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1. INTRODUÇÃO 

 

A inspeção ao Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque foi realizada no dia 05 de dezembro 

de 2018. A visita aproximadamente às 10h e terminou cerca de 14h. A equipe era composta por 

nove profissionais, sendo dois representantes do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas 

(CRP AL), um perito representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), três representantes da Procuradoria Regional do Trabalho, dois representantes da 

Promotoria Estadual e um representante da Luta Antimanicomial. O Hospital Psiquiátrico 

Teodora Albuquerque está localizado na Rodovia Teotônio Vilela, Km 06, sem número, Bom 

Jardim, na zona rural do município de Arapiraca. Está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob o número 01606515/0001-00 e funciona desde 1996. A visita não foi 

anunciada, de modo que a direção da unidade e as pessoas internadas não sabiam que a equipe de 

inspeção iria ao local nesta data. 

 

Vista aérea do Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque 

 

Fonte: Google Earth, 2019 

 

A visita teve duração de aproximadamente quatro horas. Contemplou um breve diálogo com um 

representante da direção da unidade, no qual foram apresentados os objetivos e a metodologia de 

inspeção. Em seguida, procedeu-se visitada a todos os ambientes do Hospital Psiquiátrico. 

Adicionalmente foram realizadas conversas individuais e em grupo com as pessoas privadas de 
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liberdade, com os profissionais, de forma reservada em garantia ao sigilo das informações. Ao 

final da visita, realizou-se uma entrevista estruturada e um diálogo de encerramento com a gestão 

da unidade. Os documentos institucionais foram solicitados e recebidos posteriormente à 

inspeção. 

Assim com base na visita realizada e na análise dos documentos coletados, a equipe de inspeção 

apresenta o que se segue. 

 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE 

 

No dia da inspeção havia 110 internos, sendo 78 (setenta e oito) homens e 32 (trinta e duas) 

mulheres. A capacidade total do Hospital é de 120 leitos distribuídos em 25 enfermarias. Estas 

são divididas em duas alas, masculina e feminina. Cada enfermaria pode ter entre seis e dez camas. 

 

Fotografias das Enfermarias nas Alas Masculinas e Femininas 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

As principais irregularidades estruturais constatadas foram identificadas nas Enfermarias da Ala 

Masculina e ratificadas pelas Atas das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 

de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) de 2018 entregues junto com a documentação 

solicitada. As paredes tinham infiltração, estavam sujas e com escritos, que faziam menção a 
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passagens bíblicas, desenhos e números, que faziam referência a artigos do código penal e grupos 

criminosos. A ventilação era realizada por tijolos vazados, que também traziam uma pouco 

iluminação natural para os quartos. As camas de ferro estavam em sua maioria enferrujadas, 

cobertas apenas com lençol, sem travesseiro ou capa nos colchões. Estes eram bem velhos, alguns 

com a espuma rasgada.  

 

Fotografias com irregularidades encontradas nas Enfermarias da Ala Masculina 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

A maioria dos banheiros estava sem iluminação, sem chuveiros e com apenas cano por onde sai 

água. Um dos banheiros da ala visitada, a porta estava totalmente quebrada. Em nenhum a 

descarga dos vasos sanitários funcionava, usuários relatam que a higienização é feita com balde 

d’água. Foram encontradas baratas mortas nas enfermarias e havia também muitas moscas no 

ambiente. Entretanto, de acordo com os documentos coletados, a última dedetização tinha 

acontecido no segundo semestre de 2018. 

Existiam um setor, tanto na Ala Masculina quanto Feminina, para a permanência dos internos que 

estivesse com alguma intercorrência psiquiátrica, chamado de Serviço de Observação 

Psiquiátricas (SOP), com dois leitos cada que estavam vazios no momento da inspeção. Ainda no 

SOP havia um cômodo para o profissional da área da enfermagem plantonista com armário 

trancado com medicamentos psiquiátricos. Além disso, havia outro setor para a internação de 

pacientes com quadro grave de saúde, denominado Intercorrência Clínica (IC), com quatro leitos 

cada um. Durante a inspeção apenas o IC estava sendo utilizado. 

