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Serviços de saúde mental para atenção à crise

Prefácio

Em todo o mundo, os serviços de saúde mental estão se esforçando para oferecer apoio e atenção de 
qualidade às pessoas com condições de saúde mental ou deficiências psicossociais. Em muitos países, 
porém, as pessoas ainda carecem de acesso a serviços de qualidade que atendam às necessidades 
com respeito aos direitos e à dignidade. Mesmo hoje, as pessoas são submetidas a violações e 
discriminação de diversos tipos em contextos de atenção à saúde mental, incluindo o uso de práticas 
coercitivas, condições de vida precárias e desumanas, negligência e, em alguns casos, maus-tratos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), firmada em 2006, reconhece 
a necessidade urgente de grandes reformas para proteger e promover os direitos humanos em 
saúde mental. Isso é refletido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que preconizam 
a promoção da saúde mental e do bem-estar, alicerçada no respeito aos direitos humanos, e na 
Declaração Política de Alto Nível das Nações Unidas sobre a cobertura universal de saúde.

Nas duas últimas décadas, houve uma conscientização crescente sobre a necessidade de melhorar 
os serviços de saúde mental; entretanto, em todos os países — não importa se de baixa, média ou 
alta renda —, a resposta coletiva tem sido limitada por estruturas políticas e ordenamentos jurídicos 
ultrapassados, bem como pela falta de recursos.

A pandemia de Covid-19 tornou ainda mais evidente o caráter insatisfatório e ultrapassado dos 
sistemas e serviços de saúde mental no mundo. Evidenciou os malefícios das instituições, a falta de 
coesão da malha social, o isolamento e a marginalização de muitas pessoas com condições de saúde 
mental, bem como a fragmentação e insuficiência dos serviços de saúde mental de base comunitária.

Em toda parte, os países precisam de serviços de saúde mental que rechacem práticas coercitivas, 
apoiem as pessoas na tomada das próprias decisões em relação a tratamento e cuidados e 
promovam a participação e inclusão comunitária, contemplando todas as áreas importantes da vida 
de uma pessoa – incluindo relacionamentos, trabalho, família, moradia e educação – em vez de se 
concentrarem somente na redução de sintomas.

O Plano de Ação Integral sobre Saúde Mental 2013 – 2030 da Organização Mundial da Saúde (OMS) serve 
de inspiração ao oferecer uma estrutura para auxiliar os países a priorizarem e operacionalizarem 
uma abordagem de recovery em saúde mental, centrada na pessoa e baseada em direitos. Ao destacar 
serviços de saúde mental ao redor do mundo que adotaram boas práticas, este guia pretende apoiar 
os países no desenvolvimento e na reforma de serviços e respostas de base comunitária sob a óptica 
dos direitos humanos, promovendo direitos fundamentais como igualdade, não discriminação, 
capacidade jurídica, consentimento livre e esclarecido e inclusão social. Oferece um roteiro para pôr 
fim à institucionalização, à hospitalização e ao tratamento involuntários, e descreve etapas específicas 
para a construção de serviços de saúde mental que respeitem a dignidade inerente a todo ser humano.

Todos – formuladores de políticas públicas, prestadores de serviço, sociedade civil e pessoas com 
experiência vivida de problemas de saúde mental e deficiências psicossociais – têm um papel a 
desempenhar para que os serviços de saúde mental se harmonizem com os estândares internacionais 
de direitos humanos internacionais de direitos humanos.

Este guia pretende lançar luz sobre essa questão urgente e incentivar os formuladores de políticas em 
todo o mundo a investir em serviços de saúde mental de base comunitária que estejam alinhados com 
os estândares internacionais dos direitos humanos. Apresenta, ainda, uma visão sobre a atenção à 
saúde mental dentro dos mais elevados padrões de respeito aos direitos humanos e dá esperança de 
uma vida melhor a milhões de pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais, 
e a suas famílias, em todo o mundo.

Dr. Ren Minghui
Diretor-Geral Adjunto

Cobertura Universal de Saúde/Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis

Organização Mundial da Saúde
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Phoenix Clubhouse – Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, República Popular da 
China: Phyllis Chan, coordenadora clínica (Saúde Mental) – Hong Kong West Cluster, chefe de serviço 
do Departamento de Psiquiatria, Queen Mary Hospital, professora adjunta honorária da área clínica 
do Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina Li Ka Shing, Universidade de Hong Kong, RAE 
de Hong Kong, República Popular da China; Anita Chan, terapeuta ocupacional sênior, Departamento 
de Terapia Ocupacional, Queen Mary Hospital, RAE de Hong Kong, República Popular da China; 
June Chao, gerente de departamento, Departamento de Terapia Ocupacional, Queen Mary Hospital, 
RAE de Hong Kong, República Popular da China; Bianca Cheung, funcionária do Phoenix Clubhouse, 
Phoenix Clubhouse/Departamento de Terapia Ocupacional, Queen Mary Hospital, RAE de Hong Kong, 
República Popular da China; Eileena Chui, consultora, Departamento de Psiquiatria, Queen Mary 
Hospital, RAE de Hong Kong, República Popular da China; Joel D. Corcoran, diretor executivo, Clubhouse 
International, Nova York, NY, EUA; Enzo Lee, funcionário do Phoenix Clubhouse, Phoenix Clubhouse/
Departamento de Terapia Ocupacional, Queen Mary Hospital, RAE de Hong Kong, República Popular 
da China; Francez Leung, diretora do Phoenix Clubhouse, terapeuta ocupacional, Phoenix Clubhouse/
Departamento de Terapia Ocupacional, Queen Mary Hospital, RAE de Hong Kong, República Popular 
da China; Eric Wong, funcionário do Phoenix Clubhouse, Phoenix Clubhouse/Departamento de Terapia 
Ocupacional, Queen Mary Hospital, RAE de Hong Kong, República Popular da China; Mimi Wong, 
membro de Phoenix Clubhouse, RAE de Hong Kong, República Popular da China; Eva Yau, membro 
honorária dos Amigos do Phoenix Clubhouse, membro do corpo docente da Clubhouse International, 
diretora fundadora do Phoenix Clubhouse, RAE de Hong Kong, República Popular da China.

Shared Lives – Sudeste do País de Gales, Reino Unido: Emma Jenkins, gerente do Shared Lives for 
Mental Health Crisis, Divisão do Shared Lives da Região Sudeste do País de Gales, Caerphilly CBC, 
Reino Unido; Martin Thomas, gerente comercial, Divisão do Shared Lives da Região Sudeste do País 
de Gales, Caerphilly CBC, Reino Unido; Benna Waites, codiretora de Psicologia, Aconselhamento 
Psicológico e Arteterapias, Saúde Mental e Deficiências de Aprendizagem, Aneurin Bevan University 
Health Board, Reino Unido; Rachel White, gerente de equipe, equipe de tratamento domiciliar, Diretoria 
de Saúde Mental de Adultos, Aneurin Bevan University Health Board, Reino Unido.

Soteria – Berna, Suíça: Clare Christine, diretora executiva, Soteria Berna, Berna, Suíça; Walter Gekle, 
diretor médico, Soteria Berna, médico-chefe e vice-diretor, Centro de Reabilitação Psiquiátrica, 
Serviços Psiquiátricos Universitários, Berna, Suíça.

Rede Comunitária de Serviços de Saúde Mental de Trieste – itália: Tommaso Bonavigo, psiquiatra, 
Centro comunitário de saúde mental 3 – Domio, Departamento de saúde mental de Trieste e Gorizia, 
Centro colaborador da OMS em pesquisa e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
(ASUGI), Trieste, Itália; Mario Colucci, psiquiatra, diretor do Centro Comunitário de Saúde Mental 3  
– Domio, Departamento de Saúde Mental de Trieste e Gorizia, Centro Colaborador da OMS em pesquisa 
e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; Elisabetta Pascolo 
Fabrici, diretora, Departamento de saúde mental de Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS 
em pesquisa e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; 
Serena Goljevscek, psiquiatra, Centro comunitário de saúde mental 3 – Domio, Departamento de 
saúde mental de Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS em pesquisa e ensino – Azienda 
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; Roberto Mezzina, Rede Internacional 
de Colaboração em Saúde Mental (IMHCN), Itália, ex-diretor, Departamento de Saúde Mental de 
Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS em pesquisa e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; Alessandro Saullo, psiquiatra, Centro comunitário de saúde 
mental de Gorizia, Departamento de saúde mental de Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS 
em pesquisa e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; 
Daniela Speh, enfermeira especializada, coordenadora em treinamento, Departamento de Saúde 
Mental de Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS em pesquisa e treinamento – e Escritório 
de Desenvolvimento e Treinamento Institucional da ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; Marco Visintin, psicólogo, Centro comunitário de saúde mental de 
Gorizia, Departamento de saúde mental de Trieste e Gorizia, Centro colaborador da OMS em pesquisa 
e ensino – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália.
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Tupu Ake – South Auckland, Nova Zelândia: Janice McGill, coordenadora de desenvolvimento de 
pares; Ross Phillips, gerente de operações (Pathways, Auckland, Nova Zelândia).

Redes de saúde mental de Bósnia e Herzegovina, Líbano e Peru

Bósnia e Herzegovina: Dzenita Hrelja, diretora de projeto, Saúde Mental/Associação XY, Sarajevo, 
Bósnia e Herzegovina.

Líbano: Rabih El Chammay, diretor; Nayla Geagea, assessora em Legislação e Direitos Humanos; 
Racha Abi Hana, coordenadora de desenvolvimento de serviços (Programa Nacional de Saúde 
Mental, Ministério de Saúde Pública, Líbano), Thurayya Zreik, coordenadora do Projeto Direito 
é Qualidade, Líbano.

Peru: Yuri Cutipe, Diretor de Saúde Mental, Ministério da Saúde, Lima, Peru.

Revisão técnica e contribuições por escrito
Maria Paula Acuña Gonzalez, ex-estagiária da OMS (Irlanda); Christine Ajulu, Fórum de Defesa de 
Direitos à Saúde (Quênia); John Allan, Divisão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Clinical 
Excellence Queensland, Queensland Health (Austrália); Jacqueline Aloo, Ministério da Saúde (Quênia); 
Caroline Amissah, Autoridade de Saúde Mental (Gana); Sunday Anaba, BasicNeeds (Gana); Naomi 
Anyango, Mathari National Teaching and Referral Hospital (Quênia); Aung Min, Iniciativa de Saúde 
Mental da Clínica Aung (Mianmar); Antoine Baleige, Centro Colaborador da Organização Mundial da 
Saúde, Lille (França); Shantha Barriga, Divisão de Direitos de Pessoas com Deficiência, Human Rights 
Watch (Bélgica); Peter Bartlett, Faculdade de Direito e Instituto de Saúde Mental, Universidade de 
Nottingham (Reino Unido); Marie Baudel, Laboratoire DCS - Droit et changement social, Universidade 
de Nantes (França); Frank Bellivier, Ministério da Saúde (França); Alison Brabban, Tees, Esk & Wear 
Valley NHS Foundation Trust (Reino Unido); Jonas Bull, Mental Health Europe (Bélgica); Peter Bullimore, 
National Paranoia Network (Reino Unido); Raluca Bunea, Open Society Foundations (Alemanha); 
Miroslav Cangár, Comitê Assessor em Assistência Social (Eslováquia); Mauro Giovanni Carta, 
Departamento de Ciências Médicas e Saúde Pública, Universidade de Cagliari (Itália); Marika Cencelli, 
Mental Health, NHS England (Reino Unido); Vincent Cheng, Ouvidores de Vozes (Hong Kong); Dixon 
Chibanda, Banco da Amizade (Zimbábue); Amanda B. Clinton, American Psychology Association (EUA); 
Jarrod Clyne, International Disability Alliance (Suíça); Joel D. Corcoran, Clubhouse International (EUA); 
Alain Dannet, Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde, Lille (França); Bhargavi Davar, 
Transforming Communities for Inclusion – Ásia Pacífico (TCI–AP) (Índia); Adv. Liron David, Enosh – The 
Israeli Mental Health Association (Israel); Sera Davidow, Wildflower Alliance (anteriormente conhecida 
como comunidade de aprendizagem em recovery da região ocidental de Massachusetts) (EUA); Larry 
Davidson, programa para recovery e saúde da comunidade, Faculdade de medicina, Universidade Yale 
(EUA); Gabriela B. de Luca, Open Society Foundation (EUA); Laurent Defromont, Centro colaborador da 
Organização Mundial da Saúde, Lille (França); Keshav Desiraju, ex-secretário de Saúde (Índia); Julian 
Eaton, CBM Global (Reino Unido); Marie Fallon-Kund, Mental Health Europe (Bélgica); Julia Faure, 
consultora da OMS (França); Silvana Galderisi, Universidade de Campania Luigi Vanvitelli (Itália); 
Rosemary Gathara, Basic Needs Basic Rights Quênia (Quênia); Walter Gekle, Soteria Berna (Suíça); 
Piers Gooding, Melbourne Social Equity Institute, Universidade de Melbourne (Austrália); Ugne Grigaite, 
ONG Mental Health Perspectives (Lituânia); Ahmed Hankir, instituto de Psiquiatria, Psicologia e 
Neurociência, King’s College, Londres (Reino Unido); Sarah Harrison, International Medical Corps 
(Turquia); Akiko Hart, Rede Nacional de Usuários e Sobreviventes (Reino Unido); Hee-Kyung Yun, 
Centro Colaborador da OMS em reabilitação psicossocial e saúde mental comunitária, Yong-in Mental 
Hospital (República da Coreia); Helena Herrman, Orygen and Centre for Youth Mental Health, Universidade 
de Melbourne (Austrália); Mathew Jackman, Global Mental Health Peer Network (Austrália); Florence 
Jaguga, Moi Teaching & Referral Hospital (Quênia); Jasmim Kalha, Centro de Direito e Políticas em 
Saúde Mental, Ordem dos Advogados da Índia (Índia); Olga Kalina, Rede Europeia de (Ex-)Usuários e 
Sobreviventes de Psiquiatria (Dinamarca); Elizabeth Kamundia, Comissão Nacional de Direitos 
Humanos do Quênia (Quênia); Clemente Kemboi Cheptoo, Comissão Nacional de Direitos Humanos 
do Quênia (Quênia); Tim Kendall, Mental Health, NHS England (Reino Unido); Judith Klein, INclude-
The Mental Health Initiative (EUA); Sarah Kline, United for Global Mental Health (Reino Unido); Humphrey 
Kofie, Mental Health Society of Gana (Gana); Martijn Kole, Lister Utrecht Enik Recovery Center 
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(Netherlands); Géry Kruhelski, Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde, Lille (França); 
Kimberly Lacroix, Bapu Trust for Research on Mind and Discourse (Índia); Rae Lamb, Te Pou o te Whakaaro 
Nui (Nova Zelândia); Marc Laporta, Douglas Hospital Research Centre, Centro Colaborador da OPAS/
OMS para Referência e Pesquisa em Saúde Mental de Montreal, Montréal (Canadá); Tuncho Levav, 
Departamento de Saúde Mental da Comunidade, Universidade de Haifa (Israel); Konstantina Leventi, 
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (Bélgica); Long Jiang, Centro de 
Saúde Mental de Xangai, Shanghai Jiao Tong University, Centro Colaborador da OMS para Pesquisa e 
Formação em Saúde Mental (China); Florence Wangechi Maina, Kenya Medical Training College, Mathari 
Campus (Quênia); Felicia Mburu, Validity Foundation (Quênia); Peter McGovern, Modum Bad (Noruega); 
David McGrath, David McGrath Consulting (Austrália); Roberto Mezzina, Rede Internacional de 
Colaboração em Saúde Mental (IMHCN), Itália, ex-diretor, Departamento de Saúde Mental de Trieste 
e Gorizia, Centro Colaborador da OMS para Pesquisa e Formação – Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina (ASUGI), Trieste, Itália; Matilda Mghoi, Divisão de Saúde Mental, Ministério da Saúde 
(Quênia); Jean-Dominique Michel, Pro Mente Sana (Suíça); Tina Minkowitz, Centro de Direitos 
Humanos dos Usuários e Sobreviventes de Psiquiatria (EUA); Faraaz Mohamed, Open Society 
Foundations (EUA); Andrew Molodynski, Oxford Health NHS Foundation Trust (Reino Unido); Maria 
Francesca Moro, Departamento de Epidemiologia, Escola de Saúde Pública Mailman, Universidade 
Columbia (EUA); Marina Morrow, Realizing Human Rights and Equity in Community Based Mental Health 
Services, York University (Canadá); Joy Muhia, QualityRights Quênia, Divisão de Saúde Mental, Ministério 
da Saúde (Quênia); Elizabeth Mutunga, Alzheimers and Dementia Organization (Quênia); Na-Rae Jeong, 
Centro Colaborador da OMS para Reabilitação Psicossocial e Saúde Mental da Comunidade, Yong-In 
Mental Hospital (República da Coreia); Lawrence Nderi, Mathari National Teaching & Referral Hospital 
(Quênia); Mary Nettle, consultora de usuários de serviços de saúde mental (Reino Unido); Simon 
Njuguna Kahonge, Ministério da Saúde (Quênia); Akwasi Owusu Osei, Autoridade de Saúde Mental 
(Gana); Cláudia Pellegrini Braga, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Brasil; Sifiso Owen 
Phakathi, Diretoria de Políticas de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, Departamento de Saúde 
(África do Sul); Ross Phillips, Pathways (Nova Zelândia); Dainius Puras, Human Rights Monitoring 
Institute/Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina, Universidade de Vilnius (Lituânia); 
Gerard Quinn, Relator Especial da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência (Irlanda); 
Marianne Ramonet, Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde, Lille (França); Julie 
Repper, Nottinghamshire Healthcare Trust, Universidade de Nottingham (Reino Unido); Pina Ridente, 
psiquiatra, Itália; Jean-Luc Roelandt, Centro Colaborador da OMS para Pesquisa e Formação em 
Saúde Mental, Serviço Público de Saúde Mental (EPSM) Cidade de Lille (França); Grace Ryan, Centre 
for Global Mental Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido); San Oo, Iniciativa 
de Saúde Mental da Clínica Aung (Myanmar); Benedetto Saraceno, Lisbon Institute of Global Mental 
Health, CEDOC/NOVA, Faculdade de Medicina (Portugal); Natalie Schuck, Departamento de Estudos 
de Direito Internacional, Global Health Law Groningen Research Centre, Universidade de Groningen 
(Países Baixos); Seongsu Kim, Mental Health Crisis Response Center, New Gyeonggi Provincial Psychiatric 
Hospital (República da Coreia); Dudu Shiba, Diretoria de Políticas de Saúde Mental e Abuso de 
Substâncias, Departamento de Health (África do Sul); Mike Slade, Faculdade de Medicina e Ciências 
da Saúde, Universidade de Nottingham (Reino Unido); Alexander Smith, WAPR/Counseling Service of 
Addison County (EUA); Gregory Smith, Mountaintop, Pensilvânia (EUA); Daniela Speh, Departamento 
de Saúde Mental de Trieste e Gorizia, Centro Colaborador da OMS em pesquisa e ensino – Azienda 
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI (Itália); Ellie Stake, Charity Chy-Sawel (Reino Unido); 
Peter Stastny, International Network Towards Alternatives and Recovery (INTAR)/Community Access NYC 
(EUA); Sladjana Strkalj Ivezic, Community Rehabilitation Center, Hospital Psiquiátrico Universitário 
Vrapče (Croácia); Charlene Sunkel, Global Mental Health Peer Network (África do Sul); Sauli Suominen, 
Finnish Personal Ombudsman Association (Finlândia); Orest Suvalo, Instituto de Saúde Mental, 
Universidade Católica da Ucrânia (Ucrânia); Kate Swaffer, Dementia Alliance International, Alzheimer‘s 
Disease International (Austrália); Tae-Young Hwang, Centro Colaborador da OMS para Reabilitação 
Psicossocial e Saúde Mental da Comunidade, Yong-In Mental Hospital (República da Coreia); Bliss 
Christian Takyi, St. Joseph Catholic Hospital, Nkwanta (Gana); Katelyn Tenbensel, Alfred Health 
(Austrália); Luc Thibaud, defensor de usuários (França); Tin Oo, Ministério da Saúde e Desporto, 
Departamento de Saúde Mental, Universidade de Medicina (Myanmar); Samson Tse, Faculdade de 
Ciências Sociais, Departamento de Serviço Social e Administração Social, Universidade de Hong 
Kong (Hong Kong); Gabriel Twose, Office of International Affairs, American Psychological Association 
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(EUA); Roberto Tykanori Kinoshita, Universidade Federal de São Paulo (Brasil); Katrin Uerpmann, 
Diretório Geral de Direitos Humanos e Estado de Direito, Unidade de Bioética, Conselho da Europa 
(França); Carmen Valle Trabadelo, Inter-Agency Standing Committee (IASC) on Mental Health and 
Psychosocial Support (MHPSS) Reference Group (Denmark); Alberto Vásquez Encalada, Sociedad y 
Discapacidad (SODIS), Suíça; Simon Vasseur Bacle, Centro Colaborador da Organização Mundial da 
Saúde (Lille, França), Serviço Público de Saúde Mental (EPSM) Lille-Métropole (França); Ruth Verhey, 
Banco da Amizade (Zimbábue); Lakshmi Vijayakumar, Society for Nutrition, Education & Health Action, 
Voluntary Health Services (Índia); Benna Waites, Psicologia, Aconselhamento e Arteterapia, Aneurin 
Bevan University Health Board (Reino Unido); Ian Walker, Mental Health, NCDs and UKOT Programme, 
Global Public Health Division, Public Health England (Reino Unido); Petr Winkler, Departamento de 
Saúde Mental Pública, Instituto Nacional de Saúde Mental (República Checa); Stephanie Wooley, 
Rede Europeia de (Ex-)Usuários e Sobreviventes de Psiquiatria (França); Alexandre Willschleger, Saúde 
Mental, Hôpitaux Universitaires Genève (Suíça); Peter Badimark Yaro, BasicNeeds Gana (Gana); Yifeng 
Xu, Centro de Saúde Mental de Xangai, Universidade Jiao Tong de Xangai, Centro Colaborador da 
OMS para Pesquisa e Formação em Saúde Mental (China); Luk Zelderloo, The European Association of 
Service Providers for Persons with Disabilities, Zero Project (Bélgica); Maximilien Zimmerman, Féderation 
Handicap International – Humanity & Inclusion (Bélgica); Martin Zinkler, Kliniken Landkreis Heidenheim 
GmbH, Heidenheim (Alemanha).

