
 

DOCUMENTO 6 
 

Roteiro às pessoas privadas de liberdade 
Comunidade Terapêutica 

 

Antes do início da aplicação do roteiro mencionar os seguintes pontos: qual é o foco da visita 
de inspeção, quais são os órgãos envolvidos na inspeção, quais são os possíveis 
encaminhamentos que serão dados ao diálogo e suas limitações. Sempre mencionar o sigilo da 
conversa com a pessoa privada de liberdade. Pedir autorização para a gravação da conversa, 
caso este registro seja realizado. 

 
1. Qual é a sua cidade/ região de origem? 

 
2. Há quanto tempo você está nesta unidade? Como você ou sua família ficou sabendo 

desta comunidade terapêutica? Como você veio para cá? Quem te trouxe até aqui? 
(estimular as respostas para entender se cuida-se de internação voluntária, 
involuntária ou compulsória) Você já passou por outras comunidades terapêuticas 
antes?   
 

3. Por quanto tempo você acredita que ficará internado nesta comunidade? Se você não 
quiser permanecer no tratamento, você tem esse direito? 
 

4. Como foi sua entrada nesta unidade? Você foi atendido pela equipe de saúde? Você foi 
informado sobre as rotinas do lugar, suas normas internas etc.?  
 

5. Como é o seu dia a dia nesta comunidade terapêutica? Quais atividades você 
desenvolve diariamente? 
 

a) PARA ESTRANGEIROS E INDÍGENAS: Você precisou ou precisa da ajuda de intérpretes? 
Se sim, você contou com algum tipo de auxílio? 
 

6. Gostaria que você mencionasse como funciona nesta comunidade terapêutica: 
6.1. As refeições (especificar para a questão indígena); 
6.2. O trabalho; 
6.3. As atividades de lazer; 
6.4. A escola; 
6.6. O contato com o mundo exterior (cartas, telefonemas etc.); 
6.7. As visitas comuns e as visitas íntimas (especificar para a questão indígena). 
 

7. A comunidade oferece assistência religiosa? Se sim, de que maneira? Há regras 
relacionadas a questões religiosas? Se você não segue as regras impostas, o que 
acontece? 
 

8. A comunidade terapêutica recebe o público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais)? Como esse atendimento é realizado? As pessoas podem se expressar de 
acordo com sua identidade de gênero? 
 

9. PARA UNIDADES QUE ACOLHEM MULHERES A comunidade terapêutica recebe 
usuárias gestantes? A gestante recebe cuidados adequados à sua condição? Já houve 



 

casos de mulheres gravidas que tiverem seu filho ainda internadas? Como se deu o 
parto? A criança permaneceu com a mãe? Como esse acompanhamento é realizado? É 
permitida a internação de usuárias com seu bebê e/ou criança? Como é realizado o 
atendimento aos bebês e/ou crianças? Como é realizado o atendimento a mulheres 
com filhas(os), mesmo que elas(es) não estejam na instituição? Você é atendida nas 
suas necessidades? O que te proíbem de fazer? Você se veste da maneira que você 
quiser? Você fala sobre o que você quiser? CASO A MULHER TENHA SIDO 
“RESGATADA”, PERGUNTAR DETALHES SOBRE O PROCEDIMENTO. 

 
10. Como são as condições do seu alojamento? Quantas pessoas dormem em média no 

mesmo espaço que você? E como são as condições de outros espaços da comunidade 
terapêutica? Qual é o local que você mais frequenta na comunidade terapêutica? 
 

11. Como é a relação entre as pessoas acolhidas? 
 

12. Como é a relação entre as pessoas acolhidas e os funcionários do local? 
 

13. Você encontra com a equipe psicossocial da comunidade? Com quais profissionais 
você tem mais contato? Com qual frequência?  
 

14. São desenvolvidas atividades de oficina terapêutica às pessoas acolhidas? Se sim, 
quais?  
 

15. Você costuma acessar os serviços de saúde do território? Com qual frequência? Como 
é feito o transporte até os equipamentos de saúde? 
 

16. É administrada medicação às pessoas acolhidas? Quem administra os remédios? 
 

17. Os visitantes sofrem revistas ao entrarem na comunidade terapêutica? 
 

18. São feitas revistas nas pessoas acolhidas nesta unidade? Se sim, como são realizadas? 
 

19. São aplicadas sanções disciplinares? Se sim, quais medidas são realizadas para 
aplicação destas sanções? Quem as aplica? Quais sanções mais aplicadas? Há 
isolamento? 
 

20. Há contenções químicas? Se sim, como? Quem realiza tais procedimentos? São feitas 
contenções mecânicas? Se sim, como? Quem realiza tais procedimentos? 
 

21. Você toma medicamentos? Quais? Há medicação injetável? Se alguém ficar muito 
agitado, eles (a instituição) fazem uso de medicação para a pessoa? Alguma pessoa 
internada faz a distribuição de medicamento?    
 

22. Alguém que você conheça, e que esteja internado, foi resgatado? 
 
 

23. Você escutou ou presenciou algum fato violento nos últimos meses nesta unidade?  
Estimular o entrevistado a responder as seguintes questões: 
21.1. Como o fato ocorreu? 



 

21.2. Quem estava envolvido no fato? Quais tipos de funcionários estavam 
envolvidos? 
21.3. Quando o fato ocorreu? 
21.4. Aonde o fato ocorreu? 
21.5. Houve uso da força por parte dos funcionários? Quais foram os métodos 
utilizados? 
21.6. Alguma pessoa se feriu ou veio a óbito? 
21.7. Houve testemunhas? 
21.8. Quais procedimentos foram tomados para solucionar o fato? Quais 
órgãos foram acionados? 

 