As enfermarias mais próximas a esse setor eram destinadas aos pacientes internados por ordem 

judicial. Segundo o diretor médico, sua localização facilitaria o acompanhamento da equipe de 
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plantão localizada no setor de Intercorrência Clínica. Essas enfermarias com os internos por 

ordem judicial eram as únicas com estantes para armazenamento de objetos pessoais na Ala 

Masculina. 

 

Fotografias com irregularidades encontradas nos banheiros da Ala Masculina 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

As Enfermarias da Ala Feminina apresentavam um grau de conservação contrastante em relação 

às Enfermarias da Ala Masculina. As paredes estavam com a pintura mais conservada. A maioria 

dos banheiros possuíam lâmpadas, chuveiros e privadas com descargas funcionado. Além disso, 

havia estantes para acomodar os pertences particulares das internas. A ventilação também era 

feita por meio tijolos vazados na parede, que também trazem um pouco de iluminação para os 

quartos. Chama a atenção que era um homem o monitor de segurança da Ala Feminina e somente 

a equipe de enfermagem da Ala era formada completamente por mulheres no dia da inspeção.  

 

Fotografia do Pátio da Ala Masculina e da Ala Feminina  

   

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 
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Havia um Pátio somente para a Ala Feminina, mas que no momento da visita estava vazio. 

Embora existisse uma porta separando as Alas, foi observado que as internas circulavam também 

pelo Pátio da Ala Masculina. A separação entre as Alas se dava por meio de uma porta gradeada 

que ligava as duas Alas ao refeitório. No pátio da Ala Masculina onde concentravam os internos 

havia uma televisão, uma ducha e uma Cantina que vendia diversos tipos de alimentos, como 

bolo, salgados, pasteis, refrigerantes, sucos, sorvete, entre outros, que eram comprados pelos 

familiares dos internos. 

 

Fotografias de outros espaços físicos encontrados na Ala Masculina 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

Além disso, foi identificado na Ala Masculina um banheiro sem porta localizado nos corredores 

que dão acesso às Enfermarias com chuveiro e uma torneira, que segundo o diretor médico é 

usado pelos internos apenas para lavar os pés. Ainda havia uma sala com uma pia e uma cadeira, 

que se encontrava fechada, e era utilizada por um barbeiro que atendiam aos internos uma vez por 

semana. Também foi identificado um depósito completamente desorganizado, com materiais de 

oficinas e artesanatos produzidos pelos internos. Um arame amarrado no fecho trancava a porta. 

Por fim, havia uma sala que seria destinada aos profissionais da instituição, mas que estava 

fechada para reforma. Esse espaço chamava a atenção pela porta com características prisionais. 

Entretanto, segundo relato dos profissionais, era utilizada antigamente para esterilização de 

materiais hospitalares. Estava a tanto tempo fechada que não foi encontrada a chave do cadeado 

dessa sala. Por fim, foram visitadas as salas de atendimento tanto clínico, como psicossociais. 

Além das acomodações da enfermeira plantonista equipada com ar condicionado, cama e 

televisão. Antes esse quarto era do médico clínico plantonista, porém agora ele não dorme na 

instituição porque fica de sobreaviso. 



 

9 

Foi observado que os extintores de incêndio estavam fixados nas paredes numa altura que 

necessitava de escada para alcançá-los numa emergência. A justificativa dada, seria que poderia 

ser usado como arma pelos internos se ficasse na altura dos braços. O argumento da segurança 

também foi utilizado para explicar porque não tinham capas nos colchões, pois poderiam ser 

usados para amarrar, machucar ou ferir outro interno. Embora não tenha sido apresentado 

qualquer livro de ocorrências ou registro de apreensão de objetos ilícitos com os internos, foi 

relatado durante a inspeção que era comum encontrar armas improvisadas, como pedaços de 

azulejos e lascas de madeira. 