Revisão técnica da versão em português
Catarina Magalhães Dahl, Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
– Representação no Brasil; Akemi Kamimura, Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde – Representação no Brasil; Ana Carolina Guidorizzi Zanetti, Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento 
da Pesquisa em Enfermagem; Cláudia Maria Filgueiras Penido, Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Cláudia Pellegrini 
Braga, Universidade de São Paulo, Associação Mundial para a Reabilitação Psicossocial, Seção 
Brasileira, WAPR; Francisco Cordeiro, Associação Mundial para a Reabilitação Psicossocial, Seção 
Brasileira, WAPR, Associação Brasileira de Saúde Mental; Kelly Graziani Giacchero Vedana, Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Centro Colaborador da OMS para o 
Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem; Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, Departamento 
de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo, Associação Mundial para a Reabilitação Psicossocial, Seção Brasileira, WAPR; Mário César 
Rezende Andrade, Universidade Federal de São João del-Rei, Rede Recovery Brasil; Rossana Carla 
Rameh-de-Albuquerque, Faculdade Pernambucana de Saúde, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia e Associação Brasileira de Saúde Mental; Simone Mainieri Paulon, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Walter Ferreira de Oliveira, Departamento 
de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Rede Recovery Brasil.

Contribuições da sede e de escritórios regionais e nacionais da OMS
Nazneen Anwar (OMS/SEARO); Șebnem Avșar Kurnaz (OMS/Turquia); Florence Baingana (OMS/
AFRO); Fatima Batool (OMS/Sede); Andrea Bruni (OMS/AMRO); Kenneth Carswell (OMS/Sede); 
Vanessa Cavallera (OMS/Sede); Claudina Cayetano (OMS/AMRO); Daniel Hugh Chisholm (OMS/
EURO); Neerja Chowdhary (OMS/Sede); Alarcos Cieza (OMS/Sede); Catarina Magalhães Dahl (OMS/
AMRO); Tarun Dua (OMS/Sede); Alexandra Fleischmann (OMS/Sede); Stéfanie Freel (OMS/Sede); 
Brandon Gray (OMS/Sede); Fahmy Hanna (OMS/Sede); Mathew Jowett (OMS/Sede); Tara Mona 
Kessaram (OMS/Indonésia); Dévora Kestel (OMS/Sede); Kavitha Kolappa (OMS/Sede); Jason Ligot 
(OMS/WPRO); Aiysha Malik (OMS/Sede); Maria del Carmen Martinez Viciana (OMS/AMRO); Hernan 
Montenegro von Mühlenbrock (OMS/Sede); Melita Murko (OMS/EURO); Brian Ogallo (OMS/Sudão); 
Sally-Ann Ohene (OMS/Gana); Renato Oliveira e Souza (OMS/AMRO); Khalid Saeed (OMS/EMRO); 
Giovanni Sala (OMS/Sede); Alison Schafer (OMS/Sede); Nicoline Schiess (OMS/Sede); Katrin Seeher 
(OMS/Sede); Chiara Servili (OMS/Sede); Julie Storr (OMS/Sede); Shams B. Syed (OMS/Sede); Mark 
Van Ommeren (OMS/Sede); Martin Vandendyck (OMS/WPRO); Jasmine Vergara (OMS/Filipinas); 
Edwina Zoghbi (OMS/Líbano).
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Edição de Orientações sobre serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas 
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Lang Lucini (Suíça).

Redação dos resumos iniciais dos 25 serviços com boas práticas: Elaine Fletcher, Associação para 
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essencial que desempenharam no desenvolvimento do serviço: Jamie Harrison, Annie Llewellyn 
Davies, Diane Maddocks, Alison Minett, Perry Attwell, Charles Parish, Katie Benson, Chris O’Connor, 
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Resumo executivo

Na última década, a saúde mental tem recebido cada vez mais atenção de governos, organizações não 

governamentais (ONGs) e organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e  

o Banco Mundial. Diante da conscientização crescente sobre a importância de promover serviços  

e cuidado com foco em recoverya, centrados na pessoa e baseados nos direitos humanos, os serviços de 

saúde mental do mundo todo estão se esforçando para promover apoio e cuidado de qualidade.

No entanto, muitas vezes esses serviços enfrentam enorme falta de recursos, operam no âmbito de 

ordenamentos jurídicos e enquadramentos regulatórios ultrapassados e dependem excessivamente 

do arraigado modelo biomédico, no qual a atenção concentra-se principalmente no diagnóstico,  

na administração de medicamentos e na redução de sintomas, deixando de lado todo o conjunto de 

determinantes sociais que influenciam a saúde mental das pessoas. Todos esses elementos impedem 

o avanço para a plena efetivação de uma abordagem baseada nos direitos humanos. Por conseguinte, 

em todo o mundo, muitas pessoas com condições de saúde mental e deficiênciasb psicossociais são 

submetidas a violações de seus direitos humanos — inclusive nos serviços de saúde — por falta de 

atenção e apoio adequados.

Visando apoiar os esforços dos países em alinhar seus sistemas e a prestação de serviços de saúde 

mental aos estândares internacionais dos direitos humanos, inclusive a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (CDPD), a OMS preparou o guia Orientações sobre serviços comunitários 

de saúde mental: promoção de abordagens centradas na pessoa e baseadas em direitos, em que destaca o 

imperativo de expandir os serviços de saúde mental comunitários com foco em recovery, centrados na 

pessoa e baseados em direitos. São ilustrados casos reais de boas práticas de prestação de serviços de 

saúde mental em diferentes contextos em todo o mundo, aliada à moradia, à educação, a emprego e à 

proteção social, para assegurar às pessoas com condições de saúde mental o direito a uma vida plena 

e significativa na comunidade. Além disso, são apresentados exemplos de redes integradas de serviços 

de saúde mental de base comunitária e serviços de apoio em nível nacional e regional. Por fim, são 

preconizadas ações específicas que poderiam ser adotadas pelos países e regiões para instituir serviços 

de saúde mental de base comunitária com foco em recovery e no respeito aos direitos humanos.

a Nota de tradução: recovery é um termo polissêmico que corresponde tanto a uma abordagem em saúde mental 
quanto ao processo singular de fortalecimento pessoal e empoderamento de pessoas com experiência vivida de 
adoecimento psíquico ou deficiência psicossocial. Em português, recovery tem sido traduzido como recuperação, 
restabelecimento ou superação. Mais do que a remissão dos sintomas ou o retorno a um estado normal, recovery se 
refere a um processo complexo e não linear, que envolve a reconstrução do sentido de si, a renovação da esperança, 
a superação do estigma, a capacidade de tomar decisões sobre a própria vida, o exercício pleno da cidadania, o 
fortalecimento das redes de suporte social e a participação na comunidade. Neste documento adotou-se o termo 
original em inglês por ser considerado mais abrangente e tecnicamente mais apropriado.

b Nota de tradução: o termo original em inglês disability se refere a uma experiência temporária ou permanente 
vivenciada pela pessoa, que resulta da interação entre uma deficiência ou problema de saúde e fatores pessoais 
e ambientais, incluindo atitudes negativas, inacessibilidade e apoio social limitado. O termo disability tem sido 
traduzido para o português como “deficiência” ou “desabilidade” e destaca o impacto que o contexto de vida tem 
na experiência da pessoa, na extensão da desabilidade na vida cotidiana e na forma com que a deficiência ou o 
problema de saúde interage com as barreiras sociais. Nesse documento adotou-se o termo “deficiência” por ser 
amplamente utilizado na versão em português de documentos oficiais, como a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência, e para incluir as pessoas que se autoidentificam com o termo.
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A série completa de orientações compreende sete pacotes técnicos, com descrições detalhadas dos 

serviços de saúde mental elencados a seguir.

1. Serviços de saúde mental para atenção à crise

2. Serviços de saúde mental de base hospitalar

3. Centros de saúde mental de base comunitária

4. Serviços de suporte de pares em saúde mental

5. Serviços móveis de saúde mental na comunidade

6. Serviços residenciais de apoio para saúde mental

7. Redes integradas de serviços de saúde mental

Principais mensagens deste Guia
• Muitas pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais recebem 

atenção de má qualidade e têm seus direitos humanos desrespeitados, o que demanda 
uma transformação profunda nos sistemas de saúde mental e na prestação de serviços.

• Em muitas partes do mundo, há exemplos de boas práticas em serviços de saúde mental 
de base comunitária com foco em recovery, centrados na pessoa e que respeitam os 
princípios dos direitos humanos.

• Muitos dos serviços de saúde mental de base comunitária que adotam tais boas práticas 
prestam atendimento a um custo menor que o dos serviços convencionais equivalentes.

• Também é imprescindível uma transformação social profunda que vise assegurar o 
acesso das pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais à 
educação, ao emprego, à moradia e aos benefícios sociais.

• Para realizar a reforma exigida no contexto da CDPD, é essencial ampliar as redes 
integradas de serviços de saúde mental de base comunitária.

• As recomendações e ações concretas apresentadas neste Guia oferecem um roteiro claro 
para que os países alcancem esses objetivos.

Introdução

Relatos vindos de todo o mundo apontam a urgência de combater a discriminação e promover os direitos 

humanos na atenção à saúde mental. É preciso pôr fim às práticas coercitivas, como a internação e o 

tratamento compulsórios, a contenção mecânica, física e química e o isolamento dos pacientesc, bem 

como enfrentar o desequilíbrio de poder entre os profissionais de saúde e os usuários dos serviços. 

c Estratégias para acabar com o isolamento e a contenção. Capacitação especializada Direito é Qualidade da OMS. 
Guia do curso. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2019 Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/329605/9789241516754-eng.pdf. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329605/9789241516754-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329605/9789241516754-eng.pdf
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São necessárias soluções abrangentes que envolvam todo o setor e em todos os países, qualquer que 

seja seu nível de renda.

A CDPD reconhece esses desafios, clamando por uma ampla reforma e pela promoção do respeito aos 

direitos humanos, como firmemente salientado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

A Convenção determina ser necessária uma mudança radical do paradigma de saúde mental, o que inclui 

repensar e reformular políticas, leis, sistemas, serviços e práticas nos diferentes setores que repercutem 

negativamente na vida das pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais.

Desde a adoção da CDPD, em 2006, um número cada vez maior de países está empenhado 

em realizar reformas na legislação e políticas com o objetivo de promover os direitos de inclusão 

comunitária, dignidade, autonomia, empoderamento e recovery. No entanto, até o momento, apenas 

um pequeno grupo de países instituiu as estruturas legislativas e políticas necessárias para fazer face 

às mudanças profundas exigidas pelo sistema internacional de direitos humanos. Em muitos casos, 

as políticas e leis existentes perpetuam a institucionalização, o isolamento e as práticas terapêuticas 

coercitivas e prejudiciais.

A prestação de serviços de saúde mental de base comunitária que sigam os princípios dos direitos 

humanos descritos na CDPD – como os direitos básicos à igualdade, não discriminação, participação 

plena e efetiva e inclusão social, à dignidade inerente ao ser humano e à autonomia individual – exigirá 

mudanças drásticas nas práticas vigentes em todos os países. Implementar tais mudanças pode ser 

desafiador em contextos com recursos humanos e financeiros insuficientes em saúde mental.

Estes guias apresentam aos países diversas opções a serem consideradas e adotadas, conforme 

apropriado, para melhorar seus sistemas e serviços de saúde mental. Apresenta um menu de opções 

de boas práticas ancoradas em sistemas de saúde de base comunitária e revela um caminho para 

melhorar os serviços de saúde mental de forma inovadora e baseada em direitos. Existem muitos 

desafios para realizar essa abordagem dentro das restrições que muitos serviços enfrentam. No entanto, 

apesar dessas limitações, os exemplos dos serviços de saúde mental aqui apresentados mostram 

concretamente o que pode ser feito.

Exemplos de boas práticas em serviços de saúde mental de base comunitária

Muitos países disponibilizam serviços de saúde mental de base comunitária que oferecem uma 

ampla gama de serviços: atenção à crise, serviços móveis na comunidade, suporte de pares, 

internação hospitalar, serviços residenciais de apoio e centros de saúde mental de base comunitária.  

Os exemplos apresentados aqui abrangem contextos tão diversos como o serviço móvel de saúde mental 

na comunidade Atmiyata, na Índia; o serviço de saúde mental de base comunitária da Clínica Aung, 

em Mianmar; e o Banco da Amizade, no Zimbábue, todos os quais empregam agentes comunitários 

de saúde e atuam no sistema de atenção primária à saúde. Outros exemplos são serviços de base 

hospitalar, como a unidade BET, na Noruega, com forte ênfase em recovery, e serviços para atenção 

à crise, como Tupu Ake, na Nova Zelândia. Esses guias também apresentam serviços de apoio, como 

as KeyRing Living Support Networks no Reino Unido, e serviços de suporte de pares, como os grupos de 

Usuários e Sobreviventes da Psiquiatria no Quênia e os grupos de Ouvidores de Vozes em todo o mundo.

Apesar de terem características únicas, todas essas iniciativas promovem uma abordagem aos sistemas 

e serviços de saúde mental com foco em recovery, centrada na pessoa e baseada nos direitos. Nenhuma 

delas é perfeita, mas são exemplos inspiradores que dão esperança demonstrando que é possível 

adotar medidas concretas alinhadas à CDPD.
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Para cada exemplo de serviço de saúde mental aqui contido, são apresentados seus princípios 

básicos, incluindo o compromisso de respeito à capacidade jurídicad do usuário, uso de práticas não 

coercitivas, inclusão comunitária, participação e foco em recovery. Vale ressaltar que todas as iniciativas 

contam com um método de avaliação, o que é fundamental para avaliar continuamente a qualidade,  

o desempenho e o custo-efetividade desses serviços. Também são apresentados custos dos serviços e 

análises comparativas com serviços nacionais ou regionais equivalentes.

Esses exemplos de serviços de saúde mental com boas práticas serão úteis aos países que desejem instituir 

novos serviços ou modernizar aqueles já existentes. As descrições detalhadas dos serviços apresentadas 

nos pacotes de medidas técnicas incluem análises práticas dos desafios enfrentados na implementação, 

e as soluções desenvolvidas como resposta. Essas estratégias ou abordagens podem ser reproduzidas, 

transferidas ou ampliadas em serviços em outros contextos. O Guia sugere práticas e recomendações 

para instituir ou transformar serviços de saúde mental baseados em boas práticas, para que possam 

funcionar com êxito em diferentes ordenamentos jurídicos, ao mesmo tempo em que protegem os 

direitos humanos, evitam a coerção e respeitam a capacidade jurídica e os direitos das pessoas.

Mudanças significativas no setor social também são necessárias

Em um contexto mais amplo, os principais determinantes sociais que afetam a saúde mental das 

pessoas – como violência, discriminação, pobreza, exclusão, isolamento, precarização do trabalho 

e desemprego, falta de acesso à moradia, às redes de apoio social e a serviços de saúde – são 

normalmente desconsiderados ou subestimados no discurso e na prática de saúde mental. De fato,  

as pessoas que vivem com condições de saúde mental e deficiências psicossociais enfrentam obstáculos 

desproporcionais para efetivar seus direitos fundamentais de acesso à educação, a emprego, à moradia 

e a benefícios sociais; portanto, muitas delas vivem na pobreza.

Por esse motivo, é importante criar serviços de saúde mental que estejam comprometidos em abordar 

esses importantes aspectos da vida e assegurar que os serviços disponíveis para a população em geral 

também sejam acessíveis às pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais.

Prestar bons serviços de saúde por si só não é suficiente para atender às necessidades de todos, 

sobretudo daqueles que vivem na pobreza ou em situação de moradia precária, sem acesso à educação 

ou a meios de subsistência. Desse modo, é fundamental que os serviços sociais e de saúde mental 

interajam e colaborem, de maneira prática e construtiva, para prestar apoio integral.

Muitos países já obtiveram grandes avanços na diversificação dos serviços de saúde mental e integração 

desses à comunidade como um todo. Tal abordagem exige uma participação ativa e a coordenação com 

diversos serviços e atores na comunidade, notadamente os setores de assistência social, de saúde e 

judiciário, as autoridades regionais e municipais, bem como iniciativas culturais e esportivas, entre 

outras. Essa colaboração só é possível se houver mudanças radicais de estratégia, política e sistema 

não só no setor da saúde, mas também no setor social.

Ampliação das redes de serviços de saúde mental

Este Guia demonstra que é indispensável ampliar as redes de serviços de saúde mental com vínculo 

direto com o setor de assistência social para oferecer uma abordagem integral e integral que abranja 

todo o conjunto de serviços e funções.

d Nota de tradução: capacidade jurídica corresponde, no direito brasileiro, à aptidão da pessoa para adquirir direitos e contrair 
obrigações na vida civil. Embora o termo legal capacity tenha sido traduzido para o português em documentos oficiais como 
“capacidade legal”, optou-se por utilizar o termo “capacidade jurídica” por ser considerado juridicamente mais apropriado. 
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Em várias partes do mundo, há países, regiões ou cidades que instituíram redes de serviços de saúde 

mental que contemplam os determinantes sociais da saúde supracitados e abordam os desafios 

enfrentados diariamente por pessoas com condições de saúde mental e psicossociais. 

Alguns dos exemplos apresentados são redes consolidadas, bem estruturadas e avaliadas que 

reformaram e reorganizaram profundamente o sistema de saúde mental; outros são de redes ainda em 

transição, mas que já alcançaram marcos importantes.

As redes consolidadas são fruto de um compromisso político firme e sustentado durante décadas 

com a reforma do sistema de saúde mental para adotar uma abordagem com foco em recovery (e) nos 

(direitos humanos). O sucesso dessas iniciativas advém de novas leis e políticas, com a destinação de 

mais recursos aos serviços comunitários. O exemplo das redes de saúde mental de base comunitária 

no Brasil demonstra como um país pode implantar serviços em larga escala com foco em recovery 

e baseados nos direitos humanos. Outro exemplo é a rede criada na região leste de Lille, na França, 

que demonstra ser possível fazer a transição da atenção hospitalar para intervenções comunitárias 

diversificadas com investimento comparável ao dos serviços mais tradicionais.

Por fim, a rede de serviços de base comunitária de Trieste, na Itália, também está fundada em uma 

abordagem baseada nos direitos humanos para proporcionar atenção e apoio em saúde mental visando 

a desinstitucionalização. É uma rede de serviços profundamente integrados nas comunidades, que 

conecta as partes interessadas de diversos setores, como assistência social, saúde, emprego e sistema 

judiciário, entre outros.

Experiências mais recentes em outros países, como Bósnia e Herzegovina, Líbano e Peru, também buscam 

expandir rapidamente, e em larga escala, as redes recém-criadas e oferecer serviços comunitários e de 

apoio com foco em recovery e baseados nos direitos. O objetivo central é transferir os serviços de saúde 

mental dos hospitais psiquiátricos para a comunidade, visando a participação plena e inclusão das 

pessoas com condições de saúde mental e deficiência psicossocial. Embora sejam necessários mais 

tempo e esforço, já estão ocorrendo mudanças concretas importantes. Essas redes são uma fonte de 

inspiração, demonstrando o que pode ser alcançado com vontade política, determinação e uma sólida 

base de direitos humanos para sustentar as ações em saúde mental.

Principais recomendações

Em todo o mundo, os sistemas de saúde dos países de baixa, média e alta renda reconhecem cada 

vez mais a necessidade de oferecer serviços de saúde mental de alta qualidade, centrados na pessoa 

e orientados para o recovery, que protejam e promovam os direitos humanos dos usuários. Governos, 

profissionais de atenção à saúde e assistência social, ONGs, organizações de pessoas com deficiência 

(OPD) e outros agentes da sociedade civil e partes interessadas podem dar passos importantes para a 

melhoria da saúde e do bem-estar da população por meio de ações decisivas para introduzir e expandir 

serviços de saúde mental e de apoio com boas práticas no marco de sistemas sociais mais amplos, ao 

mesmo tempo em que protegem e promovem direitos humanos.

Este Guia apresenta recomendações importantes para países e organizações, mostrando ações 

e mudanças específicas necessárias nas áreas de política e estratégia de saúde mental, reforma 

jurídica, prestação de serviços, financiamento, capacitação de pessoal, intervenções psicológicas e 

psicossociais, medicamentos psicotrópicos, sistemas de informação, sociedade civil, participação da 

comunidade e pesquisa.
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É imprescindível que os países façam um esforço significativo para alinhar seus ordenamentos jurídicos 

às determinações da CDPD. Também é necessária uma profunda reforma de políticas, estratégias e 

sistemas. Por meio do desenvolvimento de políticas conjuntas e forte colaboração entre os setores da 

saúde e de proteção social, os países estarão mais bem preparados para responder aos principais 

determinantes da saúde mental. Muitos empreenderam, com êxito, reformas políticas, legislação e 

financiamento para alavancar a extensa transformação dos sistemas de saúde mental. Reformar esses 

sistemas para que priorizem o recovery e os direitos da pessoa traz consideráveis benefícios sociais, 

econômicos e políticos aos governos e às comunidades.

Para integrar uma abordagem à saúde mental com foco em recovery, centrada na pessoa e baseada 

nos direitos humanos, os países devem adotar uma nova visão, combater a estigmatização e pôr fim às 

práticas coercitivas. Os sistemas e serviços de saúde mental precisam ampliar seus horizontes além 

do modelo biomédico e adotar um enfoque holístico que envolva todos os aspectos da vida humana.  

A prática mundial atual está centrada no tratamento com medicamentos psicotrópicos, quando também 

deveriam ser oferecidas e tentadas intervenções psicossociais e psicológicas e suporte de pares com 

foco em recovery, centradas na pessoa e baseadas nos direitos. Para tal, é fundamental que ocorra 

uma transformação de conhecimento, competências e habilidades da força de trabalho dos serviços 

de saúde e assistência social.

Em uma perspectiva mais ampla, também são necessários esforços para criar sociedades e comunidades 

inclusivas onde a diversidade seja aceita e os direitos de todas as pessoas sejam respeitados e 

valorizados. Eliminar atitudes negativas e práticas discriminatórias é essencial não apenas na prestação 

de serviços de saúde e assistência social, mas também na comunidade como um todo. As campanhas 

para sensibilizar o público quanto aos direitos das pessoas com experiência vivida são essenciais nesse 

sentido, e os grupos da sociedade civil têm um papel estratégico a cumprir na defesa desses direitos.

Além disso, como a pesquisa em saúde mental foi dominada pelo paradigma biomédico nas últimas 

décadas, há uma escassez de pesquisas que visam a estudar as abordagens de saúde mental baseadas 

em direitos humanos. Em todo o mundo, é necessário um aumento considerável dos investimentos 

em pesquisas que investiguem condutas baseadas em direitos, comparem os custos da prestação 

de serviços e avaliem os desfechos de recovery em comparação com o modelo biomédico. Essa 

reorientação das prioridades de pesquisa criará uma base sólida de evidências para uma abordagem 

verdadeiramente baseada em direitos nos sistemas e serviços de saúde mental e proteção social.

Por fim, não é possível desenvolver uma agenda de direitos humanos e uma abordagem baseada em 

recovery sem a participação ativa de pessoas com condições da saúde mental deficiência psicossocial. 

As pessoas com experiência vivida entendem bem o problema e são os parceiros ideais para 

defender o respeito aos seus direitos e a criação de serviços e oportunidades que possam atender 

suas reais necessidades.

Os países que tiverem um forte e permanente compromisso político com o aperfeiçoamento contínuo 

de serviços de saúde mental de base comunitária, que respeitem os direitos humanos e adotem uma 

abordagem voltada para o recovery melhorarão muito não apenas a vida das pessoas com condições 

de saúde mental e deficiências psicossociais, mas também de suas famílias, das comunidades e da 

sociedade como um todo.
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O que é a iniciativa Direito é Qualidade 
(QualityRights) da OMS?
A iniciativa Direito é Qualidade (QualityRights) da OMS tem a finalidade de melhorar 
a qualidade da atenção e do apoio em serviços de saúde mental e assistência social 
e de promover os direitos humanos de pessoas com deficiências psicossociais, 
intelectuais ou cognitivas em todo o mundo. A iniciativa utiliza uma abordagem 
participativa para atingir os objetivos listados a seguir.e

Capacitar para combater o estigma e a discriminação, bem como 
promover os direitos humanos e recovery.

 � Módulos de capacitação presencial da iniciativa Direito é Qualidade da OMS.

 � Capacitação on-line da iniciativa Direito é Qualidade da OMS em saúde 
mental e deficiência: vencer o estigma e promover os direitos humanos.

1

Melhorar a qualidade da atenção e o respeito aos direitos 
humanos nos serviços sociais e de saúde mental.

 � Kit de ferramentas de avaliação da iniciativa Direito é Qualidade da OMS.

 � Módulo sobre transformação de serviços e promoção de direitos da 
iniciativa Direito é Qualidade da OMS.

2

4

Reformar as políticas e leis nacionais de acordo com a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  
e os princípios internacionais dos direitos humanos.

 � Orientação da OMS em fase de elaboração.

5

Criar serviços de base comunitária, com foco no recovery, que 
respeitem e protejam os direitos humanos.

 � Orientações e pacotes técnicos da OMS sobre serviços comunitários de 
saúde mental: promoção de abordagens centradas na pessoa e baseadas  
nos direitos.

 � Módulo de orientação da iniciativa Direito é Qualidade da OMS sobre 
suporte de pares individualizado por e para pessoas com experiência vivida. 

 � Módulo da iniciativa Direito é Qualidade da OMS sobre grupos de suporte  
de pares por e para pessoas com experiência vivida. 

 � Instrumento da iniciativa Direito é Qualidade da OMS para o planejamento 
de recovery centrado na pessoa para saúde mental e bem-estar.
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Fomentar o desenvolvimento de movimentos da sociedade civil 
para promover advocacye e influenciar a formulação de políticas.

 � Módulo de orientação da iniciativa Direito é Qualidade da OMS sobre 
advocacy em saúde mental, deficiência e direitos humanos.

 � Módulo de orientação da iniciativa Direito é Qualidade da OMS sobre 
organizações da sociedade civil para proteger os direitos humanos em 
saúde mental e áreas relacionadas.

e Nota de tradução: o termo original em inglês advocacy tem sido traduzido para o português como advocacia, incidência 
e defesa de causa, e corresponde às ações de defesa e promoção de causas e direitos geralmente relacionadas a grupos 
em situação de vulnerabilidade, frequentemente visando à formulação e implementação de políticas públicas. Nesse 
documento adotou-se o termo original em inglês por ser considerado mais abrangente e de utilização recorrente.

https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/9789241548410
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516815
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516815
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
https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-self-help-tool
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-self-help-tool
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools


xx

Serviços de saúde mental para atenção à crise

Orientações e pacotes técnicos da OMS 
sobre serviços comunitários de saúde mental 

O propósito destes materiais é informar e orientar todos os interessados incumbidos de fomentar o 

desenvolvimento ou a transformação dos sistemas e serviços de saúde mental. Também fornecem 

orientação com informações detalhadas sobre os aspectos que contribuem para o desenvolvimento 

de serviços com boas práticas que cumprem os estândares internacionais dos direitos humanos e 

favorecem uma abordagem centrada na pessoa, com foco em recovery. Os serviços de saúde mental 

que adotam tal abordagem não trabalham com práticas coercivas, são receptivos às necessidades das 

pessoas visando o recovery e protegem a autonomia individual e a inclusão, contando com a ajuda de 

pessoas com experiência vivida para aperfeiçoar, monitorar e prestar serviços.

Existem muitos serviços em países de todo o mundo que adotam um modelo de recovery e têm como 

base os princípios de direitos humanos, mas eles permanecem à margem e desconhecidos de muitas 

partes interessadas, incluindo formuladores de políticas públicas, profissionais de saúde e usuários 

dos serviços, entre outros.

Os exemplos de serviços aqui apresentados não foram selecionados pela OMS com o intuito de endossá-

los, mas sim de ilustrar casos reais implementados em contextos bem diversos. Esses serviços não são 

os únicos com foco em recovery e pautados nos direitos das pessoas, mas foram selecionados porque 

passaram por avaliação e ilustram a ampla gama de opções que podem ser implementadas.

Demonstrar que existem serviços inovadores eficazes é essencial para dar apoio aos formuladores de 

políticas e outras partes interessadas em criar serviços (ou transformar os já existentes) tendo como 

base os estândares dos direitos humanos, como parte integral da cobertura universal de saúde.

Esse documento também pretende destacar o fato de que um serviço de saúde mental por si só, 

mesmo que obtenha bons resultados, não é suficiente para atender todas as necessidades de apoio das 

muitas pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais. Assim, é essencial que  

diferentes tipos de serviços de saúde mental de base comunitária atuem conjuntamente para suprir 

as diferentes necessidades das pessoas, como apoio em situações de crise, tratamento e cuidados 

permanentes, convivência comunitária e inclusão.

Os serviços de saúde mental também precisam estar vinculados aos outros setores, como proteção 

social, moradia, emprego e educação, para assegurar o direito dos usuários à inclusão comunitária plena.

As orientações e os pacotes técnicos da OMS compreendem uma série de materiais de referência, a saber:

• Orientações sobre serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas 
na pessoa e baseadas em direitos – Esse documento abrangente contém uma descrição detalhada 
de abordagens em saúde mental orientadas para o recovery, centradas na pessoa e baseadas em 
direitos humanos. Apresenta exemplos resumidos de serviços com boas práticas em todo o mundo, 
que promovem os direitos humanos e o recovery, e descreve as medidas necessárias para a prestação 
de serviços integrais, que levem em consideração a moradia, a educação, o emprego e os benefícios 
sociais. Contém ainda exemplos de redes abrangentes e integradas de serviços e apoio, além de 
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fornecer orientações e medidas destinadas a introduzir, integrar e expandir os serviços de saúde 
mental com boas práticas dentro dos sistemas de atenção à saúde e assistência social dos países a 
fim de promover a cobertura universal de saúde e proteger e promover os direitos humanos.

• Sete pacotes técnicos sobre serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens 
centradas na pessoa e baseadas nos direitos – Cada pacote técnico aborda uma categoria de serviços 
de saúde mental e está vinculado ao Guia geral de orientações. Os tipos de serviços de saúde mental 
abordados são: serviços de saúde mental para atenção à crise, serviços de saúde mental de base 
hospitalar, centros de saúde mental de base comunitária, suporte de pares, serviços móveis de 
saúde mental na comunidade, serviços residenciais de apoio e redes integradas de serviços de saúde 
mental. Cada pacote contém exemplos descritivos aprofundados de boas práticas para dar uma 
visão completa do serviço, entender como ele funciona e como são respeitados os princípios dos 
direitos humanos. Também são abordados os desafios enfrentados, as soluções encontradas e as 
principais considerações ao implementar tais serviços em contextos distintos. Na parte final de cada 
pacote, os conhecimentos e o conteúdo aprendidos são transformados em um guia prático com uma 
série de ações para passar do conceito à implementação de um serviço-piloto ou serviço-modelo com 
boas práticas.

Especificamente, os pacotes técnicos:

• apresentam uma descrição aprofundada de iniciativas em diferentes países que prestam serviços e 
apoio em saúde mental alinhados ao princípio de recovery e aos direitos humanos;

• demonstram como as boas práticas contribuem para o respeito aos princípios internacionais de 
direitos humanos – capacidade jurídica, práticas não coercitivas, participação e inclusão comunitária 
e foco em recovery;

• descrevem os resultados positivos que podem ser obtidos pelos usuários de serviços de saúde mental 
que adotam boas práticas;

• apresentam análises comparativas do custo das boas práticas em serviços de saúde mental em 
comparação a serviços convencionais equivalentes;

• abordam os desafios para instituir e operar tais serviços e as soluções implantadas para contorná-los; e

• apresentam uma série de ações para fomentar boas práticas centradas na pessoa, com foco em 
recovery e respeito aos direitos humanos que sejam adequadas ao contexto socioeconômico local.

Cabe ressaltar que nenhum serviço se encaixa perfeitamente em uma única categoria, porque as 

inúmeras funções executadas pelo serviço se entrecruzam em uma ou mais categorias. Isso se reflete 

na categorização apresentada no início da descrição de cada serviço de saúde mental.

Esses documentos concentram-se especificamente em serviços para adultos com condições de saúde 

mental e deficiências psicossociais. Não abrangem serviços específicos para pessoas com deficiências 

cognitivas ou físicas, transtornos neurológicos ou uso de substâncias, tampouco incluem serviços 

altamente especializados, como aqueles voltados para transtornos alimentares. Outras áreas não 

incluídas são: intervenções por meios eletrônicos; serviços telefônicos (como linhas diretas); programas 

de prevenção, promoção e intervenção precoce; serviços com base em ferramentas específicas (p. ex., 

planejamento antecipado); capacitação; e advocacy. O material de orientações também não discorre 

sobre serviços prestados em contextos de saúde não especializados, embora muitas lições aprendidas 

com os serviços descritos nesse documento também se apliquem a esses contextos.
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Como consultar o material

Orientações sobre serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas na pessoa 

e baseadas em direitos é o principal documento de referência para todas as partes interessadas.  

Os leitores interessados em uma categoria específica de serviço de saúde mental podem consultar 

o pacote técnico correspondente, que contém mais informações e orientações específicas para criar 

um novo serviço no contexto local. Entretanto, cada pacote técnico deve ser lido em conjunto com o 

Guia mais amplo, Orientações sobre serviços comunitários de saúde mental, que contém as informações 

necessárias para também integrar os serviços aos sistemas de saúde e assistência social do país.

Público-alvo do material
• Ministérios competentes (saúde e assistência social) e formuladores de políticas.

• Gestores de saúde em geral, de saúde mental e de serviços sociais.

• Trabalhadores comunitários, da saúde mental e outras áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, 
psiquiatras, psicólogos, pares, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, trabalhadores de apoio 
comunitário, cuidadores ou curandeiros tradicionais e religiosos.

• Pessoas com condições de saúde mental e deficiências psicossociais.

• Usuários ou ex-usuários de serviços de saúde mental e serviços sociais.

• ONGs e pessoas que atuam na área de saúde mental, direitos humanos ou outras áreas relevantes, 
como associações de pessoas com deficiência, grupos de usuários/sobreviventes de psiquiatria, 
organizações de advocacy e entidades de curandeiros tradicionais e religiosos.

• Familiares, pessoal de apoio ou envolvido nos cuidados.

• Outras entidades e partes interessadas relevantes, como simpatizantes de causa, advogados e 
entidades de apoio jurídico, acadêmicos, estudantes universitários e líderes comunitários e espirituais.

Uma nota sobre terminologia

Os termos “pessoas com condições de saúde mental e deficiência psicossocial”, “pessoas que usam 

serviços de saúde mental” ou “usuários de serviços” são usados ao longo deste Guia e nos pacotes técnicos.

Entende-se que a linguagem e a terminologia usadas refletem a constante evolução da conceitualização 

de deficiência e que, com o tempo, termos diferentes são usados por diferentes pessoas em diversos 

contextos. Cada pessoa deve estar livre para escolher o vocabulário, as expressões e as descrições 

que mais correspondem à sua própria experiência, situação ou sofrimento mental. No campo da 

saúde mental, por exemplo, alguns empregam termos como “pessoas com diagnóstico psiquiátrico”, 

“pessoas com transtornos mentais” ou “doenças mentais”, “pessoas com condições de saúde mental”, 

“consumidores”, “usuários de serviços” ou “sobreviventes da psiquiatria”. Outros acreditam que alguns 

desses termos (ou todos eles) são estigmatizantes, preferindo usar outras expressões para se referir às 

próprias emoções, experiências ou sofrimento.

O termo “deficiência psicossocial” tem sido adotado para englobar as pessoas com um diagnóstico 

de saúde mental ou que se identificam com esse termo. Empregar o termo “deficiência” é importante 

nesse contexto porque chama atenção às enormes barreiras que impedem a participação plena e 

efetiva na sociedade de pessoas com desabilidades reais ou percebidas, bem como o fato de estarem 

protegidas sob a égide da CDPD.
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O termo “condição de saúde mental” é empregado de maneira análoga ao termo “condição de saúde 

física”. Uma pessoa com uma condição de saúde mental pode ter um diagnóstico formal ou não, mas 

ela se identifica como alguém que tem ou teve problemas ou dificuldades com a saúde mental. O termo 

foi adotado aqui para que os profissionais da saúde geral, de saúde mental e de assistência social e 

outros profissionais que trabalham em serviços de saúde mental (que possivelmente desconhecem 

o termo “deficiência psicossocial”) entendam que os valores, direitos e princípios mencionados se 

referem às pessoas que eles atendem e às quais prestam serviços.

Nem todas as pessoas que se identificam com os termos acima enfrentam estigmatização, discriminação 

ou desrespeito aos direitos humanos. Alguns usuários de serviços de saúde mental não têm problemas 

de saúde mental, e algumas pessoas com condições de saúde mental não enfrentam restrições nem 

barreiras à sua participação plena na sociedade.

A terminologia adotada neste Guia visou à inclusividade. Identificar-se com certas expressões ou 

conceitos é uma escolha pessoal, mas os direitos humanos se aplicam a todos, onde quer que seja. 

O mais importante é que o diagnóstico ou a deficiência não devem jamais definir uma pessoa. Somos 

todos indivíduos inseridos em um contexto social único, com personalidade, autonomia, sonhos, metas, 

aspirações e relacionamentos próprios.
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Os serviços de atenção à crise buscam ajudar quem passa por sofrimento mental agudo. No entanto, 

as pessoas têm maior risco de terem seus direitos desrespeitados nesses serviços, com internação e 

tratamento forçados e outras práticas coercitivas como isolamento e contenção mecânica, química  

e física. Tais práticas são conhecidas por seus efeitos prejudiciais à saúde mental, emocional e física 

das pessoas e, por vezes, resultam em morte (1-3).

Esse pacote de medidas técnicas apresenta uma série de serviços de atenção à crise que prestam 

assistência e apoio efetivos sem recorrer ao uso da força ou coerção, respeitando a capacidade jurídica 

da pessoa e outros direitos humanos. Tais serviços são prestados de diversas maneiras, como dar 

assistência para que a pessoa supere a crise em casa com o apoio de uma equipe multidisciplinar ou 

prestar apoio e atenção em centros ou retiros, com hospedagem temporária na comunidade para que 

a pessoa possa se afastar por um período curto da sua vida diária.

Todos os serviços apresentados nesse pacote de medidas técnicas adotam uma abordagem integral 

de apoio e atenção centrada na pessoa, partindo do princípio de que não existe consenso sobre o 

que constitui uma crise, já que a crise vivida por um pode não ser vista como crise por outros. Esses 

serviços entendem a crise como uma experiência pessoal, única e subjetiva que requer apoio em graus 

diferentes para ser superada.

A partir de uma abordagem com foco em recovery e baseada nos direitos humanos, as assimetrias 

de poder dentro do serviço recebem consideração especial nos exemplos aqui ilustrados. Contar com 

a participação relevante dos pares e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para superar a 

crise são outros pontos importantes. Todos os serviços destacam a importância da comunicação e 

do diálogo na crise e entendem que é a própria pessoa quem mais sabe o que ela necessita em 

termos de atenção e apoio.

Os serviços prestados em situações de crise descritos nesse pacote não envolvem afastar a pessoa da 

vida comunitária. Muitos se empenham em incluir familiares e amigos na atenção e no apoio da pessoa, 

se houver o consentimento dela. Eles também estão interligados a outros recursos na comunidade e 

ajudam a pessoa a manter um vínculo com o mundo externo e a transitar pelo sistema para obter o 

apoio necessário fora do período de crise.

Os bons resultados obtidos pelos serviços demonstram que a resposta à crise não requer o uso da força 

ou coerção. Comunicação e diálogo, consentimento esclarecido, participação de pares, flexibilidade no 

apoio prestado e respeito à capacidade jurídica da pessoa contribuem para prestar apoio e atenção de 

qualidade atendendo ao que a pessoa necessita.

Os serviços descritos nesse pacote técnico foram preparados após ampla pesquisa e seleção de serviços 

identificados por meio de revisões da literatura, buscas na internet, consulta on-line e contribuições de 

redes e colaboradores existentes da OMS. Uma descrição detalhada da metodologia é fornecida no anexo 

do Guia Orientações sobre os serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas 

na pessoa e baseadas nos direitos. O processo de seleção se baseou nos cinco critérios de direitos 

humanos e recovery, a saber respeito à capacidade jurídica; práticas não coercitivas; participação; 

inclusão comunitária; e foco em recovery. Quando possível e/ou apropriado, deu-se prioridade a serviços 

prestados em países de baixa renda ou regiões geográficas com pouca representatividade e a serviços 

com dados de avaliação disponíveis. Um dos principais desafios identificados durante a revisão dos 

serviços foi a falta de dados robustos para avaliação. Investir mais na avaliação dos serviços é uma 

das recomendações feitas na seção de orientação e ações práticas no guia Orientações sobre os serviços 
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comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas na pessoa e baseadas nos direitos.  

Os serviços descritos nesse pacote técnico não devem ser interpretados como melhores práticas, e 

sim como forma de ilustrar o que pode ser feito e demonstrar o potencial mais amplo de serviços de 

saúde mental de base comunitária que promovam uma abordagem de recovery, centrada na pessoa e 

baseada em direitos.

A prestação de serviços de saúde mental de base comunitária que cumprem os princípios de direitos 

humanos representa uma mudança significativa na prática de todos os países e estabelece padrões 

muito elevados em contextos de investimento insuficiente de recursos humanos e financeiros na saúde 

mental. Alguns países de baixa renda podem presumir que os exemplos dos países de renda alta 

não são apropriados ou úteis. O mesmo pode acontecer com países de alta renda que examinam 

exemplos dos países de baixa renda. Novos tipos de serviços e práticas também podem gerar diversas 

perguntas, desafios e preocupações em diferentes interessados diretos, sejam formuladores de 

políticas, profissionais, famílias e cuidadores, sejam indivíduos que usam os serviços de saúde mental. 

A intenção dessa orientação não é sugerir que esses serviços sejam reproduzidos integralmente, e sim 

que sejam usados para aproveitar e aprender princípios e práticas relevantes e transferíveis para o 

próprio contexto, na oferta de serviços de saúde mental de base comunitária que sejam centrados na 

pessoa e promovam os direitos humanos e o recovery.
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2. 
Serviços de saúde 

mental para atenção à 
crise com boas práticas 

– descrição e análise



Mental health crisis services

2.1 

Afiya House
Massachusetts, 

Estados Unidos da América
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Classificação primária: serviço de atenção à crise

Outras classificações:

Centro de saúde mental  
de base comunitária

Serviços móveis de saúde 
mental na comunidade

Suporte de pares

Serviço para  
atenção à crise

Serviço de base hospitalar
Serviço residencial de 
apoio para saúde mental

Oferecido em outros locais:

Sim Não

Evidências:

Literatura publicada Literatura cinzenta Nenhuma

Financiamento:

Sistema público de saúde
Sistema público de  
assistência social

Seguro-saúde

Entidades financiadoras Pagamento direto

Contexto
A Afiya House é um serviço sediado em Northampton, região oeste do estado de Massachusetts, nos 

Estados Unidos da América (EUA), gerido pela Wildflower Alliance, uma extensa comunidade de pessoas 

que trabalham segundo o modelo de colaboração entre pares. Todo o pessoal se identifica com a vivência 

de ter tido uma mudança de vida devido a diagnóstico psiquiátrico, experiência traumática, falta de 

moradia, problemas decorrentes do uso de substâncias químicas, entre outros. Fundado em 2007, 

originalmente como Comunidade de Recovery da região oeste de Massachusetts (uma comunidade de 

aprendizagem residencial), o grupo trocou de nome em 2020 e passou a se chamar Wildflower Alliance 

para refletir melhor sua missão de investir na comunidade e seu trabalho de advocacy e capacitação em 

nível internacional (4). O Conselho Diretor da Região Oeste de Massachusetts (GCOW) atua como comitê 

consultivo e é formado principalmente por pessoas com experiência vivida que são representantes 

dos condados da região. O Conselho se reúne todos os meses para discutir o trabalho da Alliance e 

supervisionar suas atividades.

A Wildflower Alliance administra centros de acolhida em Holyoke, Pittsfield, Greenfield e Springfield. 

Também instituiu grupos, workshops e eventos em diferentes espaços na comunidade, oferecendo 

terapias alternativas (como ioga), atividades criativas (como escrita de livros, rodagem de filmes e cursos 

de capacitação profissional em nível nacional e internacional), acesso a recursos (como computadores, 

biblioteca com empréstimo de livros e informação sobre o suporte de pares), advocacy e suporte de 

pares oferecido por telefone ou presencialmente. A aliança emprega mediadores da comunidade, que 

têm a função de ajudar a reintegrar na comunidade quem está se preparando para deixar o hospital (4) 

e dar apoio a pessoas no sistema prisional.

A Afiya House é uma das iniciativas de suporte de pares da Wildflower Alliance. A casa foi aberta em 

2012 e está localizada em um bairro urbano residencial de fácil acesso com o transporte público 

(5). É a única estadia de pares em Massachusetts, de um total de cerca de 30 serviços semelhantes 
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espalhados pelos EUA. As pessoas que se hospedam na Afiya House ganham acesso imediato a outras 

atividades da Wildflower Alliance e quem trabalha no serviço é considerado empregado da aliança.

Descrição do serviço
A Afiya House é uma estada gerida por pares cujo propósito é dar apoio a quem está em uma situação 

de sofrimento. O objetivo é transformar a crise em uma oportunidade de aprendizado e crescimento.  

A estadia acolhe qualquer pessoa acima de 18 anos que esteja passando por um momento de sofrimento 

emocional ou mental intenso e acredita que um ambiente com suporte de pares poderia ajudá-la. Falta 

de moradia não é motivo suficiente para ingressar no retiro. A pessoa precisa aderir aos valores e às 

expectativas da Afiya House, caso contrário é convidada a deixar a casa. Nesses casos, a pessoa se 

reúne com dois integrantes da equipe para discutir sua situação atual e sobre estadias futuras. O limite 

de permanência é de sete noites, e a maioria fica o período máximo.

