
 

 

 

Realização: 

A AADOM, em parceria com o 

Departamento de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal do Paraná, 

proporciona também Orientações sobre 

Direitos e em Saúde para indivíduos 

envolvidos com o campo da Saúde Mental, 

sejam usuários, familiares ou profissionais. 

 

: 

 Saber como proceder para 

encaminhamento de denúncias sobre maus 

tratos, preconceito, etc.; 

 Informar as deficiências nos 

atendimentos e serviços; 

 Conhecer seus direitos e como acioná-

los; 

 Conhecer os serviços de saúde, as 

possibilidade de tratamento e como 

acioná-los. 

 

www.aadom.org.br

 Educação Continuada: a AADOM, em 

parceria com o Departamento de Terapia 

Ocupacional da UFPR, promove palestras e 

cursos voltados ao campo da saúde mental 

e aos direitos da pessoa com transtorno 

mental; 

 Grupo Roda de Conversa: por meio de 

reuniões semanais, oportuniza-se a troca 

de experiências sobre as dificuldades 

vivenciadas por familiares, cuidadores e/ou 

pessoas com transtorno mental; 

 Participação das reuniões da Comissão 

de Saúde Mental, vinculada ao Conselho 

Municipal de Saúde; 

 Contato com órgãos competentes para 

dar encaminhamento e acompanhar 

denúncias diversas; 

 Ações diversas para enfrentamento dos 

problemas de saúde mental evidenciados. 



 
 

 

A Associação de Apoio aos Portadores de 

Distúrbios de Ordem Mental (AADOM) 

foi criada em 2002 a partir do encontro de 

familiares de pessoas com transtorno 

mental que reconheciam a necessidade de 

luta pela humanização da assistência em 

saúde mental.  
 

Trata-se de uma organização sem fins 

lucrativos que objetiva eliminar o 

preconceito e estigmatização relacionados 

ao transtorno mental e lutar pelos direitos 

de cidadania das pessoas com transtorno 

mental. 
 

Os objetivos gerais da AADOM são: unir 

forças na luta contra o preconceito e a 

discriminação; oferecer informação sobre 

os transtornos mentais e o tratamento em 

saúde mental; oferecer informação sobre 

os direitos de cidadania e proporcionar o 

acesso às legislações de apoio e proteção 

às pessoas com transtorno mental com 

vistas à educação para o alcance do pleno 

exercício de cidadania. 

A partir do espaço de denúncia presente 

no site, procuramos proporcionar suporte 

aos indivíduos e dar encaminhamentos às 

diferentes denúncias junto aos órgãos 

responsáveis, cobrando ações resolutivas 

para a proteção da pessoa com transtorno 

mental e seus familiares. 
 

Através deste espaço pretendemos 

acolher denúncias sobre: 

 Maus tratos; 

 Problemas quanto ao acesso ao 

tratamento; 

 Deficiências diversas dos serviços 

relacionados às pessoas com transtorno 

mental; 

 Desvio de Recursos Públicos; 

 Queixas e denúncias em geral. 

A missão da Associação de Apoio aos 

Portadores de Distúrbios de Ordem 

Mental (AADOM) é de oferecer 

informação em relação aos diversos temas 

envolvidos com o campo da saúde mental, 

auxiliar na estruturação e no 

acompanhamento de denúncias a qualquer 

forma de violação dos direitos da pessoa 

com transtorno mental, além de 

proporcionar acolhimento e construção 

conjunta de diálogos para a resolução ou 

amenização de problemáticas vivenciadas 

por esta população e seus familiares. 

Através de nosso site, profissionais, 

usuários dos serviços de saúde mental, 

seus familiares e a população geral podem 

ter acesso a vasto material, contemplando: 

 Materiais sobre direitos da pessoa com 
transtorno mental e como acessá-los; 

 Legislação e informações sobre 
tratamento no campo da saúde mental; 

Materiais audiovisuais diversos; 
 Notícias sobre Cursos, Eventos e 

atualidades 
 Espaço de Denúncias; 

 