 

Fotografia da localização dos extintores de incêndio 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

O Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque ainda tinha uma Ala particular, destinada àqueles 

que não ficam internados pelo SUS. Essa Ala tinha um total de doze leitos, divididos em quartos 

coletivos (masculinos e femininos) e dois quartos individuais. Estes tinham banheiro privativo, 

ventilador ou ar condicionado. No dia da inspeção havia quatro usuários na Ala privada. O espaço 

era mais conservado que a outras enfermarias. Paredes limpas, camas conservadas e com capa 

nos colchões. O posto de enfermagem da ala particular era compartilhado com Ala Feminina. 

O acesso ao Hospital é restrito à população em geral, uma vez que se encontrava à margem de 

uma rodovia estadual, ou seja, fora dos limites urbanos do município de Arapiraca. Nas 

entrevistadas realizadas durante a inspeção, ficou confirmado a dificuldade de acesso ao Hospital, 

que deveria ser realizada por meio de transporte particular. 

O Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque é privado, com leitos da gestão municipal 

conveniados com o SUS e leitos particulares. Ele apresentava uma particularidade, pois como é 
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o único hospital especializado em Psiquiatria do interior do estado, recebia internações de toda 

região agreste e sertão. Os recursos recebidos em sua maioria eram utilizados para pagamento de 

funcionários, medicamentos e manutenção da estrutura. Além disso foi relatado que o Hospital 

recebia diversas doações de pessoas físicas e organizações. Por exemplo, a reforma da fachada e 

substituição da rede elétrica realizada recentemente foi feita com doações de um deputado. 

 

Fotografia de um quarto coletivo na Ala Particular 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018. 

 

A gestão do Hospital apresentou alvará sanitário válido, certificados de regularidade com o 

conselho de farmácia e de medicina e contrato com empresa que presta serviço de tratamento de 

resíduos e de esterilização de material hospitalar. Foi entregue o plano anual de ações do Hospital, 

bem como, um projeto terapêutico dividido entre as diversas profissionais existentes dentro da 

instituição: médica-psiquiátrica, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, 

nutrição e farmácia. Ademais, também foi disponibilizado o modelo de documento a ser 

preenchido no caso de contenção física dos pacientes com quadro de agitação motora, Contudo, 

não foi fornecido qualquer amostra desse documento devidamente preenchido nem exemplares 

de prontuários de internos, que se encontravam no momento da visita. Aparentemente o Hospital 

Psiquiátrico Teodora Albuquerque não possui regimento interno, visto que o mesmo não foi 

apresentado. 

É importante ressaltar que embora tenha sido solicitado registro sobre os interno e internas no dia 

da visita, com amostra de prontuários e perfil social, estas informações não foram fornecidas. A 
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falta desses dados prejudica uma leitura mais profunda sobre a idade dos internos, a proporção de 

gênero, raça, cor e étnica, bem como, escolaridade, localidade de moradia, motivo de internação 

(voluntária, involuntária e compulsória) e tempo de permanência na instituição. Embora a direção 

do Hospital tenha confirmado a existência de internação voluntária, involuntária e compulsória. 

Não soube responder se as involuntárias são comunicadas ao Ministério Público.  

Pelas entrevistas foram identificadas algumas formas de entrada. Uma delas seria por meio da 

referência de um serviço primário de saúde (PSF e CAPS). Acontece em especial nos casos de 

pacientes em surto psicóticos ou de sofrimento decorrente do uso de múltiplas drogas. Outra seria 

por decisão judicial, quando ocorre a identificação de um usuário de drogas durante audiência de 

custódia. Nestes casos, o juiz determina a internação como medida cautelar. Foi ouvido nas 

entrevistas realizadas que “os juízes usam este hospital como prisão” (SIC). Mesmo que, durante 

a internação, fosse possível diagnosticar transtornos de personalidade e uso de múltiplas drogas, 

o motivo principal da internação não é o tratamento, mas o afastamento do contexto no qual o 

crime foi cometido. A entrada também poderia acontecer a partir da avaliação do médico 

plantonistas dos casos que chegam espontaneamente na recepção da Instituição da pessoa com 

transtorno mental, trazida por algum familiar ou, nos casos em situação de rua, acompanhados 

pelos Anjos da Paz desde que a pessoa a ser internada esteja portando documentos de 

identificação. Nestas situações o médico deve verificar se o caso atende aos critérios para 

internação, tais como: dificuldades familiares, surto com agitação, surto com agressividade e 

tentativa de suicídio. 

