Brasil inclui estratégias de 

desinstitucionalização projetadas especificamente para indivíduos que receberam 
alta de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia após longos períodos de 
internação. Em um estudo transversal, 95% dos usuários do CAPS de Campinas 
relataram não ter realizado internação psiquiátrica após o início do atendimento 
nos CAPS; 73% relataram buscar os CAPSs em situação de crise, enquanto ninguém 
recorreu a um hospital psiquiátrico. Isso apóia a premissa de que as redes articuladas 
na comunidade são capazes de substituir as funções dos hospitais psiquiátricos .

O serviço possui como características inovadoras a articulação em todos os níveis 
e com todas as partes interessadas do sistema de saúde mental, incluindo usuários, 
membros da família, movimentos da sociedade civil e profissionais de saúde mental, 
promovendo adesão e comprometimento. Essas redes estão em constante evolução 
para atender a novos desafios, como resultado do diálogo entre as partes interessadas. 

4.1.2 - Rede Comunitária de Serviços de Saúde Mental de East Lille, França39

No que tange à coordenação do serviço, há  trabalho integrado, incluindo 
o compartilhamento do acesso aos registros de saúde, para criar um caminho de 
cuidado coerente para cada indivíduo em toda a rede.

Na Clínica Jérôme Bosch (Clinique Jérôme Bosch), todos os profissionais 

38 Informações adicionais: Websites: https://www.gov.br/saude/pt-br /  http://www.
saude.campinas.sp.gov.br/. 
39 Informações adicionais: Website: https://www.epsm-lille-metropole.fr/
recherche?field_tags=all&search_api_fulltext=g21. 
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de saúde recebem treinamento específico para prevenir situações de conflito e 
violência. Qualquer uso de contenção é considerado um evento adverso importante 
na assistência e é investigado para garantir um processo contínuo de melhoria, que 
também atrai a opinião dos usuários do serviço e de seus familiares.

Como referência de impactos e conquistas, três dos cinco temas potenciais 
foram totalmente alcançados: i) acesso ao mais alto padrão possível de saúde física 
e mental, ii) liberdade da coerção, violência e abuso e iii) o direito de viver de forma 
independente na comunidade. Os temas iv) o direito a um nível de vida adequado e v) 
o direito à capacidade jurídica e à liberdade e segurança pessoais foram parcialmente 
alcançados. O modelo jurídico francês existente foi considerado uma barreira 
importante para a plena realização destes dois últimos temas.

A característica inovadora da rede de saúde mental de East Lille demonstra 
que é possível promover direitos humanos e fornecer serviços orientados para a 
recuperação, mesmo em contextos em que as práticas tradicionais e a legislação 
nacional ainda estejam orientadas para a institucionalização, com consideráveis   
restrições aos direitos humanos.

4.1.3 - Rede de Serviços Comunitários de Saúde Mental  de Trieste, Itália

Desde o fechamento de seu grande hospital psiquiátrico na década de 1970, 
Trieste foi pioneira ao implementar cuidados de saúde mental com base na comunidade. 
Ancorados em uma abordagem de portas abertas, os Centros Comunitários de Saúde 
Mental funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecem aos usuários um 
conjunto híbrido de opções de creche e pernoite, por uma fração do custo dos serviços 
hospitalares. Os recursos exclusivos da rede mais ampla incluem orçamentos de 
saúde personalizados, bem como trabalho apoiado e oportunidades de treinamento 
por meio de instituições sociais. 

A abordagem baseada nos direitos humanos oferece atendimento e apoio com 
ênfase na desinstitucionalização via Centros Comunitários de Saúde Mental (CMHCs) 
que são a principal porta de entrada nos serviços de saúde mental, enquanto a unidade 
do Hospital Geral Psiquiátrico (GHPU) é utilizada principalmente para emergências 
noturnas. 

A equipe dos CMHCs coordena todos os serviços da rede, seja articulando com 
serviços de saúde e bem-estar, sistema judicial, instituições culturais, autoridades 
regionais e municipais e outras organizações comunitárias, como redes sociais e de 
pares, seja conectando os usuários às diferentes iniciativas, serviços e oportunidades 
na comunidade. 

Os CMHCs têm uma política de portas abertas e não há barreiras físicas como 
fechaduras, chaves ou códigos. Oferecem atividades de extensão, visitas domiciliares, 
apoio domiciliar em caso de crise e apoio para que os indivíduos tenham acesso à 
educação, emprego, serviços sociais ou de lazer na comunidade. 

Os serviços e iniciativas de apoio à inclusão comunitária garantem a inclusão e 
participação plena na comunidade via rede de saúde mental, mediante serviços de 
reabilitação e moradia assistida que visam garantir que as pessoas possam ter uma 
vida significativa e participar plenamente da comunidade. Os serviços de moradia 
assistida são fornecidos através de pequenos apartamentos para indivíduos em 
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grupos de até cinco pessoas, geralmente pelo período de seis meses. 

4.2 Redes de saúde mental em transição 

No Peru, houve um impulso considerável na última década para criar centros 
comunitários de saúde mental (CMHCs) em todo o país. É importante observar que 
essas transformações no sistema de saúde mental em direção a redes comunitárias 
foram possibilitadas por um conjunto de reformas políticas e legislativas nacionais 
marcantes. Em particular, a lei 29889 foi aprovada em 2012 para transformar o 
sistema de saúde mental existente em um modelo de atenção à saúde com base na 
comunidade e para fazer valer o direito de todas as pessoas com problemas de saúde 
mental e deficiências psicossociais de acesso ao mais alto padrão de atenção possível. 

