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Instruções para o preenchimento deste relatório

Esse modelo foi desenvolvido para ajudar a equipe de avaliação a documentar, de forma siste-
mática, os resultados de uma avaliação dos serviços de saúde mental em um país. Ele não é 
prescritivo, porém fornece sugestões sobre como documentar os resultados de uma avaliação 
a nível nacional. Acréscimos, modificações e omissões podem ser feitas para adaptar o formato 
do relatório às circunstâncias da avaliação.

Esse relatório deve ser preenchido pela equipe de avaliação em consulta sistemática, a fim de 
igualar a pontuação em todos os serviços. Os resultados de cada serviço serão documenta-
dos neste relatório geral após discussão entre as diferentes equipes. Estas discussões podem 
levar a mudanças nas classificações originais de serviços individuais, reduzindo a variação. Os 
resultados qualitativos relatados são tão importantes quanto a pontuação e também1 devem 
ser documentados.

O relatório contém os seguintes componentes:
Resumo executivo: Descreve o projeto, introduz a ferramenta de avaliação e os temas e 
padrões e apresenta o método de forma breve, resultados a nível nacional e conclusões, 
bem como recomendações.

Metodologia: A seção de metodologia descreve a composição das equipes, como elas 
foram selecionadas, treinadas, a distribuição das funções e assim por diante. Tabelas que 
mostram, por exemplo, o número de serviços visitados (com ou sem agendamento), o 
número de profissionais, pacientes e família (ou amigos(as) e cuidadores)1 entrevistados 
também são incluídas. A forma como as visitas foram conduzidas é descrita de forma 
qualitativa.

Resultados e discussão: Essa seção apresenta os resultados por tipo de Serviço, des-
membrados por tema. Tabelas são apresentadas, com uma visão geral das pontuações 
para cada Serviço na categoria. Os resultados qualitativos são demonstrados, descreven-
do as dificuldades encontradas durante a avaliação ou pontuação, descrições, citações e 
histórias e todas as questões metodológicas de anotações ou ressalvas ou exceções para 
as pontuações atribuídas. A discussão deve analisar as principais conclusões e questões 
para cada tema para cada tipo de Serviço.

Conclusões e recomendações: Essa seção apresenta recomendações e sugere os pró-
ximos passos colaborativos para o país, em um processo participativo com os usuários dos 
serviços, suas famílias e cada uma dos serviços. 

Ao longo do documento, as comparações deverão ser feitas com serviços gerais de saú-
de em cada categoria. Estes serviços devem ter sido observados e pontuados por cada 
membro da equipe de avaliação e são utilizados como base de referência no país para ava-
liar os serviços de saúde mental e também para reduzir a subjetividade dentro e entre os 
grupos de avaliação

1 Ao longo deste documento, o termo ‘membros da família’ é utilizado para incluir amigos(as) e cuida-
dores.
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Resumo executivo 3

Objetivo

Um resumo executivo deve introduzir o relatório. Essa seção não deve possuir mais do que três 
a quatro páginas. Ela fornece uma visão geral do projeto, os métodos utilizados e os resultados, 
conclusões e recomendações. Seu preenchimento deve ser feito de forma coletiva por todos 
os grupos de avaliação, após a discussão. Ela deve documentar os resultados para cada Ser-
viço e fornecer uma visão geral da situação no país avaliado. Primeiramente é apresentado o 
método utilizado para conduzir toda a avaliação e o que foi feito exatamente e então apresen-
tar os resultados gerais com uma análise curta.

Um parágrafo introdutório deve descrever o histórico do projeto: por que a avaliação foi iniciada, 
sua finalidade e seus objetivos.

Métodos

Essa seção deve descrever, primeiramente, como e quando os organismos de avaliação foram 
criados, com notas breves sobre sua composição e funções. 

Ela deve introduzir a ferramenta de avaliação e indicar os cinco temas:

1. O direito a um padrão de vida adequado (Artigo 28 da CDPD)

2. O direito a usufruir o padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 25 da 
CDPD)

3. O direito a exercer capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da pes-
soa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

4. Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e 
contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

5. O direito a viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (Artigo 19 da CDPD)

Resumo executivo
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Essa seção também deve incluir uma tabela para apresentar informações sobre o que as equi-
pes fizeram (embora estas informações também sejam fornecidas posteriormente no relatório):

Número de hospitais psiquiátricos visitados 5

Número de alas de internação em saúde mental visitadas 5

Número de serviços ambulatoriais de saúde mental visitados 5

Número de serviços de cuidados diurnos visitados 3

Número total de serviços de saúde mental visitados 18

Número de visitas agendadas 9

Número de visitas não agendadas 9

Número total de visitas a serviços de saúde mental 18

Número de profissionais entrevistados 61

Número de usuários dos serviços entrevistados 279

Número de famílias (ou amigos(as) ou cuidadores) entrevistados 169

Número total de entrevistas em serviços de saúde mental 509

Em seguida, essa seção descreve como os resultados foram pontuados e apresenta os níveis de 
desempenho. Também poderia mencionar como a subjetividade foi controlada nas avaliações: 
pela comparação da base de referência do país com serviços gerais de saúde e de busca de 
consenso dentro e entre os grupos de avaliação. Quaisquer outros fatores que influenciem tam-
bém devem ser descritos, tais como o ‘peso’ subjetivo de determinados critérios que pode ter 
influenciado a pontuação de um determinado Padrão ou tema mais fortemente do que outros.

Resultados

Essa seção deve consistir de uma tabela com os resultados gerais da avaliação. Tal tabela 
deve ser codificada em cores por tipo de Serviço e por pontuação ou níveis de desempenho 
ao longo do relatório. Cada Serviço pode receber um código de letra e número (por exemplo, 
H-1 para o primeiro hospital psiquiátrico, N-1 para a primeira unidade de internação em saúde 
mental), seguido por um resumo do formulário do relatório de cada Serviço. Isso fornece uma 
visão geral da pontuação de cada Serviço em cada tema e Padrão (os critérios não estão inclu-
ídos neste nível) e uma visão geral codificada em cores da pontuação de cada categoria de 
Serviço. Deve haver uma clara comparação entre os serviços gerais de saúde, com uma com-
paração para cada categoria, se possível, ou um hospital geral no mínimo. Um exemplo desta 
tabela é fornecido abaixo.

Conclusões e recomendações

A situação geral com relação aos direitos humanos e à qualidade dos serviços de saúde men-
tal no país pode ser descrita, e as áreas nas quais se recomenda melhorias devem ser listadas.
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Avaliação dos Serviços 
de Saúde Mental e 
Assistência Social
Metodologia

Essa seção resume como a avaliação foi conduzida. A avaliação deve constituir uma descrição 
sistemática em larga escala (não apenas para cada Serviço) e deve descrever como os resulta-
dos foram coletados, codificados, pontuados e agrupados. Também pode incluir os seguintes, 
embora estas sugestões não sejam exaustivas ou prescritivas:

Criando o grupo de avaliação

• selecionando os membros do grupo;

• composição do grupo por profissão e filiação;

• funções, responsabilidades e atividades do grupo;

• descrição de quaisquer subgrupos, por exemplo, grupos de entrevista de usuários espe-
ciais, equipes de trabalho de campo;

• treinamentos ou cursos que as equipes receberam antes de conduzir a avaliação, incluindo 
datas. Como, por exemplo, em:

 – direitos humanos,
 – legislação de saúde mental e
 – utilização da ferramenta de avaliação e dos critérios de pontuação.

Classificação dos serviços

Como os tipos de serviços foram agrupados, com classificação ou chave, por exemplo:

• hospitais psiquiátricos (H),

• unidades de internação em hospitais gerais (N),

• serviços ambulatoriais (P),

• serviços de cuidados diurnos (D),

• serviços de acolhimento institucional (S) e

• centros de reabilitação (R)

ou qualquer outra classificação relevante ao país.

Essa seção também deve descrever os tipos de serviços gerais de saúde (G) que foram avalia-
das a título de comparação e se uma de cada categoria foi avaliada para combinar os serviços 
de saúde mental, ou de outra forma.
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Estas grandes categorias de serviço de saúde mental podem incluir diversas subcategorias, 
como, por exemplo, ‘N’ pode incluir adultos, adolescentes e unidades de desintoxicação em 
hospitais gerais; ‘S’ pode incluir serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescen-
tes, acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, acolhimento destinado a jovens e adultos 
com deficiência, bem como de outros ‘grupos’; ‘P’ pode incluir centros de saúde mental comu-
nitários ou relacionados ao uso de substâncias psicoativas, unidades de atenção primária e 
assistência ambulatorial prestada por hospitais gerais. Quaisquer subcategorias devem ser defi-
nidas e listadas nessa seção.

Visitas

Essa seção deve descrever a forma como as visitas foram conduzidas, incluindo:

• os serviços visitados, com as datas;

• quaisquer reuniões pré-visita;

• a forma como as equipes de avaliação foram designadas às visitas, com os critérios de 
independência, variação no tipo de Serviço etc.;

• proporção de visitas notificadas e como os serviços atenderam a notificação;

• quais observações foram feitas e quais não foram;

• os tipos de documentos revisados e se eles se encontravam disponíveis em geral;

• quaisquer questões práticas notáveis que surgiram durante a visita; e

• quaisquer considerações éticas, incluindo a aprovação do comitê de ética e formulários de 
consentimento. 
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Algumas destas informações podem ser resumidas em uma ou mais tabelas; por exemplo:

Tipo e nome de Serviço Localização Data da visita

Hospitais psiquiátricos
Serviço X X 01/01/01
Serviço Y... Y 01/01/01

Alas de internação em hospitais gerais
Serviço A A 01/01/01
Serviço B... B 01/01/01

Serviços ambulatoriais
Serviço J J 01/01/01
Serviço K... K 01/01/01

Serviços de cuidados diurnos
Serviço P P 01/01/01
Serviço Q... Q 01/01/01

Serviços gerais de saúde
Serviço D D 01/01/01
Serviço E E 01/01/01

Visitas por Serviço Planejadas Conduzidas % 
anunciadas

%  
não 

anunciadas

Hospitais psiquiátricos 10 8 80 20

Alas de internação em 
hospitais gerais

8 8 50 50

Serviços ambulatoriais 12 12 60 40

Serviços de cuidados diurnos 4 3 40 60

Serviços gerais de saúde 5 5 50 50

Total 39 36 56 44
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Entrevistas

Essa seção deve descrever a forma como as visitas foram conduzidas, incluindo:

• quais entrevistas foram designadas para qual equipe de avaliação ou membro da equipe e 
por que; por exemplo, a equipe pode ter decidido quais usuários dos serviços estavam em 
melhor posição para entrevistar outros usuários dos serviços;

• a razão ou os critérios nos quais o número de entrevistas para cada Serviço foi baseado;

• uma lista dos critérios na qual a seleção de entrevistados foi baseada;

• por que os números de entrevistas planejadas não correspondem aos números reais, por 
exemplo, por que as pessoas desistiram, questões de consentimento; e

• comentários sobre questões práticas generalizadas, positivas e negativas, que surgiram 
durante as entrevistas (por exemplo, privacidade, seleção de entrevistados).