Pelas informações fornecidas, o Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque não conta com uma 

equipe mínima conforme estabelecido na Portaria 251, de 31 de janeiro de 2002, do Ministério 

da Saúde. No caso de urgência e emergência a referência principal é o Hospital de Emergência 

Daniel Houly ligado à Secretaria Estadual de Saúde (SESAU). Os demais casos de saúde não 

contemplados pela equipe da instituição são encaminhados para rede de saúde pública ou 

particular, variando de acordo com os casos em que há suporte familiar para o interno. 

No entanto, a equipe técnica do Ministério Público do Trabalho identificou algumas 

irregularidades em relação à situação dos profissionais da instituição. O pagamento salarial estava 

sendo realizado sistematicamente com atraso, ocorrendo via de regra no 15º dia do mês 

subsequente ao trabalhado. Além disso, havia indícios de que o Hospital não havia realizado o 

pagamento do 13º salário em períodos anteriores a 2017. Também foram identificados 

profissionais com férias vencidas. 

Ademais, foi identificado que alguns empregados do setor de serviços gerais não estavam fazendo 

o registro do ponto de entrada e saída. Contudo, a direção da instituição informou que essa 

irregularidade se devia ao fato de estarem substituindo o equipamento de registro biométrico de 

jornada.  
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Ainda foi identificado que o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) não 

era insuficiente. Não havia estoque de EPIs para reposição e substituição imediata de 

equipamentos danificados, em desacordo com a NR-6. Mesmo sendo disponibilizada máscaras 

para manejo de produtos de limpeza, os empregados dos serviços gerias não as utilizavam no 

trabalho. Havia empregado de serviços gerais atuando na manutenção predial, fazendo trabalhos 

como de pintura de paredes e consertos elétricos, porém, sem ter cintos de segurança apropriados 

ao trabalho em altura, nem ter treinamento para serviços elétricos nos termos da NR-10. Não eram 

fornecidas também luvas térmicas para as funcionárias da cozinha manipularem as panelas 

grandes, pesados e quentes, de forma a evitar queimaduras, nem calçados adequados para o piso 

úmido que faz parte da rotina da cozinha. Por fim, foi identificado que a instituição não fazia 

treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação de EPIs. As explicações gerais eram 

feitas apenas por meio de conversas entre as chefias imediatas e demais empregados. 

Além disso, havia técnicos de enfermagem e profissionais da área de serviços gerais laborando 

com calçados inadequados, em desacordo com a NR-32. Embora houvesse uma determinação da 

direção do Hospital obrigando o fardamento dos profissionais, não foi identificado durante a 

inspeção profissionais que estivessem assim trajados. No caso dos profissionais de saúde, usavam 

jalecos. Mas os monitores se misturavam com os internos pela falta de vestuários adequados.  

A equipe técnica do Ministério Público do Trabalho identificou a existência de um Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, mas que não estava sendo efetivamente implementado. 

Faltavam as comprovações de exames admissionais e demissionais, atestados de retorno ao 

trabalho. Foram apresentados apenas os exames periódicos ocupacionais, no entanto, sem 

abranger a todos os funcionários.  

Também foi identificada a existência de um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Contudo o mesmo apresentava falhas no que diz respeito às medidas de controle dos riscos. Isto 

é, o Programa apenas fazia a transcrição de trechos de Normas Regulamentadoras sem implantá-

las efetivamente. Além disso, a instituição não tinha elaborado um Plano de Prevenção de 

Acidentes com Material Perfuro-cortante, apenas um protocolo a ser seguido em situações de 

acidentes com material biológico. 

De modo geral, os ambientes de trabalho estavam em condições precárias, com aparente umidade 

e baixa luminosidade, exposição de fios elétricos e equipamentos como ferro de passar e máquina 

de costura aparentes, onde circulam internos. Não houve qualquer menção a fatos que poderiam 

ensejar assédio moral. 
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3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

 

O Hospital contava com uma cozinha, refeitