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PRIMEIROS SOCORROS

Este folheto contém informações e orientações para prestar 
primeiros socorros em uma situação de emergência. Não pode 
cobrir todas as situações; portanto, as orientações que oferece são 
de natureza geral. Os comportamentos e as medidas sugeridos 
devem ser aplicados levando-se em consideração:
•	 as	exigências	locais;
•	 os	recursos	disponíveis;
•	 práticas	locais	eficazes,	se	houver;	e
•	 acesso	e	possibilidade	de	atendimento	adicional.

O CICV, portanto, se exime de toda a responsabilidade no 
caso de as recomendações não corresponderem a um melhor 
desdobramento da ação em determinada situação.

Os primeiros socorros são a primeira ajuda essencial prestada 
em uma situação de emergência para proteger a vida, prevenir 
outros ferimentos ou doenças e aliviar o sofrimento de modo 
a contribuir para a recuperação. Esses objetivos devem ser 
alcançados:

•	 sem	causar	danos	físicos	ou	psicológicos	a	si	mesmo,	à	vítima	
ou a terceiros; e 

•	 dentro	dos	 limites,	 sejam	eles	emocionais,	 físicos,	 técnicos	ou	
materiais.

Nome e sobrenome:   Tel.:  

A quem contatar em caso de emergência:

Nome e sobrenome:   Tel.:  
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PRIMEIROS SOCORROS

A sua capacidade de lidar com uma emergência e de atender 
uma	pessoa	 ferida	ou	doente,	de	maneira	 segura	e	eficaz	 (que	
vai além de simplesmente tratar uma ferida ou uma condição 
de saúde), pode ser aprimorada ao buscar assistência de outras 
pessoas presentes na cena e ao usar os recursos disponíveis no 
local.

Às	 vezes,	 um	 atendimento	 adicional	 poderá	 ser	 necessário.	
Nesses	 casos,	 a	 vítima	 poderá	 precisar	 ser	 transportada	 de	
maneira	segura	e	rápida	para	um	lugar	onde	poderá	receber	um	
atendimento adequado.

Você pode salvar vidas
(ou ajudar a fazê-lo)

ao agir de maneira imediata,
segura e humana

Incentivamos você a fazer o curso de primeiros socorros. Entre em 
contato com a delegação do CICV ou com a Sociedade Nacional da 
Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho	no	seu	país	e	verifique	se	
oferecem cursos e outros tipos de apoio que lhe ajudarão a aumentar 
a	 sua	 confiança	 e	 atualizar/aprimorar	 as	 suas	 habilidades.	 Desta	
maneira,	 você	 estará	 em	 melhores	 condições	 de	 agir	 de	 maneira	
segura,	humana	e	eficaz	em	uma	situação	de	emergência.
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Pense em segurança, 
aja com segurança.

Procure obter a 
cooperação da vítima. 
Examine-o(a)	com	
atenção.

Tranquilize - Explique - 
Reconforte a vítima.

Monitore a vítima.
Procure	deixá-lo(la)	em	
posição	confortável	e	
que a sua dignidade 
seja respeitada.

Evacue a vítima que 
precisa de atendimento 
adicional.

Busque ajuda.

Ofereça líquidos 
potáveis	para	tomar	
(mas	somente	se	
a vítima estiver 
completamente 
consciente).

EM TODAS AS SITUAÇÕES COM VÍTIMAS



Pense em segurança
Aja com segurançaPense em segurança
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PENSE EM SEGURANÇA, AJA COM SEGURANÇA

Evite tornar-se uma vítima 
também	(mantenha	
distância de campos 
minados, incêndios, 
substâncias	tóxicas,	etc.)

Mantenha as mãos 
limpas.

Evite o contato direto 
com fluidos corporais 
(sangue,	saliva,	vômito).

Relaxe/lide com o seu 
estresse - Tranquilize a 
sua família e amigos.

Retire rapidamente a 
vítima em segurança 
da zona de perigo.