Lembrete

O número de pessoas entrevistadas depende do número de usuários dos serviços e pro-
fissionais associados ao serviço, o tamanho total do serviço e o número de unidades que 
dispõe. Por exemplo:

• Caso apenas seis usuários estejam sob cuidado de um Serviço, todos eles (100%) 
devem ser entrevistados.

• Caso haja 16 usuários dos serviços, um mínimo de oito (50%) deve ser entrevistado.

• Caso haja 40 usuários dos serviços ou mais, um mínimo de 12 (aproximadamente 
30%) deve ser entrevistado.

• O número de entrevistas a serem realizadas com os membros da família (ou amigos(as) 
ou cuidadores) pode ser determinado reduzindo a metade do número de entrevistas 
planejadas com os usuários dos serviços. Portanto, nos cenários acima, o número de 
membros da família a serem entrevistados seria três (50% do número de usuários dos 
serviços), quatro (50%) e seis (50%).

• O número de profissionais a serem entrevistados pode ser determinado com base na 
mesma proporção utilizada para os usuários do serviço.

Estas proporções são apenas guias. Pode não ser necessário conduzir o número 
pré-determinado de entrevistas, caso a equipe de avaliação considere que reuniu infor-
mações suficientes para determinar a qualidade e as condições dos direitos humanos 
do Serviço. Por exemplo, não há por que entrevistar pessoas se as entrevistas não 
fornecem informações adicionais importantes. Portanto, com prováveis desistências e 
retenções de consentimento, haverá, frequentemente, uma diferença entre o número 
planejado e o número real de entrevistas conduzidas.

A realização de entrevistas em serviços de saúde gerais não é obrigatória. As compa-
rações entre as serviços de saúde mental e de saúde geral podem ser feitas com base 
em observações. Entretanto, para uma comparação mais aprofundada, as entrevistas 
também podem ser conduzidas para serviços de saúde gerais utilizando as proporções 
acima como orientação.
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Novamente, pode ser útil resumir algumas destas informações em tabelas, por exemplo:

Entrevistas Nº de 
planejadas

Nº de 
conduzidas

Hospitais psiquiátricos

Usuários 247 126

Família 125 94

Profissionais 32 29

Subtotal 404 249

Alas de internação em hospitais gerais

Usuários 52 45

Família 27 22

Profissionais 14 13

Subtotal 93 80

Serviços ambulatoriais

Usuários 83 81

Família 42 40

Profissionais 12 11

Subtotal 137 132

Serviços de cuidados diurnos

Usuários 29 27

Família 16 13

Profissionais 9 8

Subtotal 54 48

Serviços gerais de saúde

[Apenas observações feitas] NA NA

Total 1521 1088

NA, não aplicável
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Métodos para análise de resultados

Essa seção deve descrever brevemente como os resultados foram analisados e avaliados, 
incluindo uma descrição dos níveis de desempenho, possivelmente em formato de tabela. Por 
exemplo:

Nível de realização Descrição

AT Alcançado Totalmente Há evidência de que os critérios, padrões ou temas foram 
completamente realizados.

AP Alcançado Parcialmente Há evidência de que os critérios, padrões ou temas foram 
realizados, porém melhorias ainda são necessárias.

AI Alcance iniciado Há evidência de medidas sendo tomadas para cumprir os 
critérios, padrões ou temas, porém melhorias significativas 
ainda são necessárias.

NI Não iniciado Não há evidência de cumprimento dos critérios, padrões ou 
temas.

NA Não aplicável Os critérios, padrões ou temas não são aplicáveis ao Serviço 
em questão (por exemplo, a avaliação de dormitórios para 
serviços ambulatoriais).

Também deve ser descrito como os comitês de avaliação reuniram-se para discutir, confrontar 
os resultados e compará-los com aqueles obtidos a partir dos serviços gerais de saúde no país.
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Resultados e 
discussão

A seção de resultados possui dois componentes: tabelas de classificação e uma discussão 
sobre os resultados qualitativos.

Nas tabelas, os resultados devem ser organizados por categoria de Serviço (por exemplo, hos-
pitais, unidades de internação, serviços ambulatoriais, serviços de cuidados diurnos, serviços 
de acolhimento institucional) e fornecer estatísticas básicas para os serviços analisados, bem 
como resultados detalhados para cada tipo de Serviço, organizados por tema. Todas as tabelas 
devem incluir uma comparação direta com a base de referência dos serviços gerais de saúde.

A seção de resultados para cada categoria de Serviço deve ser acompanhada por uma dis-
cussão dos resultados qualitativos e opiniões sobre a situação geral em cada tipo de Serviço, 
formada por observações, análise da documentação e entrevistas. As observações dos mem-
bros da equipe devem ser descritas e os resultados das entrevistas podem ser resumidos. Pode 
ser útil incluir citações diretas ou o resumo das informações anedóticas fornecidas à equipe 
durante entrevistas, a fim de acrescentar profundidade ao relatório. No entanto, a confidenciali-
dade dos entrevistados é de suma importância e a equipe deve considerar se uma anedota ou 
citação, mesmo que seja anônima, irá revelar a fonte.

O relatório também pode mencionar quaisquer advertências ou notas explicativas sobre os 
resultados qualitativos (por exemplo, por que determinados padrões devem ser interpretados 
com cuidado e quais observações, histórias ou citações podem esclarecer certos resultados). 
As conclusões positivas também devem ser descritas, com todas as áreas de práticas parti-
cularmente boas.

Pode ser útil utilizar a mesma estrutura, a fim de ordenar os resultados para cada título do Serviço:

1. O direito a um padrão de vida adequado (Artigo 28 da CDPD)

2. O direito a usufruir do padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 25 da 
CDPD)

3. O direito a exercer a capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da pes-
soa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

4. Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes ou 
e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

5. O direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (Artigo 19 da 
CDPD)

Um exemplo de uma seção de resultados é apresentado abaixo para cada categoria de Ser-
viço; entretanto, a apresentação final do relatório fica a critério da equipe de avaliação.
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A. Hospitais psiquiátricos

Resumo dos hospitais psiquiátricos avaliados

Essa seção deve ser iniciada com uma revisão das estatísticas básicas dos serviços psiquiá-
tricos de nível terciário avaliados, com seus códigos, o número de profissionais, o número de 
usuários e o número de entrevistas realizadas com os usuários, profissionais e familiares.

Na comparação com o sistema geral de saúde, alguns resultados podem ter sido baseados ape-
nas em observações ou na análise da documentação. Tal fato deve ser observado e a coluna 
referente ao “número de entrevistas realizadas” na tabela deve ser deixada em branco.

Serviço Nº total de 
profissionais 

da saúde

Nº total de 
usuários

No de entrevistas

Usuários Membros 
da família

Profissionais

H-1 12 200 60 30 30 20 6 6

H-2 10 120 36 22 18 16 10 7

H-3 13 265 80 34 40 22 7 7

H-4 9 110 33 20 18 18 5 5

H-5 8 125 38 20 19 18 4 4

Serviço geral de saúde 
(de preferência terciário)

20 140 42 10 21 4 10 6

Total 131 630 289 136 146 98 42 35

Em seguida, a seção deve listar os resultados tabulados para cada tema, seguidos por uma 
discussão dos resultados qualitativos para tal tema.
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Tema 1. O direito a um padrão de vida adequado (Artigo 28 da CDPD)

Serviço
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 Serviço do siste-

ma geral de saúde 
(de preferência a 
nível terciário)

Padrão 1.1: O prédio está em boas condições físicas. NI NI AI AP AI AP
Padrão 1.2: As condições de repouso e pernoite no 
serviço são confortáveis e permitem privacidade 
suficiente para os usuários.

AI AI AI AP AI AT

Padrão 1.3: O serviço atende aos requisitos sanitários e 
de higiene.

NI NI AI AP AI AT

Padrão 1.4: Os usuários do serviço recebem alimentação, 
água potável e vestuário que correspondem às suas 
necessidades e preferências.

AI AI AI AP AI AP

Padrão 1.5: Os usuários do serviço podem se comunicar 
livremente e seu direito à privacidade é respeitado.

NI NI NI AI AI AT

Padrão 1.6: O serviço oferece um ambiente acolhedor, 
confortável e estimulante, que promove participação ativa 
e interação.

NI NI NI AI NI AP

Padrão 1.7: Os usuários do serviço podem usufruir 
plenamente de vida social e pessoal e continuar 
envolvidos na vida e nas atividades comunitárias.

NI NI AI AI AI AP

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 1 em hospitais psiquiátricos,

• incluir observações e as conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 2.  O direito a usufruir do padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 
25 da CDPD)

Serviço
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 Serviço do sis-

tema geral de 
saúde (de prefe-
rência terciário)

Padrão 2.1: Os serviços está disponível a todos que 
requerem tratamento e apoio.

AP AP AP AP AP AT

Padrão 2.2: O serviço possui profissionais qualificados e 
oferece serviços de boa qualidade em saúde mental.

AI AI AP AP AI AT

Padrão 2.3: O tratamento, a reabilitação psicossocial e 
articulações para redes de apoio e outros serviços são 
elementos de um projeto terapêutico orientado pelas 
necessidades do usuário do serviço e contribuem para 
sua capacidade de viver de forma independente na 
comunidade.

NI NI AI AI NI AT

Padrão 2.4: Medicamentos psicotrópicos estão 
disponíveis, são acessíveis e utilizados do modo 
apropriado.

AI NI AP AP AI AT

Padrão 2.5: Serviços adequados estão disponíveis para a 
saúde geral e reprodutiva.

AI AI AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 2 em hospitais psiquiátricos,

• incluir observações e as conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.



Resultados e discussão 17

Tema 3.  O direito a exercer capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da 
pessoa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

Serviço
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 Serviço do siste-

ma geral de saúde 
(de preferência a 
nível terciário)

Padrão 3.1: As preferências dos usuários do serviço 
referentes ao lugar e à forma de tratamento são sempre 
uma prioridade.

NI NI NI AI NI AP

Padrão 3.2: Existem procedimentos e salvaguardas em 
vigor para prevenir a privação de liberdade e o tratamento 
sem o consentimento livre e informado.

AI NI NI AI AI AT

Padrão 3.3: Os usuários do serviço podem exercer sua 
capacidade legal e recebem o apoio necessário para 
exercer sua capacidade legal.

AI AI AI AI AI AT

Padrão 3.4: Os usuários do serviço têm o direito à 
confidencialidade e ao acesso a suas informações 
pessoais de saúde.

NI NI NI NI NI AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 3 em hospitais psiquiátricos,

• incluir observações e as conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 4.  Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradan-
tes e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

Serviço
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 Serviço do siste-

ma geral de saúde 
(de preferência a 
nível terciário)

Padrão 4.1: Os usuários do serviço têm o direito à 
prevenção contra abuso verbal, psicológico, físico e 
sexual e contra negligência física e emocional.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 4.2: Métodos alternativos são utilizados em lugar 
de isolamento e contenção como meio de reduzir a 
escalada de crises potenciais.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 4.3: Eletroconvulsoterapia, psicocirurgia e 
outros procedimentos médicos que possam ter efeitos 
permanentes ou irreversíveis, que sejam realizados no 
serviço ou encaminhados para outra referência, não 
devem ser realizados de forma abusiva e só podem ser 
administrados com o consentimento livre e informado do 
usuário do serviço.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 4.4: Nenhum usuário do serviço é submetido 
a experimentos médicos ou científicos sem seu 
consentimento livre e esclarecido.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 4.5: Existem garantias para prevenir a tortura ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou outras 
formas de maus-tratos e abuso.

NI NI NI NI NI AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 4 em hospitais psiquiátricos,

• incluir observações e as conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 5.  O direito a viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (Artigo 19 
da CDPD)

Serviço
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 Serviço do siste-

ma geral de saúde 
(de preferência a 
nível terciário)

Padrão 5.1: Os usuários do serviço recebem apoio para 
ter acesso a um lugar para morar e dispor dos recursos 
financeiros necessários para viver na comunidade.

NI NI NI AI AI AT

Padrão 5.2: Os usuários do serviço podem ter acesso a 
oportunidades de educação e de trabalho.

NI NI NI AI AI AT

Padrão 5.3: O direito dos usuários do serviço a participar 
da vida política e pública e a exercer a liberdade de 
associação é apoiado.

NI NI NI AI AI AT

Padrão 5.4: Os usuários do serviço são apoiados para 
participar em atividades sociais, culturais, religiosas e de 
lazer.

NI NI NI AI AI AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 5 em hospitais psiquiátricos,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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B.  Unidades de internação de saúde mental em 
hospitais gerais

Resumo das unidades de internação avaliadas

Essa seção deve ser iniciada com uma revisão das estatísticas básicas das unidades de 
internação em saúde mental avaliadas em hospitais gerais, com seus códigos, o número de 
profissionais, o número de usuários e o número de entrevistas realizadas com os usuários, pro-
fissionais e familiares.

Na comparação com o sistema geral de saúde, alguns resultados podem estar baseados ape-
nas em observações ou na análise da documentação. Tal fato deve ser observado e a coluna 
referente ao “número de entrevistas realizadas” na tabela deve ser deixada em branco.

Serviço Nº total 
de profis-
sionais da 

saúde

Nº total de 
usuários

No de entrevistas
Usuários Membros da 

família
Profissionais

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

N-1 2 12 6 6 3 2 2 2
N-2 3 20 10 8 5 5 3 3
N-3 4 30 15 11 8 6 4 3
N-4 3 15 8 8 4 4 3 3
N-5 2 25 13 12 7 5 2 2

Serviço geral 
de saúde (de 
preferência ala 
de internação)

10 12 12 8 6 4 10 7

Total 24 114 64 53 33 26 24 20

Em seguida, a seção deve listar os resultados tabulados para cada tema, seguidos por uma 
discussão dos resultados qualitativos para esse tema.
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Tema 1. O direito a um padrão de vida adequado (Artigo 28 da CDPD)

Serviço
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência unida-
de de internação)

Padrão 1.1: O prédio está em boas condições físicas. AI AI AP AT AP AT
Padrão 1.2: As condições de repouso e pernoite no 
serviço são confortáveis e permitem privacidade 
suficiente para os usuários.

AI AI AI AP AP AT

Padrão 1.3: O serviço atende aos requisitos sanitários e 
de higiene.

AP AI AI AT AP AT

Padrão 1.4: Os usuários do serviço recebem alimentação, 
água potável e vestuário que correspondem às suas 
necessidades e preferências.

AP AP AP AT AT AT

Padrão 1.5: Os usuários dos serviços podem se 
comunicar livremente e seu direito à privacidade é 
respeitado.

AI AI AP AP AP AT

Padrão 1.6: O serviço proporciona um ambiente 
acolhedor, confortável e estimulante, que promove 
participação ativa e interação.

AI AI AI AI AI AP

Padrão 1.7: Os usuários do serviço podem usufruir 
plenamente de vida social e pessoal e continuar 
envolvidos na vida e nas atividades comunitárias.

AP AI AI AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 1 em unidades de internação,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 2.  O direito a usufruir do padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 
25 da CDPD)

Serviço
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência unida-
de de internação)

Padrão 2.1: O serviço está disponível para todos que 
necessitam de tratamento e apoio.

AP AP AI AP AP AP

Padrão 2.2: O serviço possui profissionais qualificados e 
oferece atenção de boa qualidade em saúde mental.

AP AP NI AP AT AT

Padrão 2.3: O tratamento, a reabilitação psicossocial e 
articulações para redes de apoio e outros serviços são 
elementos de um projeto terapêutico orientado pelas 
necessidades do usuário do serviço e contribuem para 
sua capacidade de viver de forma independente na 
comunidade.

AP AP AI AI AT AT

Padrão 2.4: Medicamentos psicotrópicos estão 
disponíveis, são acessíveis e utilizados do modo 
apropriado.

AP AP AI AP AP AP

Padrão 2.5: Serviços adequados estão disponíveis para 
saúde geral e reprodutiva.

AP AP NI AP AT AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 2 em unidades de internação,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 3.  O direito a exercer capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da 
pessoa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

Serviço
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência unida-
de de internação)

Padrão 3.1: As preferências dos usuários do serviço 
referentes ao lugar e à forma de tratamento são sempre 
uma prioridade.

AP AP AP AP AP AP

Padrão 3.2: Existem procedimentos e salvaguardas 
em vigor para prevenir a privação de liberdade e o 
tratamento sem o consentimento livre e informado.

AP AP AI AI AI AT

Padrão 3.3: Os usuários do serviço podem exercer sua 
capacidade legal e recebem o apoio necessário para 
exercer sua capacidade legal.

NI NI AI AP NI AT

Padrão 3.4: Os usuários do serviço têm o direito à 
confidencialidade e ao acesso a suas informações 
pessoais de saúde.

AI AI NI NI NI AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 3 em unidades de internação,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 4.  Prevenção contra a tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degra-
dantes e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

Serviço
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 Serviço do sis-

tema geral de 
saúde (de prefe-
rência unidade 
de internação)

Padrão 4.1: Os usuários do serviço têm o direito à 
prevenção contra abuso verbal, psicológico, físico e 
sexual e contra negligência física e emocional.

AI AI NI AI NI AT

Padrão 4.2: Métodos alternativos são utilizados em lugar 
de isolamento e contenção, como meio para reduzir a 
escalada de crises potenciais.

AI AI NI AI NI AT

Padrão 4.3: Eletroconvulsoterapia, psicocirurgia e 
outros procedimentos médicos que possam ter efeitos 
permanentes ou irreversíveis, que sejam realizados no 
serviço ou encaminhados para outra referência, não 
devem ser realizados de forma abusiva e só podem ser 
administrados com o consentimento livre e informado do 
usuário do serviço.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 4.4: Nenhum usuário do serviço é submetido 
a experimentos médicos ou científicos sem o seu 
consentimento livre e esclarecido.

AP AI NI AI AI AT

Padrão 4.5: Existem garantias para prevenir a tortura 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou 
outras formas de maus-tratos e abuso.

NI NI NI NI NI AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 4 em unidades de internação,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.



Resultados e discussão 25

Tema 5.  O direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (Artigo 19 
da CDPD)

Serviço
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência unida-
de de internação)

Padrão 5.1: Os usuários do serviço recebem apoio para 
ter acesso a um lugar para morar e dispor dos recursos 
financeiros necessários para viver na comunidade.

AI AI AI AI AI AT

Padrão 5.2: Os usuários do serviço podem ter acesso a 
oportunidades de educação e de trabalho.

NI NI NI NI NI AT

Padrão 5.3: O direito dos usuários do serviço a participar 
da vida política e pública e a exercer a liberdade de 
associação é apoiado.

AP AI AP AP AP AT

Padrão 5.4: Os usuários do serviço são apoiados para 
participar em atividades sociais, culturais, religiosas e de 
lazer.

AP AI AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 5 em unidades de internação,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.



 26 Direito é Qualidade

C. Serviços ambulatoriais de saúde mental

Resumo dos serviços ambulatoriais avaliados

Essa seção deve ser iniciada com uma revisão das estatísticas básicas dos serviços ambulato-
riais de saúde mental, com seus códigos, o número de profissionais, o número de usuários e o 
número de entrevistas realizadas com os usuários, profissionais e familiares.

Na comparação com o sistema geral de saúde, alguns resultados podem ter sido baseados ape-
nas em observações ou na análise da documentação. Tal fato deve ser observado e a coluna 
referente ao “número de entrevistas realizadas” na tabela deve ser deixada em branco.

Serviço No total 
de profis-
sionais da 

saúde

No 
total de 
usuários

No de entrevistas
Usuários Membros da 

família
Profissionais

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

P-1 2 60 20 20 10 10 2 2
P-2 3 40 13 13 7 6 3 3
P-3 4 50 16 15 8 8 4 3
P-4 2 80 24 23 12 11 2 2
P-5 1 30 10 10 5 5 1 1

Serviço geral 
de saúde (de 
preferência 
Serviços 
ambulatoriais)

4 12 12 6 6 3 4 4

Total 16 272 95 87 48 43 16 15

Em seguida, a seção deve listar os resultados tabulados para cada tema, seguidos por uma 
discussão dos resultados qualitativos para tal tema.

Determinados temas e padrões não são aplicáveis a serviços ambulatoriais (vide kit de ferra-
mentas de Direitos de Qualidade da OMS). Em particular, o tema 1, o direito a um padrão de 
vida adequado, não é aplicável sob hipótese alguma. Tal fato deve ser observado, uma vez que 
os resultados não serão relatados.
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Tema 2.  O direito a usufruir do padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 
25 da CDPD)

Serviço
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência servi-
ço ambulatorial)

Padrão 2.1: O serviço está disponível para todos que 
necessitam de tratamento e apoio.

AP AP AT AP AT AT

Padrão 2.2: O serviço possui profissionais qualificados e 
oferece atenção de boa qualidade em saúde mental.

AP AI AP AP AP AT

Padrão 2.3: O tratamento, a reabilitação psicossocial e 
articulações para redes de apoio e outros serviços são 
elementos de um projeto terapêutico orientado pelas 
necessidades do usuário do serviço e contribuem para 
sua capacidade de viver de forma independente na 
comunidade.

AT AT AT AP AT AT

Padrão 2.4: Medicamentos psicotrópicos estão 
disponíveis, são acessíveis e utilizados de modo 
apropriado.

AT AP AT AP AP AT

Padrão 2.5: Serviços adequados estão disponíveis para a 
saúde geral e reprodutiva.

AP AI AP AI AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 2 em serviços ambulatoriais,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 3.  O direito a exercer a capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança 
da pessoa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

Serviço
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência Servi-
ço ambulatorial)

Padrão 3.1: As preferências dos usuários do serviço 
referentes ao lugar e à forma de tratamento são sempre 
uma prioridade.

AT AT AT AT AT AT

Padrão 3.2: Existem procedimentos e salvaguardas em 
vigor para prevenir a privação de liberdade e o tratamento 
sem o consentimento livre e informado.

AT AT AT AT AT AT

Padrão 3.3: Os usuários do serviço podem exercer sua 
capacidade legal e recebem o apoio necessário para 
exercer sua capacidade legal.

AT AP AP AP AP AT

Padrão 3.4: Os usuários do serviço têm o direito à 
confidencialidade e ao acesso às suas informações 
pessoais de saúde.

AP AP AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 3 em serviços ambulatoriais,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 4.  Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes 
e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

Serviço
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência Servi-
ço ambulatorial)

Padrão 4.1: Os usuários do serviço têm o direito à 
prevenção contra abuso verbal, psicológico, mental, físico 
e sexual e contra negligência física e emocional.

AT AT AT AT AT AT

Padrão 4.2: Métodos alternativos são utilizados em lugar 
de isolamento e contenção, como meio para reduzir a 
escalada de crises potenciais.

x x x x x x

Padrão 4.3: Eletroconvulsoterapia, psicocirurgia e 
outros procedimentos médicos que possam ter efeitos 
permanentes ou irreversíveis, que sejam realizados no 
serviço ou encaminhados para outra referência, não 
devem ser realizados de forma abusiva e só podem ser 
administrados com o consentimento livre e informado do 
usuário do serviço.

AP AP AP AP AP AT

Padrão 4.4: Nenhum usuário do serviço é submetido 
a experimentos médicos ou científicos sem seu 
consentimento livre e esclarecido.

AT AT AT AT AT AT

Padrão 4.5: Existem garantias para prevenir a tortura ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou outras 
formas de maus-tratos e abuso.

AP AP AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 4 em serviços ambulatoriais,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 5.  O direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (Artigo 19 
da CDPD)

Serviço
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Serviço do sistema 

geral de saúde (de 
preferência Servi-
ço ambulatorial)

Padrão 5.1: Os usuários do serviço recebem apoio para 
ter acesso a um lugar para morar e dispor dos recursos 
financeiros necessários para viver na comunidade.

AT AP AT AP AP AT

Padrão 5.2: Os usuários do serviço podem ter acesso a 
oportunidades de educação e de trabalho.

AP AP AP AP AP AT

Padrão 5.3: O direito dos usuários do serviço a participar 
da vida política e pública e a exercer a liberdade de 
associação é apoiado.

AT AT AT AP AP AT

Padrão 5.4: Os usuários do serviço são apoiados para 
participar em atividades sociais, culturais, religiosas e de 
lazer.

AT AT AT AT AT AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 5 em serviços ambulatoriais,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.



Resultados e discussão 31

D. Serviços de cuidados diurnos

Resumo dos serviços de cuidados diurnos avaliados

Essa seção deve ser iniciada com uma revisão das estatísticas básicas dos serviços de cuidados 
diurnos da saúde mental, com seus códigos, o número de profissionais, o número de usuários 
e o número de entrevistas realizadas com os usuários, profissionais e familiares (amigos(as) ou 
cuidadores).

Na comparação com o sistema geral de saúde, alguns resultados podem ter sido baseados ape-
nas em observações ou na análise da documentação. Tal fato deve ser observado e a coluna 
referente ao “número de entrevistas realizadas” na tabela deve ser deixada em branco.

Serviço Nº total 
de pro-

fissionais 
da saúde

Nº total de 
usuários

No de entrevistas
Usuários Membros da 

família
Profissionais

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

Plane-
jadas

Condu-
zidas

D-1 2 12 12 11 6 5 2 2
D-2 3 9 9 9 5 4 3 3
D-3 4 8 8 7 5 4 4 3

Serviço geral 
de saúde (de 
preferência serviço 
de cuidados 
diurnos)

4 12 12 8 6 5 4 4

Total 13 41 41 35 22 18 13 13

Em seguida, a seção deve listar os resultados tabulados para cada tema, seguidos por uma 
discussão dos resultados qualitativos para tal tema.
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Tema 1.  O direito a um padrão de vida adequado (Artigo 28 da CDPD)

Serviço
D-1 D-2 D-3 Serviço do sistema geral de 

saúde (de preferência ser-
viço de cuidado diurno)

Padrão 1.1: O prédio está em boas condições físicas. AP AP AP AT
Padrão 1.2: As condições de repouso e pernoite no 
serviço são confortáveis e permitem privacidade 
suficiente para os usuários.

AP AP AP AT

Padrão 1.3: O serviço atende os requisitos sanitários e 
de higiene.

AP AP AP AT

Padrão 1.4: Os usuários do serviço recebem alimentação, 
água potável e vestuário que correspondem às suas 
necessidades e preferências.

AP AP AP AT

Padrão 1.5: Os usuários do serviço podem se comunicar 
livremente e seu direito à privacidade é respeitado.

AP AP AP AT

Padrão 1.6: O serviço oferece um ambiente acolhedor, 
confortável e estimulante, que promove participação ativa 
e interação.

AP AP AP AT

Padrão 1.7: Os usuários do serviço podem usufruir 
plenamente de vida social e pessoal e continuar 
envolvidos na vida e atividades comunitárias.

AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 1 em serviços de cuidados diurnos,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 2.  O direito a usufruir do padrão mais elevado possível de saúde física e mental (Artigo 
25 da CDPD)

Serviço
D-1 D-2 D-3 Serviço do sistema geral de 

saúde (de preferência ser-
viço de cuidado diurno)

Padrão 2.1: O serviço está disponível para todos que 
necessitam de tratamento e apoio.

AP AP AP AT

Padrão 2.2: O serviço possui profissionais qualificados e 
oferece atenção de qualidade em saúde mental.

AI AI NI AP

Padrão 2.3: O tratamento, a reabilitação psicossocial e 
as articulações para redes de apoio e outros serviços 
são elementos de um projeto terapêutico orientado 
pelas necessidades do usuário e contribuem para 
sua capacidade de viver de forma independente na 
comunidade.

AP AP AP AT

Padrão 2.4: Medicamentos psicotrópicos estão 
disponíveis encontra-se disponível, são acessíveis e 
utilizados do modo apropriado.

AI NI NI AP

Padrão 2.5: Serviços adequados estão disponíveis para 
saúde geral e reprodutiva.

NI NI NI AP

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 2 em serviços de cuidados diurnos,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.



 34 Direito é Qualidade

Tema 3.  O direito a exercer capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da 
pessoa (Artigos 12 e 14 da CDPD)

Serviço
D-1 D-2 D-3 Serviço do sistema geral de 

saúde (de preferência ser-
viço de cuidado diurno)

Padrão 3.1: As preferências dos usuários do serviço 
referentes ao local e à forma de tratamento são sempre 
uma prioridade.

AP AP AP AT

Padrão 3.2: Existem procedimentos e salvaguardas em 
vigor para prevenir a privação de liberdade e o tratamento 
sem o consentimento livre e informado.

AP AP AP AT

Padrão 3.3: Os usuários do serviço podem exercer sua 
capacidade legal e recebem o apoio necessário para 
exercer sua capacidade legal.

AP AP AP AT

Padrão 3.4: Os usuários do serviço têm o direito à 
confidencialidade e ao acesso às suas informações 
pessoais de saúde.

AP AP AP AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 3 em serviços de cuidados diurnos,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 4.  Prevenção contra a tortura ou tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradan-
tes e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD)

Serviço
D-1 D-1 D-3 Serviço do sistema geral de 

saúde (de preferência ser-
viço de cuidado diurno)

Padrão 4.1: Os usuários do serviço têm o direito à 
prevenção contra abuso verbal, psicológico, físico e 
sexual, e contra negligência física e emocional.

AT AT AT AT

Padrão 4.2: Métodos alternativos são utilizados em lugar 
de isolamento e contenção, como meio para reduzir a 
escalada de crises potenciais.

x x x x

Padrão 4.3:Eletroconvulsoterapia, psicocirurgia e 
outros procedimentos médicos que possam ter efeitos 
permanentes ou irreversíveis, que sejam realizados na 
serviço ou encaminhados para outra referência, não 
devem ser realizados de forma abusiva e só podem ser 
administrados com o consentimento livre e informado do 
usuário do serviço.

AP AP AP AT

Padrão 4.4: Nenhum usuário do serviço é submetido 
a experimentos médicos ou científicos sem o seu 
consentimento livre e esclarecido

AT AT AT AT

Padrão 4.5: Existem garantias para prevenir a tortura ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou outras 
formas de maus-tratos e abuso.

AP AT AT AT

A discussão irá:

• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 
relação ao tema 4 em serviços de cuidados diurnos,

• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e

• mencionar citações ou histórias.
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Tema 5.  O direito de viver de forma independente e a ser incluído na comunidade (Artigo 19 
da CDPD)

Serviço
D-1 D-2 D-3 Serviço do sistema geral de 

saúde (de preferência ser-
viço de cuidado diurno)

Padrão 5.1: Os usuários do serviço recebem apoio para 
ter acesso a um lugar para morar e dispor dos recursos 
financeiros necessários para viver na comunidade.

AP AP AP AT

Padrão 5.2: Os usuários do serviço podem ter acesso a 
oportunidades de educação e de emprego.

AP AP AP AT

Padrão 5.3: O direito dos usuários do serviço a participar 
da vida política e pública e a exercer a liberdade de 
associação é apoiado.

AT AT AT AT

Padrão 5.4: Os usuários do serviço são apoiados para 
participar em atividades sociais, culturais, religiosas e de 
lazer.

AP AP AP AT

A discussão irá:
• documentar as conclusões e opiniões dos membros da equipe sobre a situação geral com 

relação ao tema 5 em serviços de cuidados diurnos,
• incluir observações e conclusões da análise dos documentos e entrevistas, e
• mencionar citações ou histórias.

E.  Serviços de acolhimento institucional, inclusive 
para saúde mental

Outras seções podem ser acrescentadas para outras categorias de serviços que tenham 
sido submetidas à avaliação no país, com base na classificação decidida pela equipe de 
avaliação. O mesmo formato deve ser utilizado para outros serviços.

F. Centros de reabilitação

Outras seções podem ser acrescentadas para outras categorias de serviços que tenham 
sido submetidas à avaliação no país, com base na classificação decidida pela equipe de 
avaliação. O mesmo formato deve ser utilizado para outros serviços.
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Conclusões e 
recomendações

Essa seção contém um resumo das principais conclusões do grupo de coordenação formado 
por representantes de cada equipe de avaliação, incluindo quaisquer direitos humanos que este-
jam sendo violados no país e quaisquer áreas de boas práticas.

Recomendações gerais com cronogramas sugeridos devem ser fornecidas. Todas as violações 
aos direitos humanos exigem ações imediatas; as equipes também devem enfatizar questões 
que possam estar colocando os usuários dos serviços em perigo iminente e que requerem 
atenção urgente.

O relatório não deve ser encerrado apenas com recomendações. Ele deve orientar os serviços 
a prepararem planos de melhoria, elaborar sugestões para reformas das políticas e reformas 
legais e continuar a realizar atividades e estratégias para promover a participação dos usuários, 
suas famílias, apoiadores e agentes comunitários na melhoria dos serviços de saúde mental.
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