Na Bósnia e Herzegovina, desde 2010 a rede de saúde mental tem sido fortalecida 
em razão do  fato de que os serviços de saúde mental estão intrinsecamente integrados 
aos setores sociais, de emprego e de habitação. Todos os centros cooperam com as 
escolas via oficinas educacionais e visitas de profissionais de saúde mental, para além 
da  prestação de serviços de saúde mental, quando necessário.

A abordagem de gestão de casos, que envolve a coordenação e entrega de 
intervenções biopsicossociais baseadas em evidências, adota uma abordagem 
colaborativa que conecta os usuários dos serviços aos serviços e recursos disponíveis 
na comunidade. Os serviços centrados na pessoa e orientados para a recuperação, 
incluindo gestão de casos e outras abordagens, como terapia ocupacional, grupos 
de autoajuda, melhor trabalho com famílias e cuidadores e programas preventivos 
são totalmente cobertos pelo seguro saúde. Na última década, muitas intervenções 
focaram o desenvolvimento da capacidade das equipes multidisciplinares de centros de 
saúde mental comunitários para a prestação de serviços de saúde mental inovadores, 
responsivos, voltados para a recuperação e sensíveis ao gênero. 

No Líbano, houve a promoção da melhoria da qualidade e abordagem de 
recuperação na atenção hospitalar. Uma rede crescente de quatro centros comunitários 
de saúde mental com equipes multidisciplinares formadas, que funcionam como 
pontos de referência para o atendimento especializado de pessoas com problemas 
mentais e de consumo de substâncias psicoativas, foi articulada ao trabalho hospitalar. 

Para garantir a continuidade do atendimento, esses centros comunitários de 
saúde mental estão vinculados a um centro de atenção primária à saúde da rede 
nacional, bem como a um hospital geral que possui uma unidade de internação 
de saúde mental. Alguns também estão ligados a centros de tratamento de uso de 
substâncias. Trabalhar para uma representação adequada de pessoas com experiência 
vivida tem sido essencial para alcançar sua plena participação no desenvolvimento, 
implementação e avaliação de políticas de saúde mental para o Líbano.

Outra característica fundamental das redes emergentes de saúde mental é o 
reconhecimento de que o desenvolvimento de uma agenda de direitos humanos 
e abordagem de recuperação não pode ser alcançado sem a participação ativa de 
indivíduos com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais. Pessoas com 
experiência vivida são especialistas e parceiros necessários para advogar pelo respeito 
aos seus direitos, mas também pelo desenvolvimento de serviços e oportunidades 
que atendam melhor às suas reais necessidades. Para alcançar esse efeito, as redes 
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que apoiam e capacitam grupos da sociedade civil e movimentos de usuários para 
desempenhar papéis significativos em todos os níveis de planejamento, prestação e 
avaliação de serviços são essenciais, conforme os exemplos destacados. 

Nos países supramencionados  houve o reforço da sociedade civil e sua 
participação significativa, além do fortalecimento da sua organização com a 
importante participação de pessoas com experiência de vida. Tem sido comum 
nestas organizações o facto de fornecerem psico-educação aos seus membros e às 
suas famílias, apoiando o desenvolvimento de competências de vida, especialmente 
após hospitalizações mais longas, fornecendo terapia de grupo, aconselhamento, 
terapia ocupacional e musical, apoio no exercício dos direitos dos utentes ao bem-
estar social, e organizando diferentes formações, tais como auto-defesa.

4.3 Conclusão

Como requisito para acesso aos direitos humanos, faz-se necessário que todos 
os serviços sejam acessíveis à população em geral, incluindo aqueles que apresentam 
condições de saúde mental e deficiências psicossociais. A mudança de paradigma 
refletida na CRPD propõe uma abordagem holística na qual os cuidados de saúde 
mental representam apenas um dos vários aspectos que conduzem à inclusão social. 

O desenvolvimento de qualquer sistema de saúde mental e articulação de rede 
de serviços precisa ser sensível ao contexto local. Embora esta seção destaque algumas 
características comuns e passos importantes para alcançar os direitos humanos e 
articulação de redes de saúde mental orientadas para a recuperação, cada país terá de 
considerar suas próprias especificidades para o processo de reforma. Todos os países, 
contudo, devem assegurar que os direitos humanos e a abordagem de recuperação 
estejam no centro do esforço de reforma. 
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CAPÍTULO 5 
ORIENTAÇÃO E ETAPAS DE AÇÃO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável40 e as estruturas 
internacionais de direitos humanos, incluindo a CRPD, representam compromissos e 
obrigações acordadas pelos governos signatários para defender os direitos humanos, 
construir sociedades inclusivas e não deixar ninguém para trás. Estes compromissos 
e obrigações representam uma oportunidade única de mobilizar ação, atenção e 
recursos para melhorar a saúde mental e os serviços de apoio social que respeitam 
os direitos.

5.1 Política e estratégia para a saúde mental 

Ao colocar os direitos humanos e as abordagens de recuperação na vanguarda 
das questões de política e sistema estratégico, as novas direções para a política e 
estratégia de saúde mental têm o potencial de trazer ganhos sociais, econômicos e 
políticos substanciais aos governos e comunidades.

A mudança de paradigma de um modelo puramente biomédico para a 
implementação prática de um modelo de direitos humanos, baseado na CRPD, tem 
sido apresentada como a base de todas as políticas e estratégias relacionadas com a 
saúde mental e requer integração em todas as áreas políticas e estratégicas relevantes.

Requer mudanças significativas nas questões de política, estratégia e sistema, 
incluindo: 

1. Fortalecimento do engajamento da sociedade civil, em particular a 
participação de egressos e suas organizações, nos processos de tomada de decisão 
para a formulação e implementação de políticas;

2. Reorganização dos serviços e redistribuição de recursos para transferir o 
cuidado dos hospitais psiquiátricos para a comunidade, a fim de alcançar com sucesso 
a desinstitucionalização; 

3. Articulação da rede de serviços comunitários para saúde mental (incluindo 
serviços de resposta a crises, centros comunitários de saúde mental, serviços 
hospitalares, serviços de extensão à comunidade, serviços de apoio de pares e 
serviços de apoio domiciliar) que serão desenvolvidos de acordo com os direitos 
humanos, recuperação, princípios e evidências, e expandidos por todo o país; 

4. Delineamento de papéis e responsabilidades dos setores sociais e de saúde 
para atender de forma abrangente as necessidades de apoio dos usuários em  saúde 
mental e deficientes psicossociais; 

40 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [website]. 
Geneva: United Nations; n.d. (https://sdgs.un.org/2030agenda, accessed 07 March 2021).
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5. Desenvolvimento da força de trabalho para nutrir equipe multidisciplinar 
forte e treinada (incluindo trabalhadores comunitários, trabalhadores de saúde, 
profissionais de saúde mental especializados e apoiadores), cujo conhecimento e 
compreensão dos direitos humanos e princípios de recuperação serão aplicados em 
seu trabalho diário para apoiar usuários e deficientes psicossociais; 

6. Definição de orçamentos e financiamento com base em práticas pautadas em 
evidências e direitos humanos, em vez de modelos antigos desatualizados; 

7. Melhoria da qualidade, incluindo credenciamento e monitoramento de 
serviços, para garantir que os direitos humanos sejam respeitados; 

8. Criação de sistemas de informação para avaliar e monitorar as políticas, 
visando melhorias do sistema que se alinhem com os direitos humanos; 

9. Implementação de iniciativas de prevenção e promoção que respondam aos 
determinantes sociais da saúde; e 

10. Fortalecimento da compreensão da comunidade sobre saúde mental, 
inclusive via advocacy, combate ao estigma e discriminação e melhoria da educação 
em saúde mental.

5.2 As reformas jurídicas 

As leis e regulamentos nacionais especificamente relacionados à saúde mental 
têm impactos diretos e significativos no grau em que as pessoas podem desfrutar e 
exercer seus direitos. Conforme destacado no plano de ação abrangente de Saúde 
Mental da OMS 2020–2030, é necessário um esforço significativo dos países para 
alinhar as estruturas jurídicas com os requisitos da CRPD que enfatizam a natureza 
universal dos direitos humanos, desafiando a legislação de saúde mental que existe 
hoje. A CRPD rejeita todas as formas de discriminação com base na deficiência e adota 
um paradigma de apoio que exige transformação na forma como os serviços de saúde 
mental e outros serviços relacionados são prestados. 

A tomada de decisão apoiada ou substitutiva, as práticas coercitivas e a 
institucionalização devem ser substituídas por apoio no exercício da capacidade legal, 
vida independente na comunidade e outros direitos humanos, mobilizando revisão 
das leis relacionadas à saúde mental e outras leis que afetam diretamente usuários 
com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais, por exemplo, aquelas 
que regem o voto, o casamento, o emprego e a educação, entre outras. 

A legislação relativa à responsabilidade médica ou negligência médica deve ser 
reformada para evitar que os profissionais recorram ao uso de isolamento e restrições 
como meio de evitar o risco de danos e, em vez disso, promover o respeito pelos 
direitos das pessoas.

Ao mesmo tempo, a linguagem discriminatória usada por leis e regulamentos 
deve ser reformada. Atualmente muitos países ainda usam o termo ‘mente doentia’, 
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‘loucura’, ‘idiota’ e ‘cretino’ entre outros termos depreciativos, como base para 
restringir a participação na vida social e pública - os direitos civis e políticos - de 
pessoas que receberam um diagnóstico relacionado à saúde mental.

Marcos históricos das reformas jurídicas (Colômbia, Costa Rica, Índia, Israel, 
Itália, Peru e Filipinas) 

Em 2017, a Índia adotou uma nova Lei de Saúde Mental que incluiu uma série de 
disposições essenciais para proteger os direitos das pessoas com problemas de saúde 
mental e deficiências psicossociais, como o reconhecimento do direito de acesso a 
cuidados de saúde mental, a possibilidade de estabelecer diretrizes antecipadas ou 
nomear um representante, a descriminalização do suicídio e a proibição de reclusão 
e confinamento solitário.

Algumas das principais ações nacionais para integrar abordagens centradas na 
pessoa e baseadas nos Direitos Humanos 

• Envolver ativamente usuários de saúde mental e deficientes psicossociais e 
suas organizações nos processos de reforma legislativa, a fim de garantir que 
as leis e regulamentos promovam e protejam seus direitos e atendam às suas 
necessidades e especificidades;
• Estabelecer leis e regulamentos que promovam os direitos dos usuários de 
saúde mental e deficientes psicossociais de tomar decisões sobre cuidados 
e tratamento por si mesmas, incluindo-os em todos os documentos de 
planejamento prévio (que não podem ser anulados pelos serviços durante a 
crise ) e opções de tomada de decisão apoiadas;
• Estabelecer procedimentos em lei e regulamentos para determinar a vontade 
e preferência dos usuários ou a melhor interpretação da vontade e preferências 
caso não seja capaz de comunicá-las;
• Modificar a legislação civil e criminal para garantir que os regulamentos sobre a 
responsabilidade legal e o dever de cuidar dos prestadores de serviços e famílias 
não incentivem ou resultem em práticas coercivas;
• Criar mecanismos de responsabilização para relatar, retreinar, demitir ou 
penalizar funcionários que violem os direitos humanos;
• Estabelecer mecanismos e leis para monitorar serviços para usuários de saúde 
mental e deficientes psicossociais, incluindo sistemas robustos para investigar 
queixas e garantir a participação significativa de pessoas com deficiências 
psicossociais e suas organizações em tais atividades; e
• Garantir a prestação de serviços de assistência jurídica gratuitos disponíveis e 
acessíveis. 

5.3 Modelo de serviços e a prestação de serviços de saúde mental 
com base na comunidade 

Até agora, quando as pessoas referiam-se aos cuidados de saúde mental 
com base na comunidade, a intenção era que os cuidados fossem prestados na 
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comunidade onde possam ser mais facilmente acessados  à medida que as pessoas 
vivem a vida delas. No entanto, o que também é essencial é que o cuidado e o apoio 
sejam personalizados, inclusivos, abrangentes, baseados em direitos e contribuam 
ativamente para uma vida independente e inclusão na comunidade. Os cuidados de 
saúde mental baseados na comunidade não são uma única entidade, mas envolvem 
articulação da rede de serviços para atender às diferentes necessidades de apoio 
dos usuários, em particular apoio em crises, tratamento e cuidados contínuos de 
vida e inclusão na comunidade. 

Não importa o quão bem os serviços de saúde mental sejam fornecidos, eles 
por si só não serão suficientes para apoiar todos os usuários de saúde mental e 
deficientes psicossociais, particularmente as pessoas que vivem na pobreza, que 
não têm moradia, educação e meios de gerar renda. Ter acesso a esses recursos, 
oportunidades e direitos é crucial para apoiar as pessoas a terem uma vida 
significativa e a participarem plenamente de sua comunidade. 

Em todos os países, as famílias, cuidadores e pessoas que prestam  apoio, bem 
como redes comunitárias, precisam ser capazes de oferecer algumas dessas funções, 
fornecendo suporte para as pessoas. Os serviços formais prestados pelos setores 
governamentais serão sempre necessários para complementar o apoio prestado pelas 
famílias e comunidades. Os curandeiros e organizações tradicionais e religiosos são 
frequentemente o primeiro ponto de contato para muitas pessoas, especialmente em 
países de baixa e média renda.

A OMS desenvolveu um protocolo de transformação41 para apoiar os países a 
modificar e melhorar os serviços com base nas lacunas identificadas via avaliação 
QualityRights. Uma característica fundamental da orientação reporta aos processos 
de mudança da cultura do serviço e da dinâmica de poder, que são pré-requisitos para 
alcançar a abordagem baseada nos direitos humanos nos serviços de saúde mental 
e assistência social. Casos com resistência à mudança podem decorrer de eventuais 
incentivos perversos que atuam na manutenção de práticas negativas em saúde 
mental.

No que tange ao financiamento, muitos serviços baseados na comunidade que 
se alinham com abordagens baseadas em direitos humanos e recuperação estão 
sendo liderados e gerenciados por ONGs no setor sem fins lucrativos. Isso abre 
oportunidades para os governos contratarem ONGs para fornecer (ou continuar a 
fornecer) esses serviços, em vez de serem prestados diretamente via equipamentos 
públicos.

A implementação desse tipo de mudança requer estreita coordenação e 
integração, caso contrário as ONGs podem ser facilmente marginalizadas e o efeito 
geral pode aumentar a fragmentação do sistema de saúde mental.

41 Transforming services and promoting human rights: WHO QualityRights training and 
guidance: mental health and social services. Course guide. Geneva: World Health Organization; 
2019 (License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://apps.who.int/iris/handle/10665/329611, 
accessed 22 January 2021).
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5.4 Financiamento 

Historicamente, a Bélgica e, especialmente, Flandres, teve um número muito 
grande de leitos de hospitais psiquiátricos. Um dos principais objetivos da reforma da 
saúde mental na Bélgica, portanto, era eliminar progressivamente os leitos de hospitais 
psiquiátricos e, em vez disso, oferecer mais opções de atendimento ambulatorial, 
em particular por meio da criação de equipes móveis para prestar atendimento às 
pessoas em seu ambiente doméstico.

Em relação ao financiamento, o governo concordou em financiar integralmente 
todos os leitos hospitalares que deviam ser fechados (a um nível como se tivessem 
sido totalmente ocupados). O fato de os leitos terem sido fechados - sem perda de 
recursos - liberou o tempo do corpo clínico disponível para que pudessem atender as 
equipes móveis que estavam sendo instaladas.

Na África Ocidental, obter apoio político, mudança de política e investimento para 
uma transição de serviços inadequados ou desatualizados é muitas vezes um desafio 
em locais com poucos recursos, com muitas prioridades concorrentes. Organizações 
locais e internacionais da sociedade civil e ONGs frequentemente desempenham um 
papel catalisador nesse processo. Sua independência, acesso a financiamento e falta 
de burocracia permitem que eles se movam mais rápido do que os sistemas formais. 
Esses atores não estatais costumam trabalhar estabelecendo programas inovadores 
que podem demonstrar mudanças progressivas e estão alinhados às recomendações 
internacionais, incluindo padrões de direitos humanos, por exemplo, abordando o 
acesso a serviços, promovendo a participação ou desafiando práticas coercitivas.

São um exemplo de trabalho de fortalecimento do sistema de saúde, ao 
mesmo tempo trabalhando via parceiros e ONGs locais e construindo coalizões de 
partes interessadas da saúde mental da sociedade civil local, incluindo pessoas com 
deficiências psicossociais. Uma forte voz de defesa foi desenvolvida e empoderada 
para responsabilizar os governos, facilitando com sucesso a reforma de políticas e 
legislação e aumentando o investimento em muitos desses países.

Principais ações nacionais para integrar abordagens centradas na pessoa e 
baseadas nos Direitos Humanos  

A fim de criar e financiar adequadamente um sistema de assistência e apoio 
à saúde mental centrado na pessoa, orientado para a recuperação e baseado nos 
direitos humanos, é fundamental que os países realizem financiamento - ações 
relacionadas, dentre elas:

1. Usar orçamentos para remodelar serviços, vinculando orçamentos aos 
objetivos programáticos internacionais, o que poderia incluir reembolsos 
por prescrição social (capacitar médicos de clínica geral, enfermeiras e 
outros profissionais de saúde e cuidados a encaminhar as pessoas para uma 
variedade de apoios locais não clínicos na comunidade) e o desenvolvimento 
de planos de recuperação e planos antecipados, com o envolvimento total 
dos usuários; 

2. Remover incentivos para manter hospitais psiquiátricos e instituições 
de assistência social e incentivar seu fechamento de forma planejada e 
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sistemática para garantir que ex-residentes tenham o apoio de que precisam 
para levar uma vida significativa na comunidade;

3. Eliminar incentivos financeiros para intervenções e tratamentos que não 
sejam baseados em evidências ou em conformidade com os padrões 
internacionais de direitos humanos e introduzir incentivos para serviços de 
saúde mental comunitários baseados em evidências; 

4. Incluir e integrar serviços prestados por ONGs para promover a recuperação, 
direitos e atuando dentro do conjunto de serviços que são contratados e 
administrados pelo governo e cobertos por planos de seguro saúde.  

5.5 Desenvolvimento e treinamento da força de trabalho 

Suposições negativas e falsas crenças sustentadas por profissionais de saúde e 
prestadores de serviços, formuladores de políticas e a comunidade em geral sobre 
pessoas com vulnerabilidade de saúde mental e deficiências psicossociais precisam 
ser superadas para abordar o estigma e a discriminação no contexto dos cuidados de 
saúde.

A educação em direitos humanos raramente é fornecida aos prestadores 
de serviços nos setores de saúde e social, mas é muito necessária, visto que os 
prestadores de serviços podem restringir direitos. Programas de treinamento que 
introduzem uma abordagem centrada na pessoa e baseada na recuperação - em 
oposição a focar exclusivamente em um modelo biomédico - são centrais para alcançar 
a transformação. Essas iniciativas poderiam reduzir o medo e o estigma e a crença 
de que as pessoas com problemas de saúde mental ou deficiências psicossociais são 
potencialmente perigosas. Os países precisarão priorizar as seguintes ações: alteração 
do currículo educacional e programas de treinamento contínuo para profissionais de 
saúde e assistência social, treinamento sobre como apoiar as pessoas que desejam 
reduzir ou abandonar as drogas psicotrópicas. 

5.6 Intervenções psicossociais, intervenções psicológicas e drogas 
psicotrópicas

É de extrema importância que  as intervenções psicossociais, psicológicas 
e drogas psicotrópicas sejam vistas como intervenções que podem, ou não, ser 
úteis para um determinado indivíduo em um determinado momento de sua vida. 
Seu uso deve sempre ser discutido, suas limitações e possíveis efeitos negativos 
explicados claramente e seu uso final realizado com base na vontade, preferências 
e consentimento informado do indivíduo. Intervenções psicossociais, intervenções 
psicológicas e apoio de pares devem ser exploradas e oferecidas no contexto de uma 
abordagem holística, centrada na pessoa, de recuperação e baseada em direitos.

Com a rápida expansão da tecnologia, protocolos e aplicativos de saúde mental 
online estão se tornando cada vez mais populares, contudo não devem ser usados   
como uma panaceia para respostas generalizadas a problemas de saúde mental. 
Devem ter, antes, uma abordagem abrangente, incluindo fatores e determinantes 
sociais que não levem à propagação de entendimentos de saúde mental focados 
exclusivamente em abordagens biomédicas, ou minimizem a responsabilidade dos 
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governos de fornecer serviços e apoios mentais comunitários acessíveis, aceitáveis   e 
abrangentes, baseados nos direitos humanos.

5.7 Sistemas de informação e dados

Os sistemas de informação de saúde mental são essenciais para o bom 
funcionamento do sistema de saúde mental, formuladores de políticas e planejadores. 
Os sistemas de informação fornecem um mecanismo para entender a situação de 
saúde, monitorá-la ao longo do tempo, avaliar se as metas e objetivos estão sendo 
alcançados e ajudar a informar escolhas, melhorias e futuros cursos de ação. 

Os dados também podem ser usados   para informar as pessoas que utilizam os 
serviços de saúde mental e a comunidade sobre a conformidade do serviço com a 
qualidade e padrões de direitos humanos e resultados de serviços. Esta informação 
deve ser apresentada de forma acessível e formato aberto, prontamente disponível 
ao público.

Do ponto de vista dos direitos humanos, os países podem considerar a coleta, a 
nível nacional, de dados desagregados por sexo e idade em relação à:

• Proporção do orçamento de saúde mental alocado para serviços e apoio 
comunitários, em comparação com orçamento destinado a hospitais psiquiátricos 
e leitos;
• Orçamento alocado para formas específicas de tratamento, incluindo drogas 
psicotrópicas, intervenções psicossociais e terapias psicológicas;
• Taxas de mortalidade de pessoas com problemas de saúde mental e deficiências 
psicossociais, por tipo e causa;
• Taxas de suicídio e tentativas de suicídio entre pessoas com problemas de 
saúde mental ou psicossocial deficiências;
• Taxas de pobreza, nível de renda, emprego, educação, habitação, proteção 
social e deficiência, apoio a pessoas com deficiências psicossociais versus outras 
deficiências, versus a população em geral;
• Número e proporção de pessoas em situação de rua com problemas de saúde 
mental e deficiências psicossociais;
• Número e proporção de pessoas com problemas de saúde mental e deficiências 
psicossociais em prisões;
•Morbidade e mortalidade associadas a tratamentos, intervenções, 
comorbidades, falta de acesso à equidade nos cuidados de saúde;
• Taxas de prescrição e custos de drogas psicotrópicas;
• Número e proporção de pessoas que recebem intervenções psicológicas e 
psicossociais;
• Número e proporção de pessoas sob tutela ou outros mecanismos substitutivos 
de tomada de decisão;
• Taxas de internação involuntária;
• Número e proporção de pessoas que recebem apoio para a tomada de decisões;
• Número e proporção de pessoas com planos ou diretrizes antecipadas 
legalmente aplicáveis;
• Proporção de serviços que atendem aos padrões de qualidade e direitos 
humanos - o kit de ferramentas de avaliação QualityRights pode ser usado para 
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tanto;
• Número e proporção de profissionais de saúde e equipes de saúde, psiquiatria, 
saúde mental, assistência social e serviços de vida apoiada e instituições treinadas 
sobre os direitos das pessoas com deficiências.

5.8 Sociedade civil, pessoas e comunidade

Para que comunidades inteiras usufruam de boa saúde mental, é importante ter 
uma sociedade que contribua para a tomada de decisões nos níveis político, social 
e comunitário. O grau de bem-estar da comunidade também está relacionado à sua 
governança. O empoderamento político e o fortalecimento da sociedade civil aumenta 
o engajamento de pessoas e comunidades locais na definição de problemas e geração 
e implementação de soluções.

A mídia

A cobertura da mídia é influenciadora na conscientização do público e formadora 
de opinião nas questões de saúde mental. Seja para ajudar a reduzir o estigma e 
educar ou, inversamente, aumentando o preconceito via promoção de estereótipos. 
Os jornalistas possuem um papel importante na promoção de uma agenda de direitos 
humanos e recuperação, concentrando-se em histórias de sucesso de recuperação e 
respeito aos direitos humanos.

As mídias sociais são uma ferramenta de disseminação da informação das 
questões de saúde mental, espaço para pessoas com deficiência mental e psicossocial 
se expressarem e fazerem conexões. Apresentam um potencial para uso em termos de 
educação e promoção dos direitos humanos e recuperação, bem como na prestação 
de intervenções de apoio.

Ações nacionais importantes para integrar abordagens centradas na pessoa e 
baseadas em Direitos Humanos 

Para criar sociedades inclusivas nas quais a voz de todos seja ouvida e valorizada, 
e para melhorar a saúde mental e bem-estar de comunidades em nível nacional, os 
países precisarão empreender as seguintes ações: 

• Fornecer treinamento em direitos humanos no contexto da saúde mental 
e deficiência psicossocial para influenciadores-chave de todos os grupos de 
partes interessadas em todos os setores, incluindo egressos, o judiciário, 
escolas, locais de trabalho, organizações religiosas e grupos da sociedade civil 
e para membros da comunidade e da mídia;
• Investir e apoiar o estabelecimento e sustentabilidade de organizações 
representativas de usuários de saúde mental e deficientes psicossociais; 
• Envolver organizações de pessoas com vulnerabilidade de saúde mental 
e deficiências psicossociais como consultores em políticas, planejamento, 
legislação e desenvolvimento de serviços para melhor proteger os direitos 
humanos e alcançar resultados positivos de recuperação, incluindo a inclusão 
da comunidade; e 
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• Trabalhar com a mídia para reportar com responsabilidade sobre o trabalho e 
a vida de pessoas com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais, 
educando ativamente contra estereótipos e violações dos direitos humanos.

Como suporte, a OMS disponibiliza o treinamento presencial QualityRights e 
a plataforma de treinamento eletrônico sobre saúde mental, deficiência, direitos 
humanos e recuperação.

5.9 Pesquisa 

Com relação à pesquisa, o paradigma biomédico tem dominado a pesquisa 
psiquiátrica nas últimas décadas, no qual o foco tem sido amplo em neurociência, 
genética e psicofarmacologia. A extensão da pesquisa que examina as abordagens 
baseadas nos direitos humanos em saúde mental é extremamente limitada. As 
revisões recentes da literatura nos países de alta renda indicam que existem poucos 
que atuam nessa abordagem, sendo inexistente em países de renda baixa e média.

Ainda que apresentem exemplos de boas práticas  que foram identificadas por 
meio de  pesquisas para elaboração deste documento, poucos serviços realizaram 
avaliação quantitativa ou qualitativa do impacto, especialmente quanto aos critérios 
de inclusão.

Urge o aumento significativo no investimento em pesquisa e avaliação, 
incluindo a avaliação de custos e resultados para esses tipos de serviços. No 
contexto da pesquisa, os métodos qualitativos não devem ser negligenciados pois, 
muitas vezes, são capazes de descrever, analisar e capturar questões complexas e 
sutis em comparação com a pesquisa quantitativa. Além da coprodução com usuários 
e deficientes psicossociais, mostra-se relevante incluir “sobreviventes-acadêmicos”, 
“pesquisadores pares” e “pesquisadores usuários” no papel de liderança na concepção 
e implementação de pesquisas nesta área, com uma metodologia específica para 
garantir os insumos para pessoas com experiência vivida em projetos de pesquisa.

Ações Nacionais importantes para integrar abordagens centradas na pessoa e 
baseadas em Direitos Humanos 

O guia destaca a importância na reorientação das prioridades de pesquisa para 
criar uma base sólida fundamentada em direitos nos sistemas e serviços de saúde 
mental e proteção social. Sugere que os países e organismos de pesquisa nacionais e 
internacionais implementem as seguintes ações:

• Aumentar o investimento e o financiamento para pesquisas quantitativas e 
qualitativas e avaliações de serviços e apoios compatíveis com a CRPD; 
• Incentivar pesquisas que se concentrem na ampliação de serviços e apoios 
compatíveis com a CRPD para pessoas com problemas de saúde mental e 
deficiências psicossociais e sua integração nos sistemas sociais e de saúde, UHC 
e serviços de apoio à deficiência em países de baixa, média e alta renda; 
• Redefinir resultados de pesquisa para enfocar e incluir resultados relacionados à 
participação e inclusão da comunidade, entre outras dimensões de recuperação, 
em vez de focar apenas em resultados clínicos e categorias baseadas em 
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sintomas; 
• Incentivar pesquisas que enfoquem intervenções para abordar as questões 
sociais, econômicas e culturais que impactam a saúde mental em nível individual 
e populacional; 
• Promover pesquisas sobre os determinantes da saúde mental e programas de 
implementação relacionados; 
• Nomear usuários da saúde mental e deficientes psicossociais em funções 
de liderança para definir a agenda de pesquisa e desenvolver e implementar 
pesquisas relacionadas à saúde mental; 
• Comunicar efetivamente os resultados e descobertas da pesquisa a todas 
as partes interessadas, incluindo profissionais de saúde e assistência social, 
formuladores de políticas, ONGs da sociedade civil, OPDs e academia.
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CONCLUSÃO

Com base nos pontos destacados no documento, percebe-se que há uma 
mensagem implícita de que o modelo de cuidado biomédico esgotou, sendo necessário 
repensar de modo fundamental outro modelo de atendimento.  

Isso significa rever políticas, leis, sistemas, serviços e práticas nos diferentes 
setores que afetam negativamente os usuários e deficientes psicossociais, assegurando 
que os direitos humanos sustentem todas as ações no campo da saúde mental. No 
contexto dos serviços de saúde mental, significa um movimento em direção a práticas 
centradas na pessoa, holísticas e orientadas à recuperação que consideram as 
pessoas no contexto de suas vidas inteiras, respeitando sua vontade e preferências 
no tratamento, implementando alternativas à coerção, e promovendo o direito das 
pessoas à participação e inclusão comunitária. 

O documento pode ser visto como um divisor de águas, pois informa como a 
OMS, amparada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o trabalho especial da ONU voltado para a Saúde, está apelando para 
uma mudança estrutural. Uma reformulação global da saúde mental está avançando, 
e os modelos de programas destacados nesta publicação, a maioria dos quais são de 
origem bastante recente, destacam iniciativas do mundo real que estão surgindo em 
todos os lugares. 



59

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Civil. Lei Federal Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: 
Presidência da República, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm> Acesso em: 21 jun. 2022.  

UNITED NATIONS. Transforming  our  world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development [website]. United Nations. Disponível em: <https://sdgs.
un.org/2030agenda> Acesso em: 07 mar. 2021

WHITAKER, Robert. A OMS faz apelo por mudanças radicais na saúde mental global. 
Made In Brazil, 2021. Disponível em: <https://madinbrasil.org/2021/06/a-oms-faz-
apelo-por-mudancas-radicais-na-saude-mental-global/>. Acesso em: 21 jun. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidance on community mental health 
services: promoting person-centred and rights-based approaches. Geneva: World 
Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/
item/978924002570> Acesso em: 21 jun. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Transforming services and promoting human rights: 
WHO QualityRights training and guidance: mental health and social services: Course 
guide. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <https://apps.who.
int/iris/handle/10665/329611>. Acesso em: 22 jan. 2021. 

PROJETO PDC LEGAL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Vitória: Ministério Público do Trabalho, Projeto PCD Legal, 2014. Disponível em: 
<http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/
downloads/ONU_Cartilha.pdf> Acesso em: 21 jun. 2022.




	_gaeqg1w6thoy
	_GoBack
	_trey1m6a316e
	_2lj4086485wt
	_GoBack
	_srn6rip2o1z4
	_ov35d8hrljuu
	_rd5yueppkqjq
	_hazeqtac6zi7
	_fssd03nntzud
	_ean34xu972sq
	_777wnig04op6
	_pck0binq9jh0
	_15cn6kffs73m
	_wtvdn3415v48
	_j1rrgxu2rjun
	_t8wvsohfeg2n
	_rcjdzp9zzhkr
	_u27wx17x176i
	_h6rmwbaeovwu
	_w4gwlh7zfs74
	_12smuabbk854
	_l23ys7q0h19r
	_pmz5amqhobah
	_uc9x1hxnylde
	_u5b976ss66f2
	_k2y0yrgqoyak
	_ptvbzvc5dmse
	_luqfllekio6z
	_5sepqso3ktvs
	_sag729w0yuzk
	_wfrdvroc3to3
	_73iiumkgob9
	_sw641msu5oza
	_hotky8y1yomm
	_4cnxmjszwoxs
	_mdvj25h5u58u
	_o4ku3rl210xx
	_68c4z8cvgk3e
	_u2as9e6rznk
	_1b19okbjkbw9
	_qrvz5ikqxtof
	_ljyoxmdx6v0n
	_nu2btinpsthh
	_jrvyba13oj4k
	_9ww6954k2sdz
	_i4piv4ab5cxi
	_mxj58z7de06d
	_uv4z8xtdik3o
	_dcg1nw20repn
	_82jxuewrn6gc
	_uyord85os0k0
	_9ec7r6veptk7
	_5dl1re3r7n2d
	_z86sh29p07ec
	_7ktn0hdtbbya
	_h3bdg0suz1si
	_x6effapi0mzt
	_gyz5dikxg7ho
	_lolob5fh9kc3
	_oeqraifxme6n
	_kbn85jedkr9b
	_dqo9xv4d3bju
	_7dtk52t4l2br
	_fu85ep3vw7zp
	_xggdy853xmbn
	_aofx67y68352
	_4ne12jakzlg8
	_ypur268o87bn
	_o86lhzgilkwp
	INTRODUÇÃO
	Resumo Executivo
	Mudanças significativas no setor social também são necessárias
	Ampliação das redes de serviços de saúde mental
	Principais Recomendações
	O que é a iniciativa QualityRights da OMS?
	Sobre as orientações da OMS e os protocolos de serviços comunitários de saúde mental 
	Uma nota sobre a terminologia deficiência psicossocial 

	

CAPÍTULO 1
VISÃO GERAL: ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL CENTRADAS NA PESSOA, RECUPERAÇÃO E BASEADAS EM DIREITOS
	1.1 Contexto Global
	1.2 Principais padrões internacionais de Direitos Humanos e a abordagem de recuperação 
	1.3 Áreas críticas para os serviços de saúde mental e os direitos das pessoas com deficiência psicossocial
	1.4 Conclusão

	
CAPÍTULO 2
SERVIÇOS E BOAS PRÁTICAS QUE PROMOVEM DIREITOS E RECUPERAÇÃO
	2.1 Serviços para crise de saúde mental 
	2.1.1 - Afiya House - Massachusetts,  Estados Unidos da América
	2.1.2 - Link House Bristol - Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
	2.1.3 - Diálogo Aberto - Serviço de Crise na Lapônia, Finlândia
	2.1.4 - Tupu Ake - Sul de Auckland, Nova Zelândia

	2.2 Serviços de saúde mental em hospitais 
	2.2.1 - Unidade de Terapia de Exposição Basal no Hospital Blakstad - Asker, Noruega
	2.2.2 - Kliniken Landkreis Heidenheim General Hospital - Alemanha
	2.2.3 - Soteria - Berna, Suíça

	2.3 Centros comunitários de saúde mental 
	2.3.1 - Clínica Aung - Yangon, Myanmar
	2.3.2 - CAPs III em Brasilândia - São Paulo, Brasil
	2.3.3 - Phoenix Clubhouse - Hong Kong

	2.4 Serviços de saúde mental de apoio entre pares 
	2.4.1 - Grupos de Apoio Ouvindo Vozes 
	2.4.2 - Usuários e Sobreviventes de Psiquiatria - Quênia 
	2.4.3 - Grupo de Apoio South East - Ontario, Canadá (PSSEO) 

	2.5 Serviços de saúde mental de alcance comunitário 
	2.5.1 - Atmiyata - Gujarat, Índia
	2.5.2 - Banco da Amizade -  Zimbábue 
	2.5.3 -  Foco em Casa - West Cork, Irlanda 
	2.5.4 - Naya Daur - Bengal Ocidental, Índia 
	2.5.5 - Ombudsman Personal (PO) - Suécia

	2.6 Serviços de moradia assistida para saúde mental  
	2.6.1 - Hand in Hand Supported Living - Geórgia
	2.6.2 - Home Again - Chennai, India 
	2.6.3 -  Redes de Apoio à Vida de KeyRing -  Inglaterra e País de Gales
	2.6.4 - Shared Lives (Vidas Compartilhadas) - Sudeste do País de Gales, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

	2.7 Conclusão

	CAPÍTULO 3
RUMO À PROVISÃO DE UM SERVIÇO HOLÍSTICO: HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL
	3.1 Habitação
	3.2 Educação e Treinamento 
	3.3 Proteção Social
	3.4 Geração de Emprego e Renda
	3.5 Conclusão

	CAPÍTULO 4
REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL ABRANGENTES
	4.1 Redes de saúde mental bem estabelecidas 
	4.1.1 - Rede de Serviços Comunitários de Saúde Mental - Foco em Campinas, Brasil
	4.1.2 - Rede Comunitária de Serviços de Saúde Mental de East Lille, França
	4.1.3 - Rede de Serviços Comunitários de Saúde Mental  de Trieste, Itália

	4.2 Redes de saúde mental em transição 
	4.3 Conclusão

	CAPÍTULO 5
ORIENTAÇÃO E ETAPAS DE AÇÃO
	5.1 Política e estratégia para a saúde mental 
	5.2 As reformas jurídicas 
	5.3 Modelo de serviços e a prestação de serviços de saúde mental com base na comunidade 
	5.4 Financiamento 
	5.5 Desenvolvimento e treinamento da força de trabalho 
	5.6 Intervenções psicossociais, intervenções psicológicas e drogas psicotrópicas
	5.7 Sistemas de informação e dados
	5.8 Sociedade civil, pessoas e comunidade
	5.9 Pesquisa 

	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