Atenda a vítima em um 
lugar seguro.
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QUANDO A PESSOA ESTIVER INCONSCIENTE

Explique rapidamente aos transeuntes, amigos e/
ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	
qualquer tipo de ajuda que você precisar.

Coloque	a	vítima	em	uma	posição	estável	de	lado,	
com	a	cabeça	levemente	para	trás	de	modo	a	permitir	
que ela respire com facilidade e que os fluidos como 
sangue,	saliva	ou	vômito	saiam	da	boca.	

Cubra a vítima.

Verifique	se	a	vítima	está	respirando,	ao	inclinar	
levemente	a	cabeça	dela	para	trás	e	observar,	escutar	e	
sentir a sua respiração.



Pense em segurança
Aja com segurança
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Aja com segurança

WHEN THE PERSON IS UNRESPONSIVE
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QUANDO A PESSOA ESTIVER INCONSCIENTE

Explique rapidamente aos transeuntes, amigos e/
ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	
qualquer tipo de ajuda que você precisar.

Se a vítima não estiver respirando:
-	 Certifique-se	de	que	a	vítima	seja	colocada	em	uma	

superfície dura de costas.
- Grite e peça ajuda a quem estiver por perto. Avise os 
serviços	de	emergência	(se	houver).

- Explique que existe uma chance muito limitada de 
sobrevivência para não alimentar falsas esperanças.

- Comece as compressões regulares no peito, 
pressionando-o	com	firmeza	para	abaixo	na	parte	
inferior	da	caixa	torácica	da	vítima	e	liberando-a	(pelo	
menos 100 compressões por minuto).

- Peça a outras pessoas para continuarem com as 
compressões, assim você pode descansar.

- Interrompa as compressões quando puder passar 
a	vítima	aos	cuidados	de	um	profissional	de	saúde,	
quando não houver mais esperanças de sobrevivência 
ou quando assim o pedirem.

Verifique	se	a	vítima	está	respirando,	ao	inclinar	levemente	
a	cabeça	dela	para	trás	e	observar,	escutar	e	sentir	a	sua	
respiração.
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QUANDO A PESSOA ESTIVER SANGRANDO

Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Ponha mais bandagem/material limpo sobre a primeira.

Peça	à	vítima	para	aplicar	
pressão sobre a ferida 
ou aplique você mesmo 
pressão com um tecido 
limpo.

Controle se existem sinais de inchaço ou cianose no 
membro	(efeito	torniquete)	e	certifique-se	de	que	a	
bandagem	não	está	causando	dor.	Se	você	identificar	
algum desses sinais, afrouxe a bandagem.

Substitua a pressão manual 
por uma bandagem de 
compressão	(na	forma	
de 8) usando um tecido 
limpo ou qualquer material 
absorvente.

Se o sangue vazar pela bandagem de compressão
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QUANDO A PESSOA ESTIVER SANGRANDO

Se um membro for amputado

Se a hemorragia for no 
pescoço
Aplique uma bandagem de 
compressão	(passando	por	
baixo do ombro oposto).

Se houver um objeto cravado no membro

Aplique uma bandagem de 
compressão.

Não faça um torniquete.

Imobilize	o	objeto	(ponha	
bandagens de compressão 
ou um tecido limpo ao 
redor dele).

Não faça um torniquete.

Não remova o objeto.

Aplique uma bandagem de 
compressão	(sem	remover	
o objeto).
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QUANDO UMA PESSOA TIVER UMA FRATURA

Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Imobilize o membro para reduzir a dor e limitar os efeitos 
adversos.

Para os membros superiores 
e inferiores, gentilmente 
coloque o membro fraturado 
em linha reta de modo que 
a	imobilização	seja	fácil	e	
eficaz.

Gentilmente imobilize a 
cabeça e coloque o corpo 
na posição horizontal e 
reta para reduzir a dor e 
limitar os efeitos adversos.

Se a fratura for no pescoço
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QUANDO A PESSOA TIVER UMA FRATURA

Se for uma fratura exposta
Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Gentilmente coloque o membro fraturado em linha reta de 
modo	que	a	imobilização	seja	fácil	e	eficaz.

Aplique uma bandagem no ferimento.

Imobilize o membro para reduzir a dor e limitar os efeitos 
adversos.
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QUANDO A PESSOA TIVER UM FERIMENTO

Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Limpe	o	ferimento	(usando	
líquidos limpos com ou sem 
sabão).

Cubra o ferimento com um 
tecido limpo.

Se o ferimento for grande e estiver sujo e 
infectado
Limpe o ferimento
(usando	líquidos	limpos
com ou sem sabão).
Cubra a ferida
com um
tecido limpo.

Evacue a vítima.
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Se for um ferimento abdominal
Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

QUANDO A PESSOA TIVER UM FERIMENTO

Ajude	a	vítima	a	deitar	em	uma	posição	confortável	(p.	
ex.: reclinado).

Cubra o ferimento com um 
tecido limpo
e úmido.

Não empurre os
órgãos	de	volta
para	o	abdômen.

Evacue a vítima.
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Se for um ferimento de aspiração no peito
Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Cubra	o	ferimento	com	um	pedaço	de	plástico	(ou	
qualquer material equivalente) e prenda-o ao corpo em 
três	partes	somente,	para	evitar	que	o	ferimento	fique	
completamente	selado	(do	contrário,	deixe	o	ferimento	
exposto).

Ajude	a	vítima	a	deitar	em	uma	posição	confortável	(p.	ex.:	
reclinado).

Evacue a vítima.

QUANDO A PESSOA TIVER UM FERIMENTO
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QUANDO A VÍTIMA TIVER UMA QUEIMADURA

Explique	rapidamente	à	vítima,	aos	transeuntes,	amigos	
e/ou familiares o que você vai fazer e porquê, e as 
limitações	que	você	poderá	enfrentar.	Busque	qualquer	
tipo de ajuda que você precisar.

Aconselhe	a	vítima	a	monitorar	se	o	ferimento	está	
cicatrizando bem e a buscar atendimento adicional se a 
dor persistir ou surgir uma infecção.

Se a queimadura for maior do que o tamanho da palma 
da	mão	da	vítima	ou	afetar	uma	área	particular	do	corpo	
(p.ex.:	rosto,	genitais,	articulações),	buscar	atendimento	
adicional.

Se a vítima for uma criança, sempre buscar atendimento 
adicional.

Esfrie	a	queimadura	(p.ex.:	
sob	água	corrente)	durante	
o maior tempo possível.

Cubra a queimadura com 
um material limpo e frouxo 
como	filme	plástico	ou	uma	
bolsa	plástica.	Interrompa	
o procedimento quando 
a vítima não estiver mais 
sentindo dor ou começar a 
sentir frio
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REPEITO PELOS FERIDOS E DOENTES E PELOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

É importante:
•	 respeitar	e	proteger	os	feridos	e	doentes,	além	de	apoiar	ativamente	para	facilitar	
o	acesso	à	assistência	à	saúde;

•	 respeitar	e	proteger	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde,	
sejam eles civis ou militares, independentemente do lado ao qual pertençam;

•	 respeitar	o	caráter	humanitário	e	imparcial	da	assistência	à	saúde;
•	 garantir	que	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	continuem	

envolvidos exclusivamente com tarefas de saúde;
•	 abster-se	de	negar	ou	desestabilizar	a	assistência	à	saúde	como	tática	militar;
•	 respeitar	os	emblemas	distintivos	da	cruz	vermelha,	do	crescente	vermelho	e	do	
cristal	vermelho,	e	abster-se	de	usá-los	de	maneira	indevida.

RESPEITO PELA CRUZ VERMELHA E PELO CRESCENTE VERMELHO

Tanto em tempos de paz como durante emergências, as Sociedades Nacionais 
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e o CICV oferecem treinamento de 
primeiros socorros de maneira direta, sem discriminar nacionalidades, raças, 
crenças religiosas, classes sociais ou opiniões políticas.

Os socorristas da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho se empenham em 
salvar vidas e aliviar o sofrimento das pessoas, sendo guiados unicamente pelas 
necessidades delas e dando prioridade aos casos mais urgentes de dor. Os 
socorristas não tomam partido em hostilidades nem se envolvem, em nenhuma 
circunstância,	em	controvérsias	políticas,	raciais,	religiosas	ou	ideológicas.	
Prestam	primeiros	socorros	ou	dão	treinamentos	de	forma	voluntária,	de	
nenhuma maneira motivados pelo desejo de receber algo em troca.

Os socorristas da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho usam um emblema 
distintivo	para	a	sua	identificação	e	proteção.	Devem	ser	respeitados	e	apoiados	
nas	suas	atividades	humanitárias,	seja	em	tempos	de	paz,	seja	em	situações	de	
emergência.
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CONDUTA E O 
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DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS E PRINCÍPIOS HUMANITÁRIOS 
PARA O TRABALHO POLICIAL 
PROFISSIONAL 
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CONDUTA E COMPORTAMENTO DA POLÍCIA

SERVIR E PROTEGER AS PESSOAS DA COMUNIDADE 
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CONDUTA E COMPORTAMENTO DA POLÍCIA

PONTOS PRINCIPAIS

• Sempre cumpra com os deveres impostos pela lei, servindo 
a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos 
ilegais.

•	 Respeite e proteja a dignidade humana, mantendo e 
respeitando os direitos humanos de cada pessoa.

•	 Use	a	força	somente	quando	for	estritamente	necessário	e	na	
medida requerida.

•	 Preserve	a	confidencialidade	que	lhe	foi	imposta,	a	menos	
que o desempenho do dever ou a necessidade de justiça exija 
estritamente	o	contrário.

•	Nunca	torture	ou	inflija	um	tratamento	cruel,	desumano	ou	
degradante.

•	 Garanta	a	plena	proteção	da	saúde	de	todas	as	pessoas	sob	a	
sua	custódia.

•	Não	cometa	qualquer	ato	de	corrupção.

•	 Respeite	a	lei	e	este	código	de	conduta,	evitando	e	se	opondo	
a qualquer violação a eles.

Baseado	no	Código	de	Conduta	das	Nações	Unidas	para	os	Funcionários	

Responsáveis	pela	Aplicação	da	Lei	(CCFRAL)
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS

DIREITOS QUE NUNCA PODEM SER VIOLADOS 

Direito à vida
Ninguém	será
arbitrariamente
privado de sua vida. 

Proibição contra a tortura 
A tortura e outros
tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou
degradantes não são
permitidos em nenhuma
circunstância.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS 

DIREITOS QUE NUNCA PODEM SER VIOLADOS 

Proibição contra leis penais retroativas
Ninguém	poderá	ser	condenado	por	um	crime	que	não
esteja previsto na legislação nacional ou internacional
no momento em que foi cometido.
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RESPONSABILIDADES DA POLÍCIA

APLICAÇÃO DA LEI NACIONAL
Você tem o dever de:
•	 proteger	a	vida	e	a	propriedade;
•	 oferecer	um	ambiente
 de segurança;
•	 manter	e	restabelecer
 a paz e a ordem pública;
•	 respeitar	os	direitos
 humanos sem
 discriminação.
 

DETECÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
Você é parte da comunidade.

Você deve promover a cooperação entre a polícia e a comunidade.

Você	deve	se	comportar	de	um	modo	que	promova	a	confiança	mútua	e	o	respeito	
entre a polícia e a comunidade.

VEJA!
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RESPONSABILIDADES DA POLÍCIA

MANUTENÇÃO E RESTABELECIMENTO DA PAZ E DA
ORDEM PÚBLICA 
As pessoas têm o direito de ter opiniões, manifestar-se,
reunir-se	e	associar-se	de	forma	pacífica.

Você tem o dever de manter e restabelecer a paz
e a ordem pública dentro da lei.