Não é necessária autorização médica para se hospedar na casa. Porém, quem precisa de cuidados 

práticos, como ajuda para usar o banheiro ou tomar os medicamentos, é aceito somente com um 

acompanhante para que possa ter a assistência necessária (6).

A estrutura física da Afiya House são três quartos, dois banheiros, uma cozinha, uma sala de estar e 

outras áreas comuns, como um porão mobiliado e sala de TV. Um ou dois integrantes contratados da 

equipe de suporte de pares estão presentes a todo momento.

O pessoal contratado deve frequentar quatro cursos formativos básicos: suporte de pares intencional 

(SPI) (7), alternativas ao suicídio (8), capacitação como facilitador do grupo Ouvidores de Vozes e 

treinamento anti-opressão. Outras oportunidades de formação são oferecidas conforme o caso, quando 

possível. Os funcionários da casa possuem experiência e interesses pessoais diversos e procuram ter 

flexibilidade no trabalho e participar das atividades que os residentes julgarem úteis, como meditação, 

ioga, caminhadas, passeios de bicicleta ou cultivo de horta, dependendo das condições de tempo, dos 

recursos e do interesse.

A casa tem capacidade de hospedar até três pessoas por vez. Os residentes ficam em quartos 

individuais e têm livre acesso às áreas de uso coletivo, podendo usar a cozinha para refeições básicas 

e outros recursos, como livros, materiais de arte, instrumentos musicais e tapetes para ioga. Durante 

a estadia, eles têm acesso ao suporte de pares a qualquer hora por até sete noites. Podem obter 

ajuda para preparar um plano de ação próprio, se julgarem útil, mas não se espera que cumpram 

uma programação predefinida (não há horário para dormir ou acordar nem atividades obrigatórias). 

Os prestadores de suporte de pares dão atenção constante aos residentes, estimulando o contato  

e ajudando-os a identificar as atividades em que gostariam de auxílio. Eles dão suporte individual e,  

se houver o interesse geral, podem organizar o apoio em grupo. Na prática, esse espaço proporciona 

resultados melhores quando ocorre o suporte mútuo entre os residentes, e não simplesmente o suporte 

pelo pessoal contratado e por outros indivíduos na casa.

Os residentes da Afiya House têm liberdade para ir e vir e seguir com sua agenda normal de atividades, 

se for conveniente ou útil. Por exemplo, eles podem frequentar a escola, ir para o trabalho e comparecer 

a compromissos na comunidade. Como parte do plano de transição podem passar uma noite em casa 

ao fim da estadia para se reabituarem. Porém, o residente que se ausenta por mais de 24 horas sem 

avisar perde a vaga (6).
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Outras atividades proporcionadas durante a estadia na casa:

• aprender como preparar o plano de bem-estar ou as diretivas antecipadas de preferências sobre 
o tratamento;

• pesquisar conteúdo on-line ou impresso, como o Guia de Redução de Danos para a Cessação de 
Medicamentos Psiquiátricos ou o Projeto de Retirada (The Withdrawal Project) da Inner Compass 
Initiative, uma plataforma on-line que facilita o encontro entre pessoas que pensam de forma 
parecida (9, 10);

• reexaminar os planos ou fazer planos novos de vida após a estadia na Afiya House;

• conhecer novos conceitos e recursos comunitários, como a rede de Ouvidores de Vozes e alternativas 
ao suicídio (6); e

• fazer caminhadas, cultivo de horta ou outras atividades ao ar livre.

• A documentação por escrito é pouca e cada documento é preparado com uma finalidade clara. 
Os ingressantes na Afiya House devem assinar um termo que descreve o serviço, o que é e não é 
oferecido e as responsabilidades individuais. Mas a pessoa não será forçada a preencher as outras 
fichas pessoais se ela não quiser. Algumas dessas fichas – por exemplo, a que descreve como a 
pessoa gostaria de ser assistida se sua situação se agravar – pertencem ao residente, podendo 
ser solicitadas ou destruídas ao final da estadia. O pessoal da equipe recebe orientação clara para 
não ler os registros em arquivo da pessoa que retorna para uma nova estadia visando diminuir o 
desequilíbrio de poder que normalmente ocorre nos serviços de saúde mental.

Os interessados em ingressar na Afiya House têm uma conversa inicial com um integrante da equipe do 

serviço. Esse contato pode ser presencial ou por telefone para aqueles que estiverem distantes ou não 

tiverem condições de comparecer pessoalmente. O termo convencional “entrevista de admissão” não é 

usado deliberadamente no serviço. Nesse primeiro encontro, o integrante da equipe apresenta a Afiya 

House e procura saber mais sobre as circunstâncias da pessoa e o porquê ela acredita que a casa seria 

uma opção adequada. A decisão final é tomada conjuntamente pela própria pessoa, pelo integrante 

com quem ela conversou primeiro e por um segundo integrante, que confere se as informações estão 

completas. O procedimento é ajustado às circunstâncias; por exemplo, se a pessoa tem dificuldade 

de falar porque está sofrendo, a comunicação pode ser feita via mensagens de texto. Admitem-se três 

pessoas na lista de espera.

A Afiya House não presta serviços clínicos, mas os residentes podem continuar recebendo atendimento 

clínico na comunidade. Os integrantes da equipe também ajudam a pessoa a decidir se ela gostaria de 

modificar a atenção clínica recebida e encontrar outras opções. Eles podem ajudar com o transporte 

na comunidade se houver pessoal disponível na casa para dar cobertura.

Os integrantes da equipe não são autorizados a assistir a tomada de medicamentos psicotrópicos ou 

realizar qualquer tratamento médico a fim de evitar interações marcadas pelo desequilíbrio de poder 

e coerção. A pessoa deve guardar seus medicamentos e pertences de valor no quarto em uma caixa 

trancada e contar com a assistência de uma pessoa externa, se quiser ou precisar.
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A Afiya House parte do pressuposto de que cada um responde por si mesmo. Se um residente desrespeitar 

um colega ou alguém da equipe, ele deve responder pelos seus atos e espera-se que repare o erro ou 

deixe a casa. Essa regra, porém, não restringe a liberdade que cada um tem de vivenciar ou expressar 

todas suas emoções – por exemplo, raiva – dentro da casa.

Nem todas as estadas de pares estão localizadas dentro de uma ampla comunidade de pares com 

uma longa história, como a Wildflower Alliance. Isso começou cinco anos antes da inauguração da Afiya 

House. Não é preciso estar em crise para ter acesso ao apoio e, durante e após a estadia na casa,  

a pessoa pode utilizar os recursos que a aliança oferece na medida de seu próprio interesse. 

Desde 2019, a Afiya House tem um mediador no seu quadro de pessoal que se dedica a facilitar a 

transição da pessoa entre a casa e a comunidade. A carga de trabalho é de 15 horas por semana.  

O mediador trabalha tanto com os inscritos na lista de espera quanto com os residentes que se 

preparam para deixar o serviço. Ele dispõe de um carro e pode levar os interessados a um centro de 

cadastramento para receber recursos na comunidade e ajudá-los a criar ou retomar vínculos com a 

comunidade e ter uma boa adaptação após a estadia na casa. O auxílio é prestado na medida do que 

a pessoa quer ou considera que precisa.

Princípios básicos e valores do serviço

Respeito à capacidade jurídica

O residente está livre para fazer o que quiser durante a estadia na casa. Ele tem à sua disposição 

uma gama de opções, inclusive o suporte de pares, sem nenhuma imposição. Pode receber visitantes 

e também é amparado ao recusar visitas indesejadas. A casa não dá informações por telefone sobre 

os residentes e essa regra é válida mesmo se o interlocutor se identifica como um profissional 

prestador de serviços.

O poder de escolha e autonomia da pessoa são prioridades na Afiya House ao prestar suporte de pares 

relacionado à experiência traumática vivida (6). O serviço de emergência para situações de crise em 

saúde mental nunca é chamado, qualquer que seja o grau de sofrimento da pessoa, a menos que ela 

queira. Todas as possibilidades de apoio são examinadas, inclusive os prós e os contras, e o que cada 

opção implica. A polícia ou o serviço de ambulância são chamados sem o consentimento expresso da 

pessoa somente se ocorrer uma emergência médica (por exemplo, se ela sofre um infarto, tem uma 

overdose ou é encontrada inconsciente) ou uma situação de perigo ou violência entre os ocupantes 

dentro da casa. Se o serviço de emergência é acionado sem o consentimento expresso da pessoa em 

questão, mesmo se essa decisão for justificada, os integrantes da equipe devem registrar o incidente 

e fazer uma análise a fundo e inquirição para identificar como poderiam ter procedido de outra forma 

antes ou no desenrolar do evento.

O residente da Afiya House tem a opção de preencher uma ficha com informação relativa aos contatos 

e apoio preferenciais, com contatos de emergência, informação médica relevante (como alergias ou 

doenças clínicas) e preferências de apoio em situações de dificuldade, crise ou emergência médica.  

A ficha pertence à pessoa, podendo ser solicitada ou destruída ao final da estadia. Se for solicitado, os 

integrantes da equipe podem acompanhar o residente a consultas médicas na função de apoiadores 

ou ajudá-lo a se preparar para a conversa com o médico. Ao ingressar na estadia, a pessoa é 

informada sobre seus direitos e fica sabendo quem é o encarregado de assuntos de direitos humanos 

e quem são os terceiros a serem contatados se ela acreditar que não está recebendo o tratamento 

devido na Afiya House(6).
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Sofrimento emocional, ideações suicidas ou mesmo ter um plano de suicídio não são vistos como 

emergências médicas na Afiya House. O pessoal da casa está apto a amparar a pessoa nessas situações 

e todos são habilitados em tomada de decisão apoiada, suporte de pares intencional (SPI) e alternativas 

ao suicídio – um formato de grupos de suporte de pares que segue o modelo dos grupos de Ouvidores 

de Vozes (7, 8). Desenvolvido em 2008 pela Comunidade de Recovery da região oeste de Massachusetts 

(uma comunidade de aprendizagem residencial), o conceito de alternativas ao suicídio surgiu da 

constatação de que os métodos tradicionais de prevenção do suicídio produziam um resultado oposto 

ao esperado e acarretavam intervenções coercitivas. A abordagem evoluiu com o tempo e hoje é dividida 

em estágios: validação, curiosidade, vulnerabilidade e comunidade (VCVC).

Práticas não coercitivas

O período de residência na Afiya House é totalmente voluntário e a iniciativa deve partir da pessoa 

interessada, e não de seus familiares, amigos ou profissionais de saúde. Os cômodos não podem 

ser trancados pelo lado de fora, mas o residente pode optar por trancar a porta pelo lado de dentro.  

A casa não é contrária ao uso de medicação, mas oferece auxílio e recursos a quem quiser parar o uso 

de psicotrópicos (6). O fato de a Afiya House ser uma estadia de pares, com pessoal sem habilitação 

clínica que não administra tratamento medicamentoso e não retém o dinheiro do residente durante a 

estadia, contribui para minimizar a dinâmica de poder assimétrico entre as partes dentro da casa e 

reduz a chance de se desviar da direção proposta e incorrer em interações coercitivas.

Existem protocolos e procedimentos para responder a situações de crise, devendo ser registrado 

qualquer incidente que resulta em medidas forçadas em emergências médicas (como overdoses, 

sangramento profuso após lesão autoprovocada, dor no peito e desmaio). Em tais circunstâncias,  

o pessoal está instruído a acionar os serviços de emergência de imediato (6). Após um incidente em 

que há o uso da força ao ser chamado o serviço de emergência, uma análise interna é conduzida e essa 

experiência deve ser usada como aprendizado.

Suporte de pares intencional (SPI), alternativas ao suicídio e grupos de Ouvidores de Vozes são 

abordagens que permitem estar presente com alguém, mesmo em momentos de raiva. A Afiya House 

considera importante que as pessoas possam expressar a raiva, mas sem violência e com efeito 

controlado no ambiente e nos demais. O serviço não oferece à equipe treinamento específico para 

atenuação de conflito ou qualquer outro protocolo além da abordagem de VCVC (8).

inclusão comunitária

A Afiya House reconhece a inclusão comunitária como um aspecto principal da estadia. Os residentes 

podem circular livremente e são estimulados a sair da casa e conhecer os recursos locais oferecidos, 

o que contribui para criar ou manter vínculos importantes e responsabilidades com a comunidade, 

com interações de trabalho, estudo ou outras atividades (6). Os residentes são incentivados a manter 

o relacionamento com familiares, amigos, prestadores de serviços ou apoiadores. O pessoal da casa 

também facilita o diálogo terapêutico entre o residente e seus familiares e amigos.

O senso de comunidade está presente nos grupos de apoio espiritual e de atividades esportivas e 

educacionais, entre outros. O pessoal da casa repassa informação e ajuda o residente a saber mais 

sobre os recursos disponíveis. Além disso, a Afiya House mantém parcerias com outros membros da 

Wildflower Alliance, e o coordenador de apoio comunitário da aliança pode prestar auxílio aos residentes 

em questões relativas à moradia ou à falta dela.
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Participação

A Afiya House foi criada por pessoas com vivência de experiências traumáticas, transtornos psiquiátricos, 

falta de moradia, uso de substâncias químicas e vários outros problemas que mudaram o rumo da 

própria vida. De acordo com o estatuto de estada de pares (6), a Afiya House conta com pessoal e 

dirigentes que se identificam com esse perfil.

Quem se hospeda na casa é convidado a preencher uma pesquisa de satisfação para avaliar a experiência 

da estadia, o que permite responder a queixas e aperfeiçoar os serviços continuamente. A pesquisa 

avalia se os valores da Afiya House foram respeitados e se o apoio prestado atendeu às necessidades 

da pessoa e a beneficiou nas diferentes esferas da vida, como saúde, trabalho, metas pessoais e 

relacionamentos em geral e com a comunidade. Para que se possa comparar com a experiência anterior 

em serviços de saúde mental, o residente avalia também os serviços clínicos recebidos anteriormente 

usando as mesmas escalas.

Abordagem de Recovery

A Afiya House não exige que o residente crie um plano de recovery, apenas pede que preencha uma 

ficha de “Expectativas para a estadia” descrevendo em linhas gerais o que ele gostaria de realizar 

durante a estadia na casa. A expectativa pode ser simples, como acertar o sono desregulado, ou algo 

mais detalhado, como preparar um plano de bem-estar ou encontrar moradia. A equipe não insiste 

se o residente se recusa a preencher esse questionário. Quem quiser pode preencher uma ficha com 

informações de contato e apoio, especificando suas vontades, preferências, vulnerabilidades e formas 

preferenciais de assistência se não tiver condições de se comunicar. O material elaborado pertence 

à pessoa e, ao término da estadia, ela pode optar por deixá-lo arquivado na casa ou levá-lo consigo, 

ou mesmo destruí-lo por completo (6). Alguns dias antes do fim da estadia, um integrante da equipe 

conversa com a pessoa para saber se existe algo que ela gostaria de realizar antes de partir e é também 

uma oportunidade para ela dar feedback verbal sobre a experiência na casa.

Avaliação do serviço
Em 2017, a Afiya House preparou um relatório (5) contendo dados sobre a utilização do serviço e 

resultados de pesquisas de satisfação realizadas ao término da estadia e passados seis meses.  

A participação nas pesquisas é sempre voluntária e anônima. Ao todo, 124 pessoas responderam esse 

questionário (taxa de resposta de 84%).

Segundo o relatório (5), entre 1o de julho de 2016 e 30 de junho de 2017, foram registradas 174 

estadias na Afiya House; 107 (61%) pessoas tiveram uma única estadia, 29 tiveram duas e 38, três 

ou mais. Foi a primeira estadia na casa para 75 pessoas (43%). Antes da Afiya House, 51% haviam 

utilizado um programa tradicional de estada, 57% utilizaram outros serviços de saúde mental e 16% 

informaram nunca terem utilizado serviços de saúde mental. Ao todo, 1.344 pessoas entraram em 

contato com a Afiya House, porém não utilizaram o serviço: 74% por falta de vagas e o restante por não 

preencherem os requisitos de idade ou por apresentarem necessidades médicas.

Após a estadia, os usuários de serviço voltaram para a própria casa (70%) ou foram se hospedar na 

casa de amigos ou familiares (7%), em uma estada convencional (5%), hospital psiquiátrico (1%) e 

hotel (0,5%) e 17% não informaram (6). A análise das respostas nas fichas de expectativas indicou que 

86% dos residentes atingiram pelo menos uma das suas expectativas durante a estadia. Eles disseram 
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que a passagem havia sido benéfica em termos qualitativos. Comparada à passagem por serviços 

hospitalares e outros serviços clínicos, exceto o serviço de estada de pares, a estadia na Afiya House foi 

mais bem avaliada em vários aspectos: melhor acolhimento e maior transparência na comunicação do 

apoio por parte do pessoal; uso de linguagem com foco maior em recovery; e maior imparcialidade na 

interação, fazendo com os residentes se sentissem ouvidos. Os usuários do serviço também disseram 

preferir a casa porque ela permitia ter relações baseadas no apoio mútuo com as outras pessoas (6).

Os participantes da pesquisa apontaram as seguintes vantagens do serviço prestado durante 

a estadia na casa: pessoal efetivamente dedicado; vínculo com os integrantes da equipe e outros 

residentes; possibilidade de atingir as metas pessoais; e liberdade para fazer o que fosse preciso, 

inclusive obter apoio. Os usuários do serviço de longo prazo relataram benefícios de saúde emocional 

e nos relacionamentos, redução nas internações hospitalares, maior capacidade de enfrentamento 

e melhoria das condições de moradia (6). Sobretudo, os participantes disseram que deveria existir 

mais ajuda para planejarem o que fazer da vida após o retiro porque não havia esse tipo de recurso 

disponível na comunidade. Considerando esse feedback, decidiu-se por contratar um mediador para 

ajudar as pessoas a se reinserirem no ambiente domiciliar e estabelecer vínculos com os recursos 

existentes na comunidade.

Os autores do relatório de 2017 (5) observaram que era difícil atingir uma das principais metas da Afiya 

House, ou seja, evitar a utilização de serviços em hospitais. Só havia três vagas na casa e elas estavam 

constantemente preenchidas, enquanto a região era servida por nove unidades de atenção psiquiátrica. 

Também salientaram o desafio de atender a grande demanda por moradia na comunidade. Esse é um 

problema bem mais amplo que não cabe a um único grupo resolver.

Uma projeção feita em 2015 demonstrou que, se não houvesse a estada de pares, 125 das 250 estadias 

na casa provavelmente teriam resultado em internação hospitalar (de acordo com dados informados 

espontaneamente e o histórico de internação) (6).

Custos e comparações de custo

A Afiya House é um serviço totalmente gratuito e o ingressante não precisa ter plano de saúde.  

A estada é integralmente mantida com verba repassada pelo Departamento de Saúde de Massachusetts, 

garantida até 2027. O custo operacional total anual foi de US$ 443.928 em 2019, sendo a maior parte 

de despesas com recursos humanos. Em 2015, estimou-se o custo médio diário de US$ 1.460 por 

pessoa, em comparação a US$ 2.695 por pessoa na diária de serviço hospitalar (6).

Desafios e soluções

Aumentar a confiança do pessoal

Uma grande dificuldade foi a falta de confiança dos integrantes da equipe em trabalhar com métodos 

novos ou diferentes. Muitos não se sentiam suficientemente seguros para externar suas limitações 

pessoais ao realizar o trabalho. Eles tiveram dificuldade para empregar a abordagem de suporte de 

pares intencional (SPI) e outras competências recém-adquiridas, sobretudo quando o discurso do 

residente era alarmante, como quando ele revelava intenção de causar danos a si mesmo ou aos outros.

A equipe recebeu um bom treinamento para prestar o suporte de pares e um mês inteiro foi dedicado 

a fortalecer o vínculo entre os integrantes antes da abertura da estada.
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Vencer a resistência à abordagem da Afiya House

As opiniões e práticas dos principais prestadores de serviços convencionais expuseram sua dificuldade 

em aceitar a maneira como o pessoal da Afiya House respondia a situações de crise. Muitos acreditavam 

que o apoio prestado pela casa não deveria ser levado a sério. Esses prestadores de serviço consideravam 

que o trabalho durante a crise era papel deles e acreditavam que a casa era para quem estava fora da 

crise e queria obter mais apoio. Esses profissionais também consideravam que, uma vez que o usuário 

consentia com o compartilhamento das suas informações, eles poderiam divulgar livremente os dados 

da pessoa entre os serviços. A Afiya House, por sua vez, considera que essa prática contribui para 

destituir o poder do hóspede.

Para contornar a situação, a Afiya House elaborou uma estrutura para manter contato contínuo com 

os profissionais de serviços convencionais para esclarecer como a equipe da casa prestava apoio em 

situações da crise, dando exemplos específicos de bons resultados em que os residentes superaram 

a crise. Além disso, foram organizados encontros para “partilhar informação”, com conversas na 

própria casa e por telefone, para que ambas as partes pudessem entender melhor as exigências 

e expectativas do trabalho de cada uma. A equipe da casa reconheceu que os profissionais dos 

serviços convencionais precisam obter determinadas informações e estão sob pressão constante para 

monitorar os usuários, e procurou explicar seus valores e argumentar sobre sua posição contrária ao 

compartilhamento de informação.

Defender a reforma geral do sistema de saúde mental

Como a Afiya House consegue atender apenas três pessoas por vez, existe uma dificuldade enorme 

em oferecer uma alternativa aos serviços convencionais diante do número de leitos psiquiátricos 

disponíveis na região. Além disso, as pessoas costumam enfrentar dificuldades que estão relacionadas 

a problemas estruturais profundos. Um dos grandes desafios do serviço foi encontrar maneiras de 

efetivamente ajudar em uma semana quem está em sofrimento, considerando que a situação da pessoa 

pode, por exemplo, estar intrinsecamente relacionada à falta de moradia.

A Afiya House investiu no relacionamento com as autoridades locais, lideranças de opinião local e 

pessoas em posições importantes e respeitadas. Em todos os relatórios anuais, apresentações  

e conversas com as entidades financiadoras e autoridades, foi destacada a questão do acesso limitado 

a serviços dessa natureza e as implicações para a eficácia e a continuidade presente e futura do 

serviço. Os dados coletados em avaliações sistemáticas forneceram as evidências necessárias para que 

as entidades continuassem a financiar o serviço.