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE
DURANTE EMERGÊNCIAS
Você deve prestar proteção e assistência
às	pessoas	necessitadas.
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PODERES DA POLÍCIA

NINGUÉM PODERÁ SER SUBMETIDO À CAPTURA OU DETENÇÃO ARBITRÁRIAS

Captura1 
Você deve:
•	 tratar	as	pessoas	capturadas	com
 dignidade e humanidade;
•	 informá-las	sobre	
 os motivos da captura;
•	 informá-las	sobre	os	
 respectivos direitos ao
 realizar a captura;
•	 presumir	que	são	inocentes
 no momento da captura;
•	 evitar	desaparecimentos	e
 execuções extrajudiciais.

Detenção
As pessoas privadas de liberdade têm o direito de:
•	 serem	levadas	rapidamente	perante	uma
 autoridade judicial, se acusadas de um crime;
•	 recorrerem	a	um	advogado;
•	 serem	examinadas	por	um	médico;
•	 serem	mantidas	em	um
	 centro	oficial	de	detenção;
•	 comunicarem-se	com	o	mundo
 exterior, especialmente com
 os familiares;
•	 contestarem,	sem	demora,
 a legalidade da detenção;
•	 terem	um	julgamento	justo,
	 sem	demora	injustificada,
 ou de serem libertadas.

1 NT.: Utiliza-se o termo “captura” como tradução de “arrest”, em inglês, para padronizar este 
folheto com os instrumentos internacionais aqui referidos e também para marcar a diferença 
entre a “captura” de pessoa sob suspeita e a prisão de pessoa sentenciada.



9

PODERES DA POLÍCIA

Busca e apreensão
As pessoas afetadas por uma busca devem ser tratadas com dignidade e a sua 
propriedade, respeitada.

As buscas devem ser
conduzidas legalmente.

Uso da força e armas de fogo
Todo	uso	da	força	deve	ser	proporcional	à	gravidade	do	delito	e	ao	objetivo	legíti-
mo que se busca.

Recorrer intencionalmente ao uso letal de armas de fogo
é uma medida extrema
que	só	deve	ser	empregada:
•	 quando	for
 estritamente
	 indispensável;
•	 quando	houver
 uma ameaça
	 iminente	à	vida.

MANDADO
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GRUPOS VULNERÁVEIS

MULHERES
As mulheres podem ser
vulneráveis	a	riscos
específicos,	e	deve-se
prestar	atenção	às
necessidades particulares
de proteção em cada caso.

Os atos de revista devem ser
feitos somente por agentes do
sexo feminino.

As mulheres deverão ser mantidas
em locais separados dos detidos
masculinos; quando isso não for
possível, devem ser segregadas dos homens.

As	mulheres	grávidas	e	lactantes	devem	ser	alojadas	em
locais	específicos	durante	a	detenção.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Necessitam de proteção adicional
em virtude da idade e da vulnerabilidade.

Devem	ser	detidos	separadamente
dos adultos, a menos que se
considere	que	o	contrário	favoreça
o seu bem-estar.
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REFUGIADOS E DESLOCADOS INTERNOS
Você deve reconhecer que
eles são especialmente
vulneráveis	devido
ao status de refugiados
ou deslocados
internos.

Eles têm os mesmos
direitos fundamentais
que qualquer outra
pessoa, devendo-se
mostrar o devido
respeito pela sua
vida, dignidade e
integridade física
e mental. 

VÍTIMAS DE CRIME
Trate-as como gostaria
que você mesmo e seus
familiares fossem tratados.

Ao lidar com elas, você deve
ter em mente a situação
delas de vítimas de um crime
e mostrar o devido respeito
pelos seus direitos humanos.
 

GRUPOS VULNERÁVEIS
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PROTEÇÃO PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE



13

PROTEÇÃO PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

A	finalidade	das	visitas	do	CICV	é	avaliar	as	condições	materiais	e	psicológicas	de	
detenção e o tratamento das pessoas privadas de liberdade.

Independentemente de estar frente a uma situação prevista ou não pelas 
Convenções de Genebra, o CICV aplica os mesmos critérios no trabalho em 
benefício	das	pessoas	privadas	de	liberdade.	Ao	conduzir	as	visitas,	os	funcionários	
da organização devem:

• ter acesso a todas as pessoas privadas de liberdade dentro
do mandato do CICV;

•	 ter	acesso	a	todos	lugares	em	que	estejam	detidas;
•	 ter	a	possibilidade	de	falar	com	elas	em	particular;
•	 receber	das	autoridades	uma	lista	das	pessoas	privadas	de	liberdade	dentro	do	

mandato da organização ou a autorização para que eles mesmos façam essa 
lista;

•	 ter	autorização	para	repetir	as	visitas	com	a	frequência	que	desejarem.

O CICV TRABALHA PARA:
•	 evitar	ou	impedir	desaparecimentos	e	execuções	sumárias,

tortura e outras formas de maus-tratos;
•	 melhorar	as	condições	de	detenção;
•	 assegurar	o	respeito	pelas	salvaguardas	processuais	e

garantias judiciais das pessoas privadas de liberdade;
•	 restabelecer	os	laços	familiares	quando	estes	tenham	se	rompido;
•	 facilitar	a	reabilitação	dos	detidos	libertados.
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COMANDO E GESTÃO

Você deve:
•	 observar	e	cumprir	a	lei;
•	 informar	aos	seus	superiores	sobre
 qualquer caso de conduta antiética
 ou ilegal de seus colegas;
•	 ser	responsável	em	relação
	 a	si	mesmo	e	à	comunidade.

EM ÚLTIMA INSTÂNCIA,
VOCÊ DEVERÁ RESPONDER
PELOS SEUS ATOS
E CONDUTAS.
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ANOTE DETALHES IMPORTANTES

Como	membro	da	polícia	ou	das	forças	de	segurança,	você	terá	mais	credibilidade	
e	demonstrará	integridade	se	registrar	todas	as	suas	ações.
Ao	fazer	isto,	deve	responder	às	seguintes	perguntas	importantes:

QUEM testemunhou	ou	foi	responsável	pelo	ato?

O QUE	aconteceu	exatamente?

QUANDO	ocorreu	o	incidente	(data,	hora,	circunstâncias)?

ONDE o	incidente	ocorreu	(descreva	em	detalhes)?

POR QUE	o	incidente	teria	ocorrido	(motivo)?

COMO	pode	ter	ocorrido?

Seu	dever,	como	funcionário	responsável	pela	aplicação	da	lei,	é	reunir	todos	os	
fatos importantes para uma investigação. NÂO É determinar a culpa ou inocência 
de um indivíduo. Isto cabe aos tribunais. Seu testemunho perante o tribunal é es-
sencial	e	a	apresentação	exata	de	provas	contribuirá	não	apenas	para	a	sua	própria	
reputação, mas também para a da polícia ou da força de segurança que representa.

ANOTE DETALHES IMPORTANTES
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS

ESTAS NORMAS FIGURAM NOS SEGUINTES INSTRUMENTOS:

•	 Pacto	Internacional	sobre	Direitos	Civis	e	Políticos

•	 Convenção	Internacional	sobre	a	Eliminação	de	Todas	as	Formas	de  
	 Discriminação	Racial

•		Convenção	sobre	os	Direitos	da	Criança

•	 Regras	Mínimas	para	o	Tratamento	dos	Reclusos	

•	 Código	de	Conduta	para	os	Funcionários	Responsáveis	pela	Aplicação  
 da Lei 

•	 Declaração	dos	Princípios	Básicos	de	Justiça	para	às	Vítimas	de			
 Criminalidade e Abuso de Poder

•	 Conjunto	de	Princípios	para	a	Proteção	de	Todas	as	Pessoas	Sujeitas	a		
	 Qualquer	Forma	de	Detenção	ou	Prisão	

•	 Princípios	Básicos	Relativos	ao	Tratamento	de	Reclusos	

•	 Princípios	Básicos	sobre	a	Utilização	da	Força	e	de	Armas	de	Fogo	por		
	 Funcionários	Responsáveis	pela	Aplicação	da	Lei	

•	 Declaração	sobre	a	Eliminação	da	Violência	contra	as	Mulheres