Assegurar compensação financeira adequada à equipe de pares

O financiamento limitado foi um obstáculo para oferecer um salário adequado para manter os melhores 

trabalhadores. O suporte de pares não é uma atividade que recebe o devido respeito; encontrar alguém 

com experiência vivida, disposição para falar abertamente dos próprios problemas e que seja competente 

é bem complicado. O salário pago deve ser adequado para reter os empregados efetivamente capazes 

de realizar esse difícil trabalho. Assim, sempre que possível, o serviço usa uma pequena porcentagem 

da verba excedente destinada à Afiya House para melhorar o salário de quem trabalha na casa.
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Principais considerações para contextos diversos
Os principais pontos a serem considerados ao implementar ou expandir o serviço em outros contextos são:

• atrair quem tem experiência vivida a participar do planejamento e realização de estudos mais 
relevantes e apropriados e que possam contribuir para diminuir a desconfiança nas pesquisas;

• preservar a integridade do apoio prestado pelo serviço em vez de adaptá-lo às limitações das 
pesquisas;

• reconhecer que é mais fácil criar um serviço com uma nova visão em vez de desmembrar as estruturas 
e os processos existentes, sobretudo quando existem interesses adquiridos e arraigados;

• buscar profissionais dos serviços convencionais que possam ajudar suas instituições a rever e 
questionar o conhecimento e as convicções existentes e conhecer outras possibilidades;

• assegurar que o serviço faça parte de uma comunidade ampla de pares com forte liderança e 
experiência vivida de problemas de saúde mental e deficiência psicossocial; e

• direcionar a advocacy às partes interessadas, das entidades financiadoras aos organismos do governo 
local, para garantir o financiamento constante.

Mais informações e recursos:

Site:
https://wildfloweralliance.org/ 

Vídeos:
Afiya House (versão completa) https://www.youtube.com/watch?v=9x8h3LvEB04

Contato:
Sera Davidow, diretora, Wildflower Alliance, EUA
E-mail:  sera@westernmassrlc.orgou  

sera@wildfloweralliance.org

https://wildfloweralliance.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9x8h3LvEB04
mailto:sera@westernmassrlc.orgou
mailto:sera@wildfloweralliance.org


Mental health crisis services

2.2 

Link House
Bristol, Reino Unido da  
Grã-Bretanha e Irlanda  

do Norte
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Classificação primária: serviço de atenção à crise

Outras classificações:

Centro de saúde mental  
de base comunitária

Serviços móveis de saúde 
mental na comunidade

Suporte de pares

Serviço para  
atenção à crise

Serviço de base hospitalar
Serviço residencial de 
apoio para saúde mental

Oferecido em outros locais:

Sim Não

Evidências:

Literatura publicada Literatura cinzenta Nenhuma

Financiamento:

Sistema público de saúde
Sistema público de  
assistência social

Seguro-saúde

Entidades financiadoras Pagamento direto

Contexto
Bristol é uma cidade localizada no oeste da Inglaterra. Os serviços de saúde mental foram modernizados 

em 2014 quando 18 entidades públicas e de trabalho voluntário se juntaram para formar o Bristol Mental 

Health, unificando a prestação de cuidados. Contando com o financiamento pleno do Serviço Nacional 

de Saúde (NHS), cada entidade participante contribui com a própria competência em diferentes 

aspectos da atenção à saúde mental.

Uma dessas 18 entidades é a Missing Link, que, desde 1982, presta apoio a moradoras de rua ou 

mulheres com condições de saúde mental que não têm condições de viver em casa. A Missing Link é 

a maior prestadora de serviços exclusivamente femininos em Bristol. Entre 2017 e 2018, a entidade 

ajudou 864 mulheres a obter serviços e moradia na comunidade; dessas, 150 utilizaram um dos 

serviços oferecidos, que é uma residência de crise – a Link House (11).

Aqui será descrito o serviço da Link House. Contudo, merece ser destacado que a Missing Link, criada 

segundo a Lei de Sociedades Cooperativas e de Benefício Comunitário (2014), oferece diversos outros 

serviços, como aconselhamento psicológico, serviço comunitário a pessoas com a moradia ameaçada, 

moradia compartilhada e suporte para relocação. A entidade também fornece acomodação a moradoras 

da rua com necessidades complexas, ajuda a mulheres que sofrem violência doméstica ou são vítimas 

de casamento forçado e apoio prático e emocional a mulheres, crianças e homens que sofrem estupro 

e violência sexual (12, 13).

Descrição do serviço
A Link House é uma residência de crise para mulheres adultas, acima de 18 anos de idade, que estejam 

passando por uma crise de saúde mental e precisem temporariamente se distanciar do ambiente 

domiciliar. A residência foi fundada em 2010 com o objetivo de evitar a internação de mulheres em 

crise em serviços psiquiátricos. Elas recebem ajuda para enfrentar a crise imediata, formar uma rede de 
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relacionamentos e ter capacidade de superar as dificuldades. A Link House enfatiza que o apoio prestado 

não é médico, envolve conversas e atividades e está fundado em um modelo social de atenção (12).

A casa é uma alternativa à internação hospitalar, com vagas para dez mulheres por vez, com estadia 

máxima de quatro semanas. O serviço aceita todas as mulheres, inclusive as que estão sujeitas às 

disposições de diretivas de tratamento comunitário, que determinam que elas precisam aceitar 

realizar o tratamento medicamentoso e terapia psicológica como condição para continuarem vivendo 

na comunidade em vez de serem internadas. As mulheres internadas no hospital psiquiátrico local, 

conforme determinado pela Lei de Saúde Mental, podem “receber alta” para se transferirem para a 

Link House como parte de uma alta antecipada e facilitada. A estadia, porém, é sempre voluntária. 

Mulheres com deficiências intelectual, cognitiva e física também são acolhidas se conseguirem 

realizar seus cuidados pessoais. Existe na casa uma suíte para pessoas com deficiência que está 

constantemente ocupada.

Dedicada a proporcionar um espaço não clínico, a Link House possui uma ampla sala de estar e uma 

cozinha coletiva onde as mulheres preparam suas refeições. Há também uma área de lavanderia, 

refeitório e jardim. Respeitar a todos, manter a segurança e o bem-estar dentro da casa e não fumar 

nem ingerir bebidas alcoólicas são as regras da casa.

A Link House tem pessoal disponível a qualquer momento, 24 horas por dia, contando com três 

integrantes no turno diurno e dois no período noturno. As residentes são auxiliadas por um prestador 

de suporte. Apoio também é oferecido em um programa de atividades em grupo, como sessões de 

meditação. A casa não possui uma equipe médica. Parte do pessoal é recrutado na comunidade local 

e tem experiência vivida com problemas de saúde mental. Os integrantes da equipe não precisam ter 

qualificações profissionais formais e recebem treinamento básico em segurança, igualdade e diversidade, 

prevenção ao suicídio, redução de violência autoprovocada e primeiros socorros em saúde mental. Eles 

também são capacitados em estratégias alternativas de enfrentamento e atenuação de conflito.

Quem quiser ingressar na casa pode entrar em contato por conta própria e não precisa de 

encaminhamento de serviços de saúde mental. A pessoa também pode ser encaminhada ao serviço 

por coordenadores da assistência, orientadores de recovery, equipe de atenção à crise, prestadores de 

suporte ou clínicos gerais dentro da rede Avon and Wiltshire Trust, que são serviços de saúde do NHS 

oferecidos nos condados de Avon e Wiltshire, onde está localizada a cidade de Bristol.

Após o encaminhamento, os integrantes da equipe conversam com a pessoa interessada em utilizar 

o serviço para confirmar se a Link House é uma opção adequada para o caso. Pode ser marcada uma 

visita presencial para avaliar a pessoa e examinar o tipo de apoio a ser prestado (14). Quem tem 

psicose, ideações suicidas ou problemas decorrentes do uso de álcool e substâncias químicas é aceita 

na casa se demonstrar progresso na recuperação. O pessoal pode optar por encaminhar a mulher a 

outro serviço se eles considerarem que não têm condições de dar apoio adequado. Tal decisão também 

pode ser tomada com base nas necessidades de atenção e apoio das residentes atuais e na capacidade 

do serviço naquele momento.

Para evitar que as pessoas entrem para a lista de espera em situações de emergência, a Link House 

lançou um projeto-piloto em 2017–2018, disponibilizando um leito de emergência para assistência 

direta das equipes de atenção à crise do hospital (15). Se a mulher não tem moradia e está em 

crise de saúde mental, mas não há vaga na Link House, ela pode ser atendida em um dos outros 
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serviços da Missing Link.

Ao ingressar na Link House, a residente recebe ajuda para identificar o aspecto da própria vida que 

ela gostaria de melhorar e um programa individualizado é criado para atingir essa meta (16). Todas 

as residentes devem comparecer a uma sessão diária de uma hora com o integrante designado para 

trabalharem na área identificada. A equipe também procura prestar serviços de apoio para que cada 

uma seja capaz de realizar seus cuidados pessoais, administrar o próprio dinheiro e tempo, cozinhar 

e cuidar da casa e das crianças e manter relacionamentos pessoais e o emprego (14). A Link House 

oferece um programa de recovery em grupo, com encontros de duas a três vezes por semana, além 

de diversas atividades diárias baseadas em métodos de recovery integrais. As residentes também têm 

acesso a outros programas da Missing Link. Elas podem receber visitas e têm liberdade para sair com 

os visitantes ou por conta própria. As visitas são feitas em um horário predeterminado do dia e têm 

duração máxima de uma hora porque o espaço da casa é reduzido. As residentes dividem entre si os 

horários de visitação.

Princípios básicos e valores do serviço

Respeito à capacidade jurídica

Saber ouvir e respeitar a autonomia da pessoa são os elementos essenciais da filosofia da Link House.  

As atividades da casa se baseiam em valores fundamentais, como saber respeitar, saber ouvir, 

compreender, valorizar e responder ao que a residente diz. Todas as medidas práticas são empreendidas 

de acordo com as preferências da residente. Se uma pessoa não está bem e não sabe ao certo o que quer, 

se ela não se opuser, o pessoal se reúne para ajudá-la, mas sem forçá-la a conversar ou tomar decisões.

As usuárias do serviço geralmente seguem com a própria vida e a Link House fica na retaguarda como 

uma rede de proteção (16). As atividades são individualizadas para ajudar a mulher a externar suas 

vontades e metas de vida. Por exemplo, o pessoal pode ajudar a pessoa a encontrar um apoiador para 

acompanhá-la a uma consulta médica.

A Missing Link implantou um procedimento que permite a quem estiver insatisfeita com o serviço da 

Link House fazer reclamações. A própria usuária ou um terceiro, se ela preferir, pode prestar queixa 

sobre o serviço ou seu pessoal. A Missing Link analisa sem demora qualquer queixa (17).

Como parte do plano geral de recovery, a Link House incentiva e apoia cada mulher a preparar um plano 

de aperfeiçoamento para expressar suas vontades e preferências, reconhecendo que algumas mulheres 

podem vivenciar várias crises.

Práticas não coercitivas

O acesso à Link House é voluntário. Na avaliação inicial, o pessoal tem o cuidado de confirmar se 

a pessoa interessada realmente quer utilizar o serviço da casa. Embora se recomende às usuárias 

manter uma rotina durante a estadia, elas não são forçadas a fazer nada, e também não se recorre 

a práticas restritivas. As usuárias do serviço disseram que se sentiram seguras e acolhidas na casa 

e que valorizavam o fato de ser uma residência só de mulheres com o pessoal trabalhando com uma 

abordagem não médica, compreensiva e positiva (18).

As residentes da casa são responsáveis pela própria medicação e não cabe aos integrantes da equipe 
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controlar ou administrar seus medicamentos. Se uma mulher decide que não quer tomar os remédios 

prescritos, isso não interfere na sua estadia na casa. No entanto, se o estado de saúde mental de uma 

residente se agravar a ponto de comprometer a sua própria segurança, ou a segurança das outras 

pessoas, ela é encaminhada à equipe de atenção à crise do NHS ou a serviços de internação.

inclusão comunitária

Proporcionar um ambiente inclusivo é importante. Recomenda-se às usuárias da Link House que 

interajam entre si e preparem juntas as refeições. Sessões em grupo são realizadas de duas a três 

vezes por semana. O serviço põe a residente em contato com diferentes serviços de base comunitária 

de acordo com suas vontades e preferências. Por exemplo, uma pessoa quer ter acesso aos serviços da 

Missing Link para encontrar emprego. Ela é estimulada a pensar o que gostaria de fazer futuramente e 

o pessoal a ajuda a identificar o tipo de formação necessária e, se for o caso, preparar um currículo. 

A Link House incentiva as mulheres a prosseguirem normalmente com suas atividades na comunidade 

durante o período de estadia na casa (16).

Participação

A Link House representa um trabalho de produção conjunta, com o envolvimento de pessoas com 

experiência vivida em todos os níveis do serviço.

No nível administrativo, a Link House criou um grupo de referência de usuárias da residência que é 

composto por ex-usuárias do serviço. O objetivo é ampliar a coprodução e proporcionar o suporte 

de pares entre as participantes. O grupo se reúne a cada seis semanas e tem elevada adesão.  

As participantes do grupo de referência de usuárias da residência discutem assuntos variados, como 

regras e políticas da casa, dados científicos e atividades.

A opinião das residentes é também importante no manejo diário da casa e das atividades oferecidas. 

Na avaliação do serviço, 98% das usuárias se disseram satisfeitas com o grau de participação em 

administrar a casa (18). Ao buscar voluntários, a Missing Link procura contratar pessoas com experiência 

vivida, que representam 20% ou mais dos contratados (15). Grupos de discussão são também realizados 

com as usuárias do serviço e o aporte obtido serve para aperfeiçoar e desenvolver o serviço.

Abordagem de Recovey

Em vez do modelo biomédico, o serviço emprega um modelo social de atenção para recovery. Adota uma 

abordagem baseada nas aptidões que valoriza a experiência vivida e a autonomia da pessoa, enfatiza a 

igualdade e as diferenças culturais, segue uma visão integral, presta apoio adaptado às necessidades 

individuais e auxilia as pessoas a restabelecer o vínculo com a própria vida. Todo o pessoal da casa é 

capacitado e apoiado com práticas reflexivas e o uso da abordagem da experiência traumática vivida.

As mulheres são estimuladas a desenvolver estratégias de enfrentamento e aptidões para sustentá-las 

na própria jornada de recovery. As residentes preparam um plano individual de ações para recuperação 

do bem-estar (conhecido como WRAP), que é um processo de prevenção e busca de bem-estar usado 

no mundo todo (19). De fato, 88% das usuárias do serviço acharam úteis tanto o plano WRAP como 

as atividades individuais realizadas pelo pessoal para atingir as metas do plano. Os profissionais de 

saúde que prestam assistência às usuárias do serviço também participam do plano de recovery. Com 

a ajuda de um integrante da equipe, a usuária prepara um gráfico de recovery com seus resultados que 
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lhe permite acompanhar o próprio progresso (20). Desenvolvido pela associação de profissionais de 

saúde mental do Reino Unido, o gráfico de recovery abrange dez domínios da vida de uma pessoa, como 

competências básicas, relacionamentos, trabalho, identidade e autoestima. Ao término da estadia,  

a residente consulta o gráfico para ter uma ideia do progresso obtido em cada domínio.

Avaliação do serviço
As usuárias da Link House informaram contexto em que recebem apoio ininterrupto a outro em que 

recebem pouco ou nenhum apoio, e expressaram que gostariam que o pessoal atuasse mais para 

ajudá-las nessa transição (18).

Custos e comparações de custo

O custo anual de funcionamento do serviço é de £ 467 mil (US$ 650.450f), que cobre aluguel e despesas 

patrimoniais, serviços públicos de abastecimento de água e eletricidade (£ 75 mil), pessoal (£ 337 mil) 

e despesas gerais (como faxina), manutenção do escritório central, publicidade, auditoria, serviços de 

informática e segurança (£ 55 mil). Isso equivale a £ 127 (US$ 171f) por pessoa, por cama e por noite. 

O custo do serviço do leito hospitalar é cerca de três vezes maior que o da Link House (23). O serviço é 

financiado pelo grupo de contratação de serviços clínicos e não há custo às usuárias do serviço.

Desafios e soluções

Convencer as pessoas a aceitar o modelo social

A proposta de criar a Link House foi considerada radical e arriscada porque encarregava uma ONG de 

prestar o serviço em lugar de um órgão público. O posicionamento negativo em relação ao modelo social 

de saúde mental persistiu. Houve resistência por parte de alguns profissionais em aceitar a proposta de 

empregar a competência e o conhecimento das pessoas com experiência vivida para prestar o serviço.

Dezoito meses de trabalho e persistência foram necessários para convencer os superintendentes sobre 

o valor do projeto. O serviço buscou a cooperação das associações locais de pessoas com experiência 

vivida para fazer a proposta avançar. Atrair simpatizantes para promover o serviço também ajudou. 

Tanto o modelo social de atenção quanto o foco em recovery são hoje mais bem aceitos e deixaram 

de ser vistos como um enfoque radical. Muitos profissionais agora defendem essa forma de trabalhar. 

Sempre que possível, foi feito um empenho de manter a independência e cooperar com os serviços 

públicos, mas tal colaboração foi frágil.

Argumentos a favor de serviços exclusivos para mulheres

Abrir um serviço exclusivo para mulheres foi um desafio diante da falta de evidências de pior evolução da 

população feminina em unidades mistas de internação. O valor dos serviços para mulheres continuou 

a ser questionado, sobretudo nos períodos de austeridade, e diante dos esforços para maior igualdade 

entre homens e mulheres.

f  Conversão da moeda em março de 2021.
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Com o apoio de grupos locais de pares, o serviço fez um levantamento com mulheres que haviam 

utilizado serviços em regime de internação, onde constatou-se uma imensa preferência por um serviço 

que atendesse somente mulheres na própria comunidade, e não em um hospital psiquiátrico. O direito 

da mulher de receber atenção em um ambiente que não representasse uma ameaça para ela foi 

continuamente reiterado, sendo feito um trabalho constante para promover o serviço.

Garantir o financiamento

Obter financiamento para o projeto foi um processo complicado. Como não existia uma nova fonte de 

financiamento para o serviço, foi solicitado aos superintendentes que redirecionassem verba de outros 

serviços. Foi difícil obter financiamento contínuo após o investimento inicial. A verba designada não foi 

corrigida pela inflação na renovação dos contratos, o que na prática representou um montante menor à 

disposição do serviço a cada ano. Com o fechamento de alas em hospitais e o crescimento da demanda 

por serviços, existia também uma pressão constante dos serviços públicos em assumir o controle dos 

leitos de atenção a pessoas com condições de saúde mental. Os encarregados de analisar os serviços 

a serem financiados mencionaram o fato de que a Link House proporcionava assistência ininterrupta 

24 horas por dia como sendo algo dispendioso e que consumia muitas horas de trabalho do pessoal. 

O orçamento do projeto foi complementado com subvenções obtidas de pequenas agências de fomento 

e com eventos para arrecadação de fundos. O serviço também procurou reduzir ao máximo suas 

despesas. Vale destacar que as evidências reunidas pela Link House demonstram resultados positivos a 

um custo menor do que com a utilização de serviços de internação hospitalar.

Principais considerações para contextos diversos
Os principais pontos a serem considerados ao implementar ou expandir o serviço em outros contextos são:

• conservar a autonomia dos usuários como fator determinante do serviço;

• monitorar e avaliar internamente o serviço de forma continuada;

• conduzir avaliações independentes a cada três anos (a verba para a avaliação deve estar incluída no 
orçamento geral);

• realizar avaliações em colaboração com pessoas que dispõem de experiência vivida;

• contar com a retaguarda de uma entidade maior e com outros serviços para encaminhamento e ter 
apoio administrativo;

• integrar formas de moradia comunitária e outras opções de alojamento ao serviço; e

• prestar apoio continuado às usuárias após a estadia na casa, sobretudo se elas estiverem se 
reinserindo em um ambiente com menos apoio.
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Mais informações e recursos:

Site:
https://missinglinkhousing.co.uk/services-we-offer/link-house-for-women-in-mental-health-
crisis

Vídeos:
Link House – https://missinglinkhousing.co.uk/link-house-film
Sara Gray, integrante da equipe, Link House https://www.youtube.com/
watch?v=GMSofLVJMcY&feature=youtu.be

Contatos:
Sarah O’Leary, diretora geral, Serviços de Saúde Mental Missing Link, Bristol, Reino Unido.
E-mail: sarah.oleary@nextlinkhousing.co.uk
Carol Metters, ex-diretora geral, Serviços de Saúde Mental Missing Link, Bristol, Reino Unido.
E-mail: carol.metters@missinglinkhousing.co.uk

https://missinglinkhousing.co.uk/services-we-offer/link-house-for-women-in-mental-health-crisis
https://missinglinkhousing.co.uk/services-we-offer/link-house-for-women-in-mental-health-crisis
https://missinglinkhousing.co.uk/link-house-film
https://www.youtube.com/watch?v=GMSofLVJMcY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GMSofLVJMcY&feature=youtu.be
mailto:sarah.oleary@nextlinkhousing.co.uk
mailto:carol.metters@missinglinkhousing.co.uk
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Diálogo Aberto
Lapônia, Finlândia
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Classificação primária: serviço de atenção à crise

Outras classificações:

Centro de saúde mental  
de base comunitária

Serviços móveis de saúde 
mental na comunidade

Suporte de pares

Serviço para  

atenção à crise
Serviço de base hospitalar

Serviço residencial de 

apoio para saúde mental

Oferecido em outros locais:

Sim Não

Evidências:

Literatura publicada Literatura cinzenta Nenhuma

Financiamento:

Sistema público de saúde
Sistema público de  

assistência social
Seguro-saúde

Entidades financiadoras Pagamento direto

Contexto
O Diálogo Aberto é uma abordagem psicoterapêutica com uma perspectiva dialógica usada para trabalhar 

com pessoas que convivem com condições de saúde mental e seus familiares. Ela foi inicialmente 

desenvolvida na região oeste da Lapônia, na Finlândia, mas existem hoje muitos profissionais de saúde 

mental habilitados no seu uso nos países escandinavos e outros locais, Alemanha, Países Baixos, 

Áustria, Reino Unido, EUA, Austrália, Japão e Irlanda (24, 25).

A região oeste da Lapônia abrange seis municípios com uma população de cerca de 65 mil habitantes. 

O Diálogo Aberto é parte integrante de todos os componentes do serviço de saúde mental dessa região, 

porém, aqui será descrito o funcionamento de um serviço comunitário residencial/de atenção à crise 

que é coordenado pelo Ambulatório Keropudas, um serviço de assistência ambulatorial que funciona 

em esquema de plantão no Hospital Keropudas, na cidade de Tornio (população de 21.900 habitantes).

O serviço de atenção à crise atende toda a região oeste da Lapônia em coordenação com outros serviços 

e ambulatórios dos municípios da área. O Hospital Keropudas é especializado em saúde mental. Além 

do atendimento ambulatorial, ele possui uma unidade de atenção psiquiátrica com 22 leitos para 

internação de pacientes dessa região. A unidade conta com um enfermeiro-chefe, um enfermeiro-chefe 

assistente, 17 enfermeiros de clínica médica, 13 enfermeiros com formação básica, dois médicos, um 

psicólogo, um assistente social e um secretário.

Existe também outro ambulatório separado onde são realizadas intervenções de saúde mental 

para moradores da cidade e do município de Tornio. Nesse ambulatório trabalham um enfermeiro-

chefe assistente, seis enfermeiros, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta 

ocupacional e um secretário.

A cidade e o município de Kemi (população de 21 mil habitantes) também tem um ambulatório. Equipes 

menores prestam serviços nos municípios de Simo, Tervola, Keminmaa e Ylitomio. A equipe de atenção 

à crise em Kerapudas realiza um trabalho conjunto com os serviços ambulatoriais em Tornio e Kemi, 

auxiliando na assistência nesses locais.
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Uma equipe de saúde mental geral presta serviços próximo ao Hospital Central Länsi-Pohja, em 

Kemi, que é um hospital geral responsável por atender toda a região oeste da Lapônia. O grupo de 

intermediação em saúde mental é formado por dois enfermeiros, um psicólogo e um psiquiatra em 

regime de meio período e atende pessoas encaminhadas pelo serviço de emergência e enfermarias 

médicas. Uma parte importante do trabalho da equipe inclui cuidados paliativos e cuidados para 

pessoas com violência autoprovocada, fazendo a ponte entre as equipes de atendimento ambulatorial 

nos diferentes municípios para proporcionar atenção contínua.

Existem dois ambulatórios, em Kemi e Tornio, que atendem crianças e adolescentes com condições de 

saúde mental de toda a região seguindo os princípios de Diálogo Aberto.

Descrição do serviço
O serviço de atenção à crise de Diálogo Aberto é administrado pelo Ambulatório Keropudas e oferece 

intervenção psicoterápica para pessoas em crise de saúde mental, inclusive pessoas com sintomas 

psicóticos. A equipe é formada por um enfermeiro-chefe, um enfermeiro-chefe assistente, 14 enfermeiros, 

um assistente social, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um secretário.  

Os médicos em início de carreira também colaboram com o serviço. Os prestadores de suporte de 

pares atuam como consultores e normalmente contribuem na etapa final da intervenção.

A equipe do serviço ocupa os consultórios do Hospital Keropudas, mas a maior parte do trabalho é 

realizado na comunidade. Os integrantes da equipe estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias, 

e são o único ponto de contato na região em situações de crise. A população entra em contato com 

o serviço por telefone, mensagens de texto ou e-mail, ou comparece pessoalmente. Em um período 

de quatro semanas em 2018, o serviço recebeu 724 contatos com solicitação de atenção à crise, 

tratamento e informação. O contato às vezes é da própria pessoa que busca assistência ou é feito por 

policiais, agentes de juventude e clínicos gerais. Os médicos ligam para falar especificamente de um 

caso clínico ou para tratar de assuntos gerais relacionados ao trabalho.

Em 2019, foram marcados por mês cerca de 100 encontros iniciais com pessoas interessadas, familiares 

ou contatos da rede de relacionamentos. Não há um limite definido quanto ao número de pessoas que 

podem ser atendidas, mas algumas vezes outros serviços são considerados mais adequados para a 

pessoa e seus familiares e o encaminhamento é feito.

Uma vez feito o contato com o ambulatório, um encarregado designa uma equipe para o caso para 

trabalhar junto com a pessoa em crise, seus familiares ou sua rede de relacionamentos pelo tempo 

necessário. Qualquer um que trabalhe no serviço de saúde mental pode ser designado a integrar 

a equipe encarregada do caso, incluindo o pessoal do serviço de atenção à crise ou da unidade de 

internação. Outros serviços também podem participar, como o serviço social do município (26).  

Se a pessoa é admitida na unidade psiquiátrica durante a crise, a equipe dessa unidade participará da 

atenção do início ao fim.

O serviço atende cada encaminhamento sem demora e, no caso de uma crise grave, a pessoa é atendida 

em 24 horas, a não ser que ela solicite um prazo maior. Os encontros com a pessoa em questão, seus 

familiares e o contato da rede de relacionamentos ocorrem no próprio domicílio ou no consultório, 

conforme for mais conveniente. O objetivo maior é prestar apoio para evitar a internação hospitalar, se 

possível. Algumas vezes a pessoa é admitida na unidade de internação do Hospital Geral de Kemi sem 

passar pelo serviço de atenção à crise de Keropudas. E isso acontece porque o pessoal temporário que 

trabalha no hospital desconhece como o sistema funciona.
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A equipe de atenção é formada por pessoal com competências diversas e muitos são habilitados a praticar 

várias formas de psicoterapia, como terapia em grupo, arteterapia, terapia cognitivo-comportamental 

e terapia com abordagem da experiência traumática vivida. A pessoa que usa o serviço pode receber 

ajuda de diferentes profissionais, dependendo das suas necessidades e vontades. Ela também participa 

de atividades semanais, como nadar, jogar golfe e outras formas de exercício físico.

Os encontros são realizados com frequência, normalmente todos os dias, no início. Não há limite de 

tempo fixo para os encontros, que podem variar de 45 minutos a duas horas. Se a pessoa aceitar, 

a equipe chama os familiares e os contatos da rede de relacionamentos para participar. O serviço é 

prestado de forma flexível, podendo ser adaptado às necessidades e preferências da pessoa, e móvel, 

atendendo dentro e fora do hospital para garantir a continuidade da atenção. O atendimento é feito 

visando reduzir ao máximo o uso de medicamentos e manter a consistência entre os integrantes da 

equipe, com total transparência e a participação da pessoa, de seus familiares e do grupo de atenção 

em todas as discussões e decisões. A equipe emprega o termo dialogismo na comunicação com a 

pessoa, seus familiares e rede de relacionamentos para indicar que o foco central é promover o diálogo 

e um novo entendimento entre os participantes. O pessoal da equipe de atenção é preparado para ter 

tolerância à incerteza.

O Diálogo Aberto é “uma forma de intervenção não medicalizante e desinstitucionalizada” que promove 

“formas de conhecimento e práticas integradas no contexto local” e deliberadamente usa uma 

abordagem de rede para facilitar “um entendimento relacional e contextual do bem-estar mental” (24).

O Diálogo Aberto se fundamenta em um conjunto de “critérios de fidelidade para a prática dialógica” 

(27) com sete “princípios estruturais”: ajuda imediata; perspectiva de rede de relacionamentos; 

flexibilidade e mobilidade; responsabilidade; continuidade psicológica; tolerância à incerteza; e diálogo 

(e polifoniag). Essa abordagem também incorpora 12 “princípios terapêuticos”: dois ou mais terapeutas 

devem estar presentes no encontro da equipe, os familiares e contatos da rede de relacionamentos 

devem participar e são usadas questões abertas. Além disso, o terapeuta deve responder ao que foi 

enunciado pelo cliente; enfatizar o momento presente; incentivar a expressão de diferentes pontos 

de vista com um foco relacional no diálogo; responder com sinceridade e prestar atenção aos 

significados; dar destaque às palavras utilizadas e aos relatos da pessoa e não aos sintomas; trocar 

ideias com outros profissionais (reflexões) durante os encontros da equipe de tratamento; comunicar-se  

com transparência e estar apto a tolerar a incerteza.

Princípios básicos e valores do serviço

Respeito à capacidade jurídica

O serviço visa promover a dignidade da pessoa e o respeito à sua capacidade jurídica ao criar condições 

para o diálogo verdadeiro com ela mesma e com seus familiares e contatos da rede de relacionamentos. 

Os planos terapêuticos nascem desse diálogo. Os integrantes da equipe não impõem o jargão profissional 

e trabalham para criar um ambiente em que todas as vozes são ouvidas e nenhuma voz é favorecida 

ou predominante. Se a pessoa não quer o envolvimento dos seus familiares, isso não é exigido. Todos 

são tratados igualmente nos encontros. Ou seja, “a tarefa primária do terapeuta é estar aberto e muito 

receptivo, e não atuar de forma instrutiva ou interpretativa” (24). A prática do Diálogo Aberto dá ênfase 

a criar condições para que as vozes menos dominantes possam ser ouvidas e validadas.

g No Diálogo Aberto, o termo polifonia é usado para indicar uma situação em que se validam todas as vozes ouvidas 
em uma narrativa.
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Um dos fundamentos do Diálogo Aberto é ouvir e deixar-se guiar pelos pontos de vista e vontades 

da pessoa que usa o serviço. Empregar termos diagnósticos não é visto como necessário e a equipe 

deve usar uma linguagem comum entendida pela família. A intervenção tem o objetivo de promover 

o respeito pelas decisões, pelos valores e pelas prioridades da pessoa que usa o serviço. A decisão 

sobre o local e a frequência dos encontros, por exemplo, é tomada pela própria pessoa, transmitindo 

a ideia de que a equipe de tratamento está à sua disposição e que as decisões de tratamento são 

tomadas exclusivamente por ela. O Diálogo Aberto busca estimular “o potencial de autodescoberta, 

autoconhecimento e autonomia do cliente”. Isso nem sempre é possível quando a pessoa está em crise 

psicótica, mas o enfoque na “construção do significado” permite que a pessoa seja compreendida. 

Envolver familiares e contatos da rede de relacionamentos, se houver o consentimento, também ajuda 

a conhecer a vontade e as preferências da pessoa que está em dificuldades.

O Diálogo Aberto está fundado nos valores de consenso, participação, autonomia, diálogo, comunicação 

e estabelecimento de um espaço seguro para compreensão mútua e interação. Também se procura 

desenvolver uma “maneira conjunta para lidar com o risco” e trabalhar com os contatos sociais da 

pessoa que usa o serviço (24). Quando uma pessoa é levada ao hospital, a equipe procura manter a rede 

de relacionamentos envolvida para que ela possa ajudar a pessoa a expressar sua opinião e vontades.

A equipe do serviço de Diálogo Aberto está atenta ao desequilíbrio de poder existente em momentos de 

crise e sabe que isso pode comprometer pouco a pouco a capacidade da pessoa que usa o serviço de 

manifestar suas necessidades e preferências. As questões do poder e de como lidar com o desequilíbrio 

de forças são abordadas durante o treinamento e a supervisão, e o pessoal do serviço procura 

minimizar esses problemas.

Práticas não coercitivas

O serviço de atenção à crise trabalha para evitar intervenções coercitivas, amenizando as situações de 

tensão. Os que se recusam a tomar os medicamentos não são ameaçados com internação no hospital,  

e o pessoal se empenha em encontrar uma solução segura nessas situações. Os integrantes da equipe 

de atenção aprendem a usar a técnica de manejo de agressão real ou potencial (conhecida como MAPA), 

uma intervenção para evitar o agravamento da situação (28). Porém, às vezes se recorre ao uso de força, 

com a internação e o tratamento da pessoa contra a vontade dela na unidade psiquiátrica do Hospital 

Keropudas, se aparentemente não houver outra opção diante da possibilidade de comportamento 

violento e falta de segurança. A contenção e o isolamento da pessoa são recursos também usados na 

unidade de internação nessas circunstâncias.

inclusão comunitária

Os familiares e os contatos da rede de relacionamentos da pessoa são estimulados a participar dos 

encontros terapêuticos, mas a pessoa que usa o serviço decide, junto com a equipe responsável pelo 

tratamento, quem será chamado. O serviço mantém um vínculo colaborativo com escolas, institutos 

de formação profissional e locais de trabalho, assim como com outras entidades que prestam apoio. 

Os encontros da rede de relacionamentos podem ter a participação de diversas partes interessadas, 

como familiares e outros parentes, vizinhos, amigos, professores, assistentes sociais, empregadores e 

curandeiros tradicionais (24).
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Participação

O trabalho de pares não é oficialmente reconhecido no sistema de saúde mental da Finlândia. Porém,  

na região oeste da Lapônia, quatro prestadores de suporte de pares têm contratos anuais como 

consultores do serviço. O trabalho é sobretudo administrativo e de capacitação, mas eles também 

organizam e facilitam os encontros do grupo de suporte, trabalhando com os usuários de forma 

separada e participando da atenção à crise de Diálogo Aberto, embora ainda não estejam totalmente 

integrados às equipes que atendem os casos. Desde 2014, o serviço de saúde mental conta com a 

colaboração entre os profissionais e pares para coproduzir uma nova forma de capacitação, vista como 

um canal para que a perspectiva de pares possa ser ouvida.

Uma abordagem sistemática é usada para obter feedback diretamente das pessoas que usam o serviço com 

a realização anual de pesquisas de satisfação anônimas sobre o tratamento prestado e opinião em geral.

Abordagem de Recovery

A ênfase do Diálogo Aberto no papel central dos relacionamentos, valores e significados está em 

consonância com o foco em recovery. O serviço reforça o vínculo ao incentivar a participação de familiares 

e contatos da rede de relacionamentos nos encontros terapêuticos. O trabalho busca empoderar a 

pessoa que usa o serviço ao evitar empregar linguagem técnica profissional e normalizar e desenvolver 

significado a partir das experiências pessoais. O Diálogo Aberto também estimula a pessoa a decidir 

como seus problemas serão discutidos e tratados.

Avaliação do serviço
Os acadêmicos da Universidade de Jyväskylä colaboram na avaliação do serviço do Diálogo Aberto 

há várias décadas, o que contribui para produzir dados de alto nível (29). Além disso, obter essas 

informações para pesquisas é parte do trabalho dos profissionais que atuam no serviço.

As pesquisas relevantes procuram examinar o tratamento de pessoas no primeiro episódio psicótico 

que receberam a assistência (parcialmente ou totalmente) em regime hospitalar. Esses estudos são 

conhecidos como pesquisa-ação (30) e refletem a complexidade da avaliação dos serviços no mundo 

real. Existem na literatura alguns estudos controlados que comparam o Diálogo Aberto ao tratamento 

padrão habitual. Dentre eles está um estudo de coorte que comparou os resultados de longo prazo 

em pessoas tratadas com a abordagem de Diálogo Aberto e em um grande grupo de controle da 

população geral da Finlândia. Os participantes dessas coortes receberam atendimento em serviços de 

saúde mental pela primeira vez após um episódio psicótico e foram acompanhados por um período de 

aproximadamente 19 anos. O tempo necessário de atenção hospitalar, concessão de auxílio-invalidez e 

uso de medicamentos psicotrópicos foi significativamente menor na coorte que recebeu a intervenção 

de Diálogo Aberto em comparação ao grupo de controle (31). Vale destacar que quase todos no 

grupo controle (97,3%) foram tratados com psicotrópicos em algum momento enquanto que 46% 

da coorte de intervenção de Diálogo Aberto fizeram o tratamento sem o uso desses medicamentos. 

Esse grupo também teve resultados melhores em termos de emprego em comparação aos tratados de 

forma convencional (26).
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Esses resultados foram corroborados de forma independente por outro estudo de coorte com 

acompanhamento de cinco anos que comparou dados nacionais. Constatou-se que a área de abrangência 

da região oeste da Lapônia apresentava os menores percentuais da Finlândia em termos de duração do 

tratamento hospitalar e da concessão de auxílio-invalidez (32).

Estudos qualitativos demonstraram que o Diálogo Aberto é aceito pelas pessoas que usam os serviços, 

pelos familiares e pelos profissionais envolvidos (33). Em um estudo realizado nos EUA com pessoas 

que usavam um serviço móvel de atenção à crise, os participantes e seus familiares disseram que 

apreciavam a franqueza e a transparência da abordagem, o tempo dedicado pela equipe e sua 

participação na tomada de decisão e o fato de que a intervenção não se restringia apenas ao uso de 

medicamentos (34). O alto nível de satisfação do pessoal também foi outro achado do estudo.

As pesquisas sobre o Diálogo Aberto estudaram, na sua maioria, o uso de medicamentos psicotrópicos, 

concessão de auxílio-invalidez e duração da internação hospitalar e, portanto, existem menos dados 

quanto ao efeito no uso da coerção. No estudo de acompanhamento de 19 anos citado anteriormente 

(31), observou-se que 50% das internações na coorte nacional da Finlândia em comparação a apenas 

26% da coorte na região oeste da Lapônia foram forçadas. Isso indica que o Diálogo Aberto teve um 

impacto significativo no volume de tratamentos involuntários. Não existem dados disponíveis quanto ao 

número de pessoas assistidas pela equipe de atenção à crise que tiveram de ser internadas e tratadas 

contra a própria vontade.

Em uma revisão extensa de estudos quantitativos e qualitativos de serviços com abordagem de Diálogo 

Aberto conduzidos na Finlândia, na Noruega e nos Estados Unidos (35), os autores destacaram que 

pesquisar o Diálogo Aberto é uma tarefa complexa porque existem muitas variações do modelo original 

implementado na Lapônia e contextos diferentes de implementação, e que mais estudos no mundo real 

são necessários para investigar como e por que o Diálogo Aberto funciona. Há estudos em andamento 

em diversos países (29). No Reino Unido, o Open Dialogue: Development and Evaluation of a Social Network 

Intervention for Severe Mental Illness (ODDESSI) (Diálogo Aberto: desenvolvimento e avaliação de uma 

intervenção de rede de relacionamentos para pessoas com doença mental grave) é o maior estudo 

controlado randomizado já realizado para investigar o Diálogo Aberto, com mais de 600 usuários de 

serviços acompanhados por um período de três anos (36). Em 2019, o Conselho Nacional de Pesquisa 

da Itália recebeu uma subvenção para conduzir o projeto internacional HOPEnDialogue. Esse projeto 

está vinculado ao estudo ODDESSI do Reino Unido e investiga a eficácia do Diálogo Aberto em diferentes 

contextos. O objetivo desse estudo é interligar e apoiar uma comunidade de aprendizagem do Diálogo 

Aberto em nível mundial (37).

Custos e comparações de custo

O serviço é financiado pelo governo por meio do setor da saúde, com verba proveniente de contribuições 

municipais. O plano de saúde nacional também cobre os custos de parte dos medicamentos e das 

sessões particulares de psicoterapia. Medicamentos psicotrópicos são fornecidos sem custo (38), 

assim como o serviço de atenção à crise. Estimou-se que o custo de um encontro de 60 a 120 minutos 

da rede dialógica é de € 130 a € 400 (US$ 158 a US$ 482h) (38, 39), incluindo a participação ativa 

de uma equipe multiprofissional englobando trabalho de assistência social, auxílio com questões de 

moradia e recursos financeiros, receitas médicas para medicamentos e licenças médicas, intervenções 

para experiências vividas traumáticas, terapia ocupacional, arteterapia e consultoria de pares ([Kurtti 

M], [distrito de saúde da região oeste da Lapônia], comunicação pessoal, [2021]).

h Conversão da moeda em março de 2021.
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O serviço da região oeste da Lapônia é favorecido pela distribuição localizada do financiamento do 

serviço de saúde no país, o que permite um investimento considerável na formação do pessoal.

Desafios e soluções

Trabalhar em uma estrutura organizacional fragmentada

Quando o serviço começou, há 40 anos, o hospital psiquiátrico local era administrado por outra 

entidade. Foi necessário enfrentar muitos obstáculos estruturais para montar um serviço abrangente 

de intervenção em situação de crise na comunidade.

Para superar esses problemas, o serviço procurou a colaboração ativa das partes envolvidas, como 

pessoal, gestores e representantes políticos ao nível regional. Juntos, eles estabeleceram metas claras 

para o serviço, o que permitiu que a equipe estivesse mais preparada para participar da reorganização 

do serviço em um contexto de transição.

Transformar a cultura de saúde mental dominante

A equipe que atuava no serviço de saúde mental demonstrou descrença na nova forma de trabalhar e 

relutou em participar. Para vencer esse obstáculo, deu-se grande ênfase à capacitação aberta a todos, 

que foi indispensável para realizar o trabalho diário.

Estimular a reflexão sob pressão

Administrar as pressões diárias de tempo e recursos é uma dificuldade enorme. O pessoal dispõe de 

pouco tempo para refletir sobre o serviço e o trabalho realizado. Além disso, mudanças constantes na 

forma como os serviços são estruturados e administrados aumentaram a pressão e interferiram no 

funcionamento do serviço.

Houve um empenho importante para que as pessoas da equipe tivessem tempo para se sentarem 

juntos, conversarem e refletirem sobre o trabalho. Ao estimular uma cultura que dá valor a constatações 

científicas, houve incentivo, tempo e oportunidade para o pessoal refletir sobre o próprio trabalho. 

De modo semelhante, as pessoas que usam o serviço tiveram oportunidade de dar feedback sobre a 

própria experiência, que contribui de modo importante para avaliar se o serviço funciona bem.

Ampliar o grupo de pessoal habilitado

O corte de recursos humanos é também outro desafio. Após mudanças na regulamentação nacional, 

houve uma redução do percentual de terapeutas de família habilitados entre o pessoal da região oeste 

da Lapônia, sobretudo apto a trabalhar com a abordagem de Diálogo Aberto, com redução de 70%, nos 

anos 1990, para 30%, em 2019.

Para lidar com esse problema, foi lançado um programa interno de capacitação profissional com 

certificação própria. O curso tem duração de 3,5 anos e o currículo foi coproduzido por profissionais 

e pessoas com experiência vivida e incorporou diretrizes da Associação Nacional de Terapia Familiar. 

A associação realiza alguns cursos e, embora destaque a importância da prática dialógica, também é 

dado ênfase para amplificar as vozes dos pares.
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Principais considerações para contextos diversos
Os principais pontos a serem considerados ao implementar ou expandir o serviço em outros contextos são:

• avaliar o que funciona e o que não funciona sob diferentes perspectivas;

• determinar as medidas de efeito a serem usadas para refletir o que é importante para a pessoa que 
usa o serviço;

• priorizar a capacitação na abordagem de Diálogo Aberto para formar um grupo de profissionais 
habilitados;

• reforçar, sempre que possível, o ponto de vista dos pares na capacitação e nas equipes de atenção 
à crise;

• implantar um sistema integrado de prestação de serviço para potencializar a colaboração entre 
a equipe de atenção à crise, o pessoal das unidades de internação e os serviços ambulatoriais 
do município;

• assegurar que o pessoal de hospitais gerais – inclusive funcionários temporários ou em regime de 
meio período – saibam da existência de uma equipe de atenção à crise para que não deixem de 
encaminhar os pacientes ao serviço; e

• buscar o apoio do pessoal acadêmico das universidades para reunir dados científicos sobre o serviço 
e atrair o interesse internacional.

Mais informações e recursos:

Site:
http://developingopendialogue.com/

Vídeos:
Open Dialogue, An Alternative, Finnish Approach to Healing Psychosis (Diálogo Aberto, uma 
alternativa, abordagem terapêutica para psicose da Finlândia) http://wildtruth.net/films-
english/opendialogue/
Jaakko Seikkula – Challenges in Developing Open Dialogue Practice (Jakob Seikkula – 
desafios para desenvolver a prática de Diálogo Aberto) https://www.youtube.com/
watch?v=VQoRGfskKUA

Contatos:
Mia Kurtti, enfermeira, instrutora em Família e Psicoterapia, Distrito de assistência de saúde 
da região oeste da Lapônia, Finlândia.
E-mail: mia.is.kurtti@gmail.com

http://developingopendialogue.com/
http://wildtruth.net/films-english/opendialogue/
http://wildtruth.net/films-english/opendialogue/
https://www.youtube.com/watch?v=VQoRGfskKUA
https://www.youtube.com/watch?v=VQoRGfskKUA
mailto:mia.is.kurtti@gmail.com
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Tupu Ake
Região sul de 

Auckland, Nova Zelândia
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Classificação primária: serviço de atenção à crise

Outras classificações:

Centro de saúde mental  
de base comunitária

Serviço de base  
comunitária

Suporte de pares

Atenção à crise Serviço em hospital geral Moradia assistida

Oferecido em outros locais:

Sim Não

Evidências:

Literatura publicada Literatura cinzenta Nenhuma

Financiamento:

Sistema público de saúde
Sistema público de  

assistência social
Seguro-saúde

Entidades financiadoras Pagamento direto

Contexto
A Nova Zelândia é um país de alta renda e há pouco tempo destinou um orçamento excepcionalmente 

alto para os serviços de saúde mental (40) após uma análise do governo realizada em 2018 destacando 

as falhas do sistema de saúde mental (41).

O sistema de saúde mental do país consiste em serviços públicos especializados providos pelas 

comissões de saúde distritais que trabalham junto com organizações não governamentais (ONGs) (42). 

As comunidades minoritárias, como os povos indígenas maori, correspondem a 15% da população 

da Nova Zelândia e enfrentam grandes dificuldades. Essas comunidades vivem em condições 

socioeconômicas precárias e sofrem com a alienação cultural e experiências traumáticas de herança 

intergeracional e social que contribuem para aumentar a prevalência de problemas de saúde mental 

(43). Os maoris também recebem tratamento diferenciado no sistema de saúde, sendo com mais 

frequência submetidos a tratamentos e isolamento obrigatórios (44).

O Tupu Ake é um serviço alternativo de internação para pessoas com quadros agudos que é gerido 

por pares. Ele está localizado em Papatoetoe, um subúrbio na região sul de Auckland, dentro da 

área de abrangência da comissão de saúde distrital dos condados Manukau que atende uma zona 

predominantemente urbana. A comissão de saúde provê serviços a uma população de 512 mil habitantes 

com uma proporção maior de maoris e pessoas originárias das ilhas do Pacífico e uma carga maior de 

problemas sociais que o restante da Nova Zelândia.

Os serviços de saúde mental, tanto de internação para pessoas com quadros agudos quanto os 

serviços comunitários de apoio clínico, são prestados pela comissão de saúde e por profissionais de 

ONG da comunidade. São oferecidos um serviço residencial de longa permanência, auxílio para obter 

emprego, trabalho de apoio comunitário, serviço para ajudar as pessoas a levar uma vida independente 

na comunidade e serviço de estada de curto prazo. O Tupu Ake foi criado em 2008 inicialmente como 

um serviço-piloto de residência de recovery, por iniciativa da ONG Pathways. A Pathways é a maior 

prestadora de serviços comunitários de bem-estar, saúde mental e para dependentes químicos da 
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Nova Zelândia, ajudando todos os anos seis mil pessoas a “viverem bem” na própria comunidade (45).  

O serviço é atualmente provido pela Pathways em parceria com a comissão de saúde e ONGs geridas 

por pares. Todas as partes participaram do processo de concepção conjunta do serviço.

O Te Ao Marama é outro serviço criado nos moldes do Tupu Ake, localizado na cidade de Christchurch, 

e também subsidiado pela comissão de saúde local e pela Pathways. O serviço oferece sete leitos e 

um programa diurno. A comissão de saúde da região de Waikato deve abrir outro serviço nos moldes 

do Tupu Ake, também desenvolvido em conjunto, em parceria com um prestador de serviços de saúde 

maori. O serviço dispõe de um orçamento para prestar assistência a dez pessoas. Existem estadias de 

atenção à crise geridas por pares, que seguem os mesmos princípios do Tupu Ake, em funcionamento 

nos EUA e no Reino Unido (46).

Descrição do serviço
O Tupu Ake oferece estadias curtas, de duração máxima de sete dias, para até dez pessoas e um 

programa de apoio diurno para até cinco pessoas. Em geral, as pessoas que usam o serviço têm uma 

situação estável de moradia e podem voltar para casa após a estadia. Se não é o caso, elas recebem 

auxílio para ter acesso a serviços comunitários de apoio para encontrar uma moradia apropriada.  

O Tupu Ake é um serviço de curta duração que presta apoio à crise a quem tem problemas de saúde 

mental. Foi um dos primeiros serviços de saúde mental e bem-estar no país a ser uma alternativa real 

à internação hospitalar.

O serviço funciona com uma taxa de ocupação de 80%. O ingresso se dá por meio de equipes comunitárias 

de atenção à crise sob a coordenação da comissão de saúde. A pessoa não é encaminhada ao serviço se 

for considerado que não existem condições seguras para que ela receba apoio em ambiente comunitário 

aberto por estar passando por sofrimento mental intenso e apresentar tendência suicida. Embora a 

pessoa não possa se dirigir diretamente ao serviço, um número crescente de pessoas tem indicado na 

diretiva antecipada de vontade preferirem Tupu Ake como local para o atendimento, em vez do hospital. 

Todos são aceitos no serviço, independentemente do diagnóstico. Segundo dados relativos a 2015 e 

2016, 42% das pessoas que usaram o serviço tinham diagnóstico de psicose e 42% de depressão/

ansiedade (47). A maioria tinha entre 21 e 50 anos de idade, 53% eram mulheres e 47% homens; e 

32% eram de origem europeia, 29% maori e 20% originárias das ilhas do Pacífico.

O serviço se sustenta em uma estrutura de “competências de pares”, desenvolvida em 2014, pela 

comissão de saúde distrital de Midlands, Aliança Regional do Norte e Te Pou o te Whakaaro Nui. 

O Te Pou é um centro nacional de desenvolvimento profissional com metodologia científica para o 

pessoal que atua em saúde mental, deficiência psicossocial e dependência química, e é financiado pelo 

Ministério da Saúde da Nova Zelândia (48). O centro trabalha em colaboração com diversas entidades, 

como comissão de saúde e ONG, para treinar e capacitar prestadores de serviços, pesquisadores e 

especialistas internacionais, visando o aperfeiçoamento dos serviços.

A estrutura de competências de pares do Tupu Ake compreende seis valores centrais:

• mutualidade – é o compartilhamento de experiências semelhantes entre dois pares e o vínculo natural 
que se forma entre eles;

• conhecimento baseado na experiência – é o conhecimento adquirido ao ouvir a experiência de vida 
de pares com problemas de saúde mental ou dependência química. Esse conhecimento recém-
adquirido ajuda a enxergar os fatos de uma perspectiva distinta;



36

Serviços de saúde mental para atenção à crise

• autodeterminação – é o direito dos hóspedes à livre escolha acerca da própria vida e apoio.  
O serviço ensina que os hóspedes devem vivenciar o apoio sem coerção. A pessoa concorda em ficar 
na residência do Tupu Ake e não pode ser obrigada a receber tratamento compulsório de acordo com 
a Lei de Saúde Mental do país;

• participação – é a participação ativa dos pares no processo de concepção conjunta das atividades 
e do apoio prestado. O Tupu Ake informa que, em vez de uma supervisão estruturada de 15 minutos 
para avaliar o estado do residente (como é feito em unidades de internação), eles fazem um “check-in”  
para saber como a pessoa está e o que planeja fazer naquele dia. Um sistema entre pares permite 
ao especialista em suporte de pares acompanhar o hóspede, se necessário, nas atividades na 
comunidade, nas visitas em casa ou em outras atividades;

• equidade – é o tratamento como iguais, independentemente do diagnóstico. O serviço contrata e 
capacita pessoas com experiência vivida em problemas de saúde mental. O foco do serviço é assegurar 
a receptividade das populações maori e das ilhas do Pacífico e obter resultados equitativos; e

• recovery e esperança – o serviço afirma que um fator que contribui para recovery é o apoio ao hóspede 
prestado por alguém com experiência vivida porque isso inspira esperança ligada ao recovery.

O serviço está aberto 24 horas por dia e atende das 7h às 11h. O quadro de pessoal é, na sua 

maioria, formado por especialistas em suporte de pares que prestam apoio individualizado às pessoas 

integrando os valores da estrutura de competências no trabalho. O serviço dispõe de um coordenador 

de equipe, três especialistas em suporte de pares de nível superior e um enfermeiro, correspondendo a 

uma cobertura de 2,5 equivalentes em regime de tempo integral. Três prestadores de suporte de pares 

trabalham por turno todos os dias, com uma cobertura total de 16,2 equivalentes em regime de tempo 

integral para suporte de pares no serviço.

O coordenador de equipe tem experiência vivida. Ele é capacitado em um curso de credenciamento 

para suporte de pares especializado, incluindo o suporte de pares intencional (SPI) que tem o objetivo 

de criar relacionamentos que são mútuos, exploratórios e atentos à dinâmica de poder. Também 

precisa ter feito um curso internacional de formação de pares, oferecido pela Recovery Innovations, 

uma entidade internacional que fornece diversos tipos de treinamento certificados para o trabalho 

de suporte de pares (49, 50). O coordenador é responsável por administrar o dia a dia do serviço, 

realizar o “polimento pelos pares” (como é chamado no Tupu Ake) ou supervisão, dar orientação aos 

especialistas em suporte de pares de nível superior e ser receptivo às famílias (whanau) e outras partes 

diretamente envolvidas.

Os especialistas em suporte de pares de nível sênior são pares mais experientes que fizeram o curso 

de capacitação avançado. São os responsáveis pelo pessoal no turno de trabalho e por dar orientação 

e apoio a outros prestadores de suporte de pares.

O enfermeiro está subordinado ao coordenador da equipe. Ele deve monitorar e fazer o acompanhamento 

da saúde física do hóspede, trabalhar junto com os pares quando a pessoa tem um problema de saúde 

mental complexo ou necessidades de saúde física e ajudar na educação em saúde e no alcance das 

metas dos hóspedes durante a estadia. Alguns integrantes da equipe de enfermagem se identificam 

como tendo experiência vivida de problemas de saúde mental.

A pessoa que ingressa no Tupu Ake é chamada de hóspede para evitar que exista uma hierarquia no 

relacionamento com o pessoal do serviço. O termo hóspede vem do conceito maori de manãkitanga, 

que significa hospitalidade, respeito, apoio, gentileza, generosidade e atenção ao visitante recebido em 
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casa. O pessoal do serviço não usa crachá de identificação. Há um quadro de avisos com a relação dos 

funcionários, com o nome e a respectiva foto, turnos de trabalho e interesses.

O trabalho do Tupu Ake é integrado aos serviços clínicos de atenção à crise, prestados pela comissão 

de saúde local. Durante a estadia, a responsabilidade clínica é do grupo de atenção à crise que se 

encontra regularmente com o hóspede para conversar sobre seu plano de assistência. A casa possui 

salas e ambientes próprios para consulta, avaliação e intervenções clínicas.

A residência do Tupu Ake é cercada por jardins bem cuidados e conta com um projeto desenvolvido em 

conjunto aos pares – do design interior à decoração com peças de arte confeccionadas por ex-hóspedes. 

A proposta é estimular a imersão na natureza para ajudar no recovery das pessoas com atividades, como 

caminhar, observar os pássaros e cultivar uma horta em uma pequena área na parte de trás da casa.

Para ajudar os hóspedes a tolerar o sofrimento mental agudo e se recuperar, são usadas técnicas 

terapêuticas de relaxamento que envolvem modulação sensorial, ambientes de integração sensorial 

e planos de reabilitação. As intervenções são realizadas pelos prestadores de suporte de pares 

devidamente habilitados e são desenvolvidas para atender as necessidades das pessoas que usam o 

serviço segundo suas vontades e preferências.

O serviço também oferece sessões de saúde física e mental, intervenções psicossociais e atividades 

culturais e esportivas para estimular o bem-estar dos hóspedes. Entre as atividades estão o canto 

folclórico (waiata), orações (karakia) e tecelagem artesanal (harakeke), programas para “lidar com o 

sofrimento”, arteterapia, cultivo de horta, alimentação saudável e sessões de meditação. Os hóspedes 

podem criar um plano individual de ações para recuperação do bem-estar (plano WRAP), que é um 

instrumento universal usado para conduzir o processo de recovery (19).

O Tupu Ake é um espaço convidativo à whanau, ou seja, família e familiares, e eles podem participar do 

serviço se o hóspede quiser. Há uma sala de estar da família para o convívio de hóspedes, familiares 

e amigos durante as visitas. Se as visitas importunam, isso é conversado com o participante, embora 

muitas vezes o problema esteja relacionado aos outros hóspedes e às diversas atividades realizadas 

simultaneamente na casa.

O Tupu Ake trabalha em colaboração mútua com a pessoa que recebe os serviços e a equipe clínica do 

grupo de atenção à crise, designada pela comissão de saúde local, para criar um plano individualizado 

de recovery de acordo com o propósito da estadia na casa. A equipe clínica faz visitas frequentes para 

avaliar o progresso e fazer os ajustes necessários. A equipe da casa ensina ao hóspede estratégias de 

enfrentamento, reforça técnicas comportamentais e motivacionais, auxilia no uso dos medicamentos e 

fornece feedback e informes de evolução à equipe clínica.

O trabalho se baseia em um modelo que promove a autonomia. No entanto, o Tupu Ake está inserido 

em um sistema que nem sempre funciona nesse molde. Essa tensão fica mais evidente quando o grupo 

de atenção à crise usa de coerção ou controla a conversa sobre o plano de recovery do hóspede. Nessas 

situações, o pessoal da casa precisa saber negociar. O enfoque passa a ser a defesa dos direitos e o 

empoderamento do hóspede para que ele possa fazer valer a própria vontade e exercer sua autonomia.
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Programa diurno

O programa diurno do Tupu Ake presta assistência ao hóspede para transição e reinserção no ambiente 

domiciliar. É oferecido somente a quem utilizou os serviços residenciais. Atende até cinco hóspedes por 

vez, por um período total de sete dias (que não precisam ser consecutivos). Socialização, cultivo de horta, 

aulas para aprender a tocar instrumentos musicais, arteterapia e outras atividades voltadas ao bem-

estar são oferecidas, inclusive o ensino e a aplicação de técnicas de modulação sensorial e relaxamento.

Princípios básicos e valores do serviço

Respeito à capacidade jurídica

A Pathways está profundamente comprometida em assegurar que as pessoas que usam seus serviços 

recebam ajuda para que possam fazer escolhas fundamentadas, com consentimento esclarecido, sobre 

os diferentes aspectos da própria vida, como forma de suporte que elas querem receber, quem estará 

envolvido no apoio e recovery, andamento da jornada de recovery, busca de aspirações e metas pessoais, 

moradia, oportunidades de emprego, atividades sociais e de lazer, relacionamentos significativos e 

saúde, felicidade e bem-estar.

As pessoas têm liberdade de entrar e sair da casa quando julgarem conveniente. Elas são informadas 

dos próprios direitos e do procedimento para relatar qualquer problema enquanto estiverem utilizando 

o serviço e após a estadia.

Autonomia é um dos seis valores essenciais do serviço, definida como “o direito de livre escolha da 

pessoa sobre o que fazer da própria vida e apoio”. O objetivo é que o hóspede obtenha ajuda sem ser 

coagido ou pressionado. O pessoal é liderado por pares e o serviço funciona seguindo os princípios de 

suporte de pares, o que contribui para reduzir o desequilíbrio de poder entre funcionários e hóspedes. 

Os pares trabalham com o hóspede para preparar o plano de bem-estar com objetivos de curto e 

longo prazo, sem impor suas próprias ideias. O pessoal também apoia o hóspede para que ele possa 

expressar suas preferências e preparar planos a serem apresentados ao pessoal clínico nos encontros.  

A defesa de direitos é um papel importante desempenhado pela equipe do Tupu Ake para contrabalançar 

a diferença de poder entre as pessoas admitidas segundo a Lei de Saúde Mental e os prestadores 

de serviços clínicos.

O Tupu Ake se empenha em assegurar que o hóspede possa ter opções e fazer suas escolhas sempre 

que possível. Em situações envolvendo a capacidade jurídica, os pares atuam como defensores do 

hóspede. às vezes é preciso obter representação legal urgente.

Práticas não coercitivas

O Tupu Ake não realiza tratamento coercitivo, isolamento ou contenção. Os especialistas em suporte 

de pares são aptos a trabalhar sem recorrer à coerção ou a técnicas restritivas. Eles aprendem 

técnicas para atenuar conflitos e prevenir crises sem o uso de violência e recebem treinamento 

para conscientização sobre a experiência traumática vivida e práticas para lidar com pessoas com 

experiências traumáticas. Aprendem, sobretudo, a “permanecer sentados, mesmo pouco à vontade, 

para normalizar a experiência do hóspede enquanto ele procura compreender o próprio sofrimento” 

para oferecer um espaço imparcial (47).
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Há procedimentos claros para trabalhar com o grupo clínico de atenção à crise, inclusive com um 

local reservado para conduzir as avaliações voluntárias. O conflito entre a responsabilidade legal do 

grupo de atenção à crise de ter de cumprir a prescrição de tratamento obrigatório e os valores do Tupu 

Ake é administrado por meio de “procedimentos e orientações claros para assegurar que o processo 

[do grupo de atenção à crise que trabalha com o pessoal do Tupu Ake e os hóspedes] seja respeitoso 

preservando os valores centrais de um serviço de pares”. Isso inclui adotar uma posição contra o 

tratamento obrigatório no local, respeitar a decisão do usuário do serviço sempre que possível, ter 

representação de pares nos encontros de avaliação clínica e avisar o hóspede com antecedência da 

visita do grupo de atenção à crise (47). Se uma pessoa não quiser tomar os medicamentos prescritos, 

ela não será forçada e a equipe conversará com ela para entender os motivos da recusa. Eles procurarão, 

juntos, encontrar maneiras de lidar com o grupo de atenção clínica para resolver o problema. O objetivo 

é chegar a uma resolução “estando ao lado da pessoa” e defendendo os direitos dela. Algumas pessoas 

procuram o serviço com a intenção de obter ajuda para reduzir o uso de medicamentos em um ambiente 

acolhedor, sossegado e com segurança.

Não há obrigatoriedade de participar dos programas oferecidos no serviço. As pessoas são estimuladas 

a tomar parte de atividades para melhorar sua saúde e o serviço procura garantir que cada uma tenha 

um plano individual para suprir as próprias necessidades conforme determinado.

inclusão comunitária

O Tupu Ake reconhece a importância da vida em família, já que mais de 40% dos hóspedes vivem com 

familiares. Há uma sala de convívio que pode ser usada durante a visita de parentes e amigos. Se for 

solicitado pelo hóspede, os familiares podem pernoitar na casa. Isso é raro acontecer, mas a presença 

de visitantes é aceita se houver lugar e não for um incômodo aos outros hóspedes.

Muitos participantes sofrem de estresse no ambiente familiar decorrente de um conjunto de fatores 

socioculturais. Para lidar com esses problemas, o Tupu Ake trabalha com os serviços sociais e de 

saúde comunitários envolvidos na atenção da pessoa, assegurando que a pessoa esteja em contato 

com um prestador de suporte comunitário de uma ONG para que tenha apoio social contínuo na 

comunidade. Os prestadores de suporte comunitário estão aptos a ajudar a pessoa a formar uma rede 

de relacionamentos, interagir com órgãos e serviços comunitários, desenvolver habilidades práticas 

para a vida diária e se relacionar com seus familiares.

Os hóspedes saem para passear, participam de atividades comunitárias ou fazem compras no comércio 

local acompanhados de um prestador de suporte de pares. Após uma conversa entre o hóspede, o pessoal 

do serviço e o clínico, muitos são autorizados a circular desacompanhados, dependendo da condição 

de cada um. Álcool e drogas não devem ser trazidos à casa para a segurança e o bem-estar de todos 

que usam o serviço. Quem quiser parar de fumar tem fácil acesso à terapia de reposição de nicotina. 

Uma parte do pessoal de suporte de pares também teve experiência de dependência química e recovery 

e todo o pessoal está apto para lidar com pessoas que enfrentam diversos problemas e dificuldades.

A equipe do serviço ajuda os hóspedes para planejar o fim da estadia, pondo a pessoa em contato 

com o apoio móvel disponível na comunidade prestado pelo sistema de atenção de saúde mental e 

dependência química da Nova Zelândia. Integrar os prestadores de suporte comunitário assegura que 

as necessidades da pessoa continuem a ser atendidas após a passagem pelo Tupu Ake.
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Participação

O Tupu Ake é um serviço de pares que contrata pessoas com experiência vivida de crise de saúde 

mental. A Pathways possui um grupo de liderança nacional com um encarregado de aperfeiçoamento 

profissional para permitir a contratação de pessoas com experiência vivida. Atualmente, 34% do 

pessoal que trabalha na Pathways e 100% do pessoal do Tupu Ake se identificam com experiência vivida 

de problemas de saúde mental ou deficiência psicossocial. Os mesmos percentuais são vistos entre os 

dirigentes da entidade.

Participação dos pares e coprodução são componentes prioritários do serviço desde o início, com o 

envolvimento dos pares desde a definição da linguagem e vocabulário (como o uso do termo hóspede 

para se referir ao usuário do serviço) ao projeto e à reforma da própria casa.

O Tupu Ake costuma pesquisar a opinião do hóspede pedindo para que responda um questionário 

sobre a experiência no serviço. As perguntas visam avaliar se a pessoa recebeu atenção e foi ouvida; 

se foi respeitada e se sentiu segura e à vontade na casa; se participou da tomada de decisão e do 

planejamento da atenção; se o apoio prestado contribuiu para o recovery; se foi bem alimentada e se as 

atividades ajudaram no recovery. Também é perguntado se ela recomendaria o serviço aos familiares 

ou amigos em situação parecida e pedido que dê sugestões para melhorar a estadia.

Os dirigentes do serviço analisam as respostas obtidas nos questionários, assim como outras medidas 

de bem-estar e qualidade de vida, a cada trimestre. As lições aprendidas ao ouvir as vozes das pessoas 

que usam os serviços são levadas em consideração e incorporadas ao planejamento e ao ciclo de 

aperfeiçoamento do serviço no trimestre seguinte.

Abordagem de Recovery

O pessoal do Tupu Ake ajuda o hóspede a refletir e descobrir quais são seus anseios e metas na 

vida, reforçando o senso de autonomia e controle sobre o próprio futuro. É importante elaborar um 

plano individual com foco em recovery e baseado nas aptidões da pessoa (usando uma abordagem 

como o plano WRAP) para que ela possa ser mais capaz de enfrentar e superar as dificuldades ao se 

reinserir na comunidade.

Os prestadores de suporte de pares compartilham a própria experiência vivida de problemas de saúde 

mental, o que estimula a interagir e participar, diminui o estigma, inspira esperança e empodera o 

hóspede. O pessoal do serviço incentiva o hóspede a tomar parte e ter voz ativa na própria atenção e, 

às vezes, faz a defesa dos seus direitos nos encontros com a equipe clínica.

A equipe vê o hóspede como um todo e dá apoio integral ao identificar os fatores que causam ou 

contribuem para o sofrimento dele. Assim, a pessoa pode se manifestar sobre a própria experiência 

sem ser categorizada como doente ou rotulada por um simples diagnóstico de saúde mental.  

Os especialistas em suporte de pares acreditam e confiam nas aptidões do hóspede, estimulando-o a 

desenvolver capacidade para superar suas dificuldades e ter uma vida boa na comunidade.

O relacionamento entre pares tem o poder de transformar. Entre o especialista em suporte de pares 

e o hóspede existe o entendimento do recovery como uma meta, mas não há regras nem um rumo 

definido a serem seguidos. O especialista lança mão da própria experiência e conhecimento para 

orientar o hóspede quanto às suas escolhas e opções e acredita na capacidade da pessoa de usar as 

próprias aptidões e habilidades para encontrar o caminho da recuperação e do bem-estar. Ele incentiva 

o hóspede a assumir riscos positivos para crescer e realizar o próprio potencial.



Pacote 
técnico

41

2
 | S

E
R

V
Iç

O
S

 D
E
 S

A
ú

D
E
 M

E
N

TA
L PA

R
A

 AT
E
N

ç
ã

O
 à

 C
R

IS
E
 C

O
M

 B
O

A
S

 P
R

Á
T
IC

A
S

 – D
E
S

C
R

Iç
ã

O
 E

 A
N

Á
LIS

E

Avaliação do serviço
Desde que foi lançado em 2008, o serviço Tupu Ake tem sido usado por um número crescente de 

pessoas. Uma avaliação independente foi realizada em 2017 (47). Os pesquisadores utilizaram uma 

metodologia conhecida como “mudança mais profunda” para a análise das entrevistas qualitativas 

para que pudessem conhecer como o serviço funciona da perspectiva dos usuários. Os seis valores 

centrais do Tupu Ake – reciprocidade, conhecimento por meio da experiência, autonomia, participação, 

equidade e recovery – foram avaliados do ponto de vista de 11 hóspedes. Também foram feitas 

entrevistas com outras partes envolvidas, como o pessoal do serviço, da Pathways e da comissão de 

saúde distrital. Os hóspedes demonstraram resultados positivos em termos de autonomia e maior 

capacidade de enfrentamento das próprias dificuldades e relataram maior nível de satisfação com a 

atenção recebida e menor tempo médio de estadia em comparação a serviços equivalentes em esquema 

de internação hospitalar. A avaliação também destacou o efeito positivo do serviço em restabelecer o 

relacionamento do hóspede com seus familiares e fazer a ponte entre os usuários do serviço e as 

redes de relacionamentos na sociedade. Os custos também foram consideravelmente menores em 

comparação à internação hospitalar.

No período considerado na avaliação, 564 hóspedes utilizaram o serviço de pernoite entre janeiro de 

2015 e dezembro de 2016, o que representa quase o dobro de pessoas que utilizaram o serviço entre 

2008 e 2010. Menos de 7% dos hóspedes foram readmitidos na casa três ou mais vezes nesse período 

(47). Em 2018, 339 pessoas utilizaram o serviço de pernoite e outras 35 participaram do programa 

diurno. Em dezembro de 2019, outras 303 pessoas haviam utilizado o serviço de pernoite e 30,  

o programa diurno ([Phillips R], [Pathways], dados não publicados, [2020]).

O programa diurno foi pouco utilizado entre 2015 e 2016, tendo apenas 26 participantes (17% 

utilizaram o serviço mais de uma vez em 28 dias) (47). Segundo o feedback recebido, o programa 

contribuiu para reduzir a readmissão em serviços de atenção a quadros agudos.

Dos 303 atendimentos prestados no serviço em 2019, 9,5% (29 pessoas) precisaram ser internados 

em hospital por necessitarem de mais apoio e um pequeno número foi admitido de forma involuntária. 

Nove pessoas interromperam a estadia porque não queriam mais receber os serviços. O restante (88%) 

permaneceu na casa até atingir suas metas para a estadia. Em 2019, a duração média da estadia 

foi de 7,7 dias, o que é significativamente menor que a duração média da admissão (19,8 dias) na 

unidade local de internação nos condados de Manukau. No entanto, vale destacar que os perfis das 

pessoas que utilizam esses dois serviços são possivelmente distintos ([Phillips R], [Pathways], dados 

não publicados, [2020]).

Muitos dos que utilizam o serviço do Tupu Ake pela primeira vez indicam que, se necessário, teriam 

vontade de voltar à casa em vez de ingressar em uma unidade de internação. Eles se veem respeitados 

nos seus direitos dentro do serviço, o que contribui para sua jornada de recovery e, portanto, optariam 

por continuar a receber apoio na casa.

Um dos autores responsáveis pela avaliação do Tupu Ake(47) destacou: “As pessoas percebem o tempo 

todo que o ambiente da casa é distinto daquele de outros serviços que prestam apoio para quadros 

agudos. Ela oferece o conforto do lar e é diferente do esquema de internação.”

Um hóspede do serviço (47) declarou o seguinte: “Vim para o Tupu Ake pela primeira vez uns três ou 

quatro anos atrás. Agora opto por vir para cá em vez de ficar em uma unidade de internação porque 

conheço os pares e sei como serei tratado, é um ambiente seguro, e isso se deve em parte porque é 

administrado por pares”.
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Outro hóspede afirmou em um grupo de discussão de avaliação do serviço (47): “Poder vir ao Tupu Ake 

evitou que eu fosse para uma unidade de internação várias vezes. O meu estado piorava na unidade por 

causa do ambiente. Estar no hospital causa uma sensação de ter retrocedido e faz a gente questionar: 

“Será que estou tão mal assim?”.

Custos e comparações de custo

O serviço da Tupu Ake não tem custos ao hóspede porque ele é integralmente subsidiado pelo sistema 

de saúde pública da Nova Zelândia. O serviço é contratado para funcionar com capacidade plena, 

com um orçamento de NZ$ 297 (US$ 190i) por leito por pernoite. Este valor cobre o gasto com o 

quadro de pessoal e despesas referentes às instalações, aos materiais para o programa, à alimentação, 

aos serviços de informática e a outros custos associados à prestação de serviços. Um pernoite em 

esquema de internação hospitalar custa, em média, NZ$ 1.000 (US$ 650) ([Phillips R], [Pathways], 

comunicação pessoal, [2020]).

Desafios e soluções

Promover os benefícios de um serviço gerido por pares

A falta de conhecimento e experiência dos profissionais da saúde sobre o papel, as atribuições e as  

competências dos prestadores de suporte de pares foi um desafio. Muitos desconheciam como  

as pessoas poderiam fazer uso da própria experiência vivida para criar relacionamentos positivos.

Um enorme investimento de tempo e esforço foi necessário para conscientizar os profissionais da 

saúde sobre os benefícios do trabalho de pares e as pessoas com experiência vivida assumiram o 

papel de apoiadores dessa ideia. Os dirigentes de entidades de saúde mental foram envolvidos no 

processo e capacitados para que pudessem promover, apoiar e divulgar os valores do trabalho de pares.  

Os hóspedes com passagem pelo Tupu Ake, nas suas diretivas antecipadas de vontade, expressaram o 

desejo de voltar ao serviço, se necessário, em vez de ir para uma internação hospitalar. E isso também 

ajudou a convencer os profissionais do potencial do serviço. E o mais importante: foi feito um empenho 

constante para conciliar as diferenças entre as perspectivas e prioridades do serviço do Tupu Ake e do 

grupo de atenção à crise de saúde mental do serviço público.

Formar um grupo de trabalho de pares sustentado

O serviço exigiu um número considerável de prestadores de suporte de pares plenamente habilitados, 

o que representou uma grande dificuldade porque o trabalho de pares ainda era incipiente na Nova 

Zelândia. A contratação e retenção da equipe foi também complicada porque muitos não queriam 

trabalhar no esquema de turnos dos serviços de 24 horas. Houve uma rotatividade de pessoal 

relativamente grande, requerendo um esforço contínuo de contratação.

A orientação prática obtida de uma entidade parceira internacional ajudou a formar o quadro de 

pessoal no início. O serviço agora mantém vínculo com programas de formação profissional de pares 

e os alunos são informados sobre o Tupu Ake e oportunidades de trabalho. O interessante é que vários 

hóspedes que passaram pelo serviço se sentiram inspirados pelo trabalho dos pares e pelo foco do 

serviço em recovery, eles foram fazer cursos e candidataram-se a vagas de prestadores de suporte de 

i Conversão da moeda em junho de 2020.



Pacote 
técnico

43

2
 | S

E
R

V
Iç

O
S

 D
E
 S

A
ú

D
E
 M

E
N

TA
L PA

R
A

 AT
E
N

ç
ã

O
 à

 C
R

IS
E
 C

O
M

 B
O

A
S

 P
R

Á
T
IC

A
S

 – D
E
S

C
R

Iç
ã

O
 E

 A
N

Á
LIS

E

pares para trabalhar no Tupu Ake.

Manter a qualidade e os valores do serviço

Manter o trabalho do pessoal ligado aos valores e à filosofia do programa tem sido um desafio, assim 

como tem sido difícil monitorar os resultados e garantir a avaliação adequada do serviço.

Uma solução encontrada é deixar a administração do serviço a cargo de pessoas com experiência vivida 

habilitadas no suporte de pares. Esses supervisores de pares ajudam a resolver problemas específicos 

que surgem no trabalho. O “polimento pelos pares” é realizado diariamente, ou seja, o pessoal emprega 

o que entendem como valores dos pares e associam isso às suas tarefas cotidianas. Além disso, um 

parâmetro foi desenvolvido para mensurar as experiências e os resultados dos usuários do serviço. Ele 

tem sido usado na rotina do serviço, com a coleta e análise de depoimentos e experiências de recovery.

Principais considerações para contextos diversos
Os principais pontos a serem considerados ao implementar ou expandir o serviço em outros contextos são:

• orçar a avaliação do serviço para incluí-la no planejamento financeiro;

• atrair pessoas com experiência vivida para participar do processo de avaliação;

• obter reconhecimento oficial e a “anuência” dos serviços de saúde;

• mensurar os custos do serviço para comparar com a prestação de serviços convencionais;

• documentar se as pessoas que usam o serviço optariam por utilizá-lo novamente ou por utilizar uma 
alternativa nos serviços convencionais; e

• buscar demonstrar o benefício e os resultados positivos do suporte de pares que podem ser obtidos.

Mais informações e recursos:

Site:
https://www.pathways.co.nz/services/peer-services/

Vídeos:
Primeira-ministra visita o serviço de Tupu Ake em 31 de maio de 2019. https://www.youtube.
com/watch?v=SwQfaQ3BJVk

Contato:
Ross Phillips, gerente de operações, Pathways, Nova Zelândia. 
E-mail: ross.phillips@pathways.co.nz

https://www.pathways.co.nz/services/peer-services/
https://www.youtube.com/watch?v=SwQfaQ3BJVk
https://www.youtube.com/watch?v=SwQfaQ3BJVk
mailto:ross.phillips@pathways.co.nz
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A finalidade desta seção é oferecer para os leitores algumas medidas práticas e recomendações 

importantes que facilitarão o processo de conceitualização, planejamento e implantação-piloto de 

um serviço comunitário de saúde mental com boas práticas que estejam em conformidade com os 

princípios dos direitos humanos. Não se propõe a ser um plano integral e completo para a criação 

do serviço, pois muitos fatores específicos ao contexto, incluindo fatores socioculturais, econômicos 

e políticos, têm papel importante nesse processo. Outras informações sobre a integração do serviço 

aos setores de saúde e assistência social são apresentadas na seção sobre orientação e ações do 

documento Orientações sobre serviços comunitários de saúde mental: promoção de abordagens centradas 

na pessoa e baseadas em direitos.

Passos para implantar ou transformar serviços de saúde mental para atenção à crise com boas práticas

• Criar um grupo com diferentes partes interessadas cuja especialização seja essencial para criar 
ou transformar o serviço em seu contexto social, político e econômico. Essas partes interessadas 
incluem, entre outros:

 » formuladores de políticas públicas e gestores dos setores social e de saúde, pessoas com 
experiência vivida e suas organizações, profissionais de saúde em geral e de saúde mental e 
organizações associadas, juristas, políticos, ONG, organizações de pessoas com deficiência 
(OPD), representantes acadêmicos e de pesquisa e guardiões comunitários como chefes locais, 
curandeiros tradicionais, líderes de organizações de caráter religioso, cuidadores e parentes.

• Dar a todas as partes interessadas a oportunidade de analisar e discutir os serviços com boas 
práticas apresentados nesse documento para obter uma compreensão aprofundada dos respectivos 
serviços. Essa é uma oportunidade de identificar quais valores, princípios e características dos serviços 
com boas práticas que você gostaria de ver incorporados aos serviços de seu país, considerando-se 
os contextos social, político e econômico.

• Estabelecer contato com os gestores ou prestadores dos serviços nos quais você está interessado 
para obter informações e recomendações sobre como implantar ou transformar um serviço 
semelhante em seu contexto, e para compreender as nuances do serviço. Fazer perguntas específicas 
sobre o funcionamento desses serviços, tendo em mente o contexto local no qual os serviços seriam 
desenvolvidos. Isso pode ser feito por uma visita ao serviço com boas práticas, ou por videoconferência.

• Oferecer capacitação e educação em saúde mental, direitos humanos e recovery aos grupos que 
serão mais importantes para implantar ou transformar o serviço, com auxílio do material didático da 
iniciativa Direito é Qualidade da OMS (disponível em inglês em: https://www.who.int/publications/i/
item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools) para cursos presenciais e treinamento a 
distância. A mudança de atitude e mentalidade das principais partes interessadas é essencial para 
reduzir a possível resistência a mudanças e para desenvolver atitudes e práticas de acordo com o 
modelo de saúde mental baseado em direitos humanos.

• Pesquisar as regulamentações administrativas e jurídicas relativas à implantação ou transformação 
do serviço.

https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
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Perguntas específicas para criar ou transformar serviços de atenção  
à crise:
• O objetivo é transformar o serviço de atenção à crise existente ou criar outro serviço?

• Quem administrará o serviço de atenção à crise? Ele será administrado por pares, governo, 
ONGs ou coadministrado por pessoas com experiência vivida junto com outros profissionais 
ou outro grupo?

• O serviço de atenção à crise funcionará de forma autônoma ou será integrado a outro serviço 
(em hospital geral ou centro comunitário de saúde mental)?

• Quem são os beneficiários do serviço? Algum grupo ficará excluído? Como será o acesso ao 
serviço?

• O serviço de atenção à crise oferecerá: 

 » suporte comunitário em casa por equipes multidisciplinares?

 » alojamento para estadia temporária, de curta duração, na comunidade?

• Que tratamentos e intervenções serão oferecidos? As opções podem ser:

 » avaliações das necessidades de apoio e diagnóstico, se aceito pela pessoa;

 » terapia para experiências traumáticas vividas;

 » psicoterapia, como terapia cognitivo-comportamental;

 » ativação comportamental, com resolução de problemas e programação de atividades;

 » aconselhamento/terapia individual ou em grupo;

 » medicamentos psicotrópicos e outros tratamentos (como medicamentos com receita 
médica e ajuda para suspender o uso de remédios com segurança);

 » diálogo/encontros com familiares, amigos e apoiadores (com o consentimento da 
pessoa que usa o serviço);

 » apoio na transição às pessoas que regressam para casa ou para a comunidade;

 » central de assistência à crise;

 » suporte de pares, entre outros.

• Como o seu serviço avaliará, fornecerá cuidados ou encaminhará pessoas por qualquer 
condição de saúde física que possam ter?

• Como o serviço proporcionará cobertura 24 horas, todos os dias, para atender pessoas em 
crise?

• Qual será a inter-relação entre o serviço e outros serviços, suportes e recursos na comunidade, 
incluindo o esquema de encaminhamento interno e externo?
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• Quais recursos humanos serão necessários (como médicos, incluindo psiquiatras, clínicos 
gerais e outros especialistas, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, prestadores de 
suporte de pares, terapeutas ocupacionais, agentes comunitários, pessoal não especializado 
ou da comunidade, pessoal administrativo etc.)? E que competências e capacitação serão 
necessárias para que possam prestar serviços de qualidade com resultados comprovados 
baseados nos direitos humanos?

• Quais são as estratégias e capacitação planejadas para o exercício da capacidade jurídica, 
práticas não coercitivas, participação, inclusão comunitária e orientação para recoveryj?

 �Capacidade jurídica
• Como o serviço assegurará que existam procedimentos para a tomada de decisão apoiada 

de acordo com a vontade e as preferências do usuário?

• Como será o procedimento de consentimento esclarecido pelos usuários do serviço com 
relação às decisões de tratamento?

• Como o serviço assegurará que a pessoa:

• seja capaz de tomar decisões e fazer escolhas esclarecidas dentre as diferentes opções no 
que se refere ao tratamento e à atenção; e

• receba todas as informações essenciais relativas aos medicamentos, inclusive eficácia e 
possíveis efeitos negativos?

• Quais os processos que o serviço implantará para o apoio constante para que a pessoa possa 
fazer planos para o futuro?

• Que tipo de instrumentos o serviço implantará para que as pessoas possam prestar queixas 
ou denúncias?

• Como o serviço facilitará o acesso à assessoria jurídica e assistência jurídica para os usuários 
(por exemplo, assistência jurídica gratuita)?

 �Práticas não coercitivas
• Como o serviço garantirá uma política de portas abertas e uma cultura de trabalho sem 

coerção para evitar experiências concretas e subjetivas das práticas coercitivas?

• Como o serviço assegurará o treinamento sistemático de todo o pessoal em respostas não 
coercitivas e redução gradual de situações de tensão e conflito?

• Como o serviço dará apoio às pessoas para prepararem planos individualizados para 
responder a questões delicadas e sinais de sofrimento mental?

• Como o serviço criará uma cultura do “sim/dá para fazer” em que há um empenho enorme 
para dizer “sim” em vez de “não” em resposta a uma solicitação de alguém que está usando 
o serviço?

• Como o serviço proporcionará um ambiente de apoio?

• O serviço terá uma sala de conforto?

j Para mais informação, consultar a seção 1.3 de Orientações sobre os serviços comunitários de saúde mental: 
promoção de abordagens centradas na pessoa e baseadas nos direitos.
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 �Participação
• Como as pessoas com experiência vivida serão integradas à equipe do serviço no quadro de 

pessoal ou como voluntários ou consultores?

• Como as pessoas com experiência vivida serão representadas no nível mais alto da tomada 
de decisão no serviço?

• Como o serviço vai obter sistematicamente o feedback dos usuários e incorporar seus 
resultados?

• Como os usuários do serviço serão orientados para participar de redes de pares na 
comunidade?

 � inclusão comunitária
• Como o serviço dará suporte às pessoas para encontrar trabalho e oportunidades de geração 

de renda (por exemplo, programa de recolocação profissional, programa de emprego assistido 
ou trabalho independente?

• Como o serviço facilitará o acesso aos serviços de moradia?

• Como o serviço facilitará a formação e ajuda educacional para o acesso às oportunidades 
educacionais e recursos nas comunidades para quem quiser continuar estudando?

• Como o serviço facilitará o acesso aos benefícios de proteção social?

• Como o serviço facilitará o acesso a programas sociais e de atividades esportivas?

 �Recovery
• Como o serviço assegurará que pessoas serão vistas no contexto de suas experiências de vida 

e que a atenção e o apoio não se concentrarão exclusivamente no tratamento, diagnóstico e 
redução de sintomas?

• Como o serviço assegurará que as cinco dimensões do recovery – relacionamento, esperança 
e otimismo, identidade, significado e propósito e empoderamento – sejam integrados à 
prestação de serviços?

• Como as pessoas receberão suporte para preparar planos de recovery, ou seja, refletir e 
documentar expectativas, metas, estratégias para lidar com situações difíceis e com o 
sofrimento mental e estratégias de bem-estar, entre outros?
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• Preparar uma proposta ou nota conceitual sobre o processo, detalhando as etapas de criação, visão 
e funcionamento da rede de serviços com base em todo o conjunto de serviços que serão oferecidos, 
abrangendo os seguintes tópicos:

 » requisitos de recursos humanos, treinamento e supervisão;

 » relação entre esse serviço e outros serviços locais de saúde mental e assistência social;

 » estratégias para garantir a implementação dos princípios de direitos humanos da capacidade 
jurídica, práticas não coercitivas, inclusão comunitária e participação, juntamente com uma 
abordagem de recovery;

 » detalhes sobre o monitoramento e a avaliação do serviço; e

 » informações sobre custos do serviço, comparando com os anteriores já em operação.

• Garantir os recursos financeiros necessários para implantar ou transformar o serviço, explorando 
todas as opções, incluindo setores públicos de saúde e assistência social, seguradoras de saúde, 
ONGs, doadores privados etc.

• Criar e prestar o serviço de acordo com os requisitos administrativos, financeiros e legais.

• Monitorar e avaliar o serviço continuamente e publicar pesquisa com uso de medidas de satisfação 
dos usuários do serviço, qualidade de vida, critérios de inclusão comunitária (emprego, educação, 
geração de renda, moradia, proteção social), recovery, redução de sintomas, avaliação de qualidade 
e condições de direitos humanos (p. ex., com o kit de ferramentas de avaliação da iniciativa Direito é 
Qualidade) e índices de práticas coercitivas (tratamento compulsório e contenção mecânica, química 
e física).

• Estabelecer diálogo e comunicação constantes com as principais partes interessadas e a população 
pela realização de fóruns e audiências públicas com esses grupos, de modo a permitir que as 
pessoas expressem abertamente visões, ideias e preocupações relativas ao serviço, e a abordar 
essas preocupações.

• Defender e promover o serviço perante todos os grupos de partes interessadas pertinentes (políticos, 
formuladores de políticas públicas, seguradoras de saúde, meios de comunicação, pessoas com 
experiência vivida, famílias, ONGs, OPD e comunidade em geral). Isso inclui também a divulgação à 
comunidade pelas mídias tradicionais e sociais. A valorização pública dos êxitos do serviço pode ser 
uma boa estratégia para atrair as pessoas.

• Colocar em prática as estratégias e os sistemas necessários para garantir a sustentabilidade do serviço.
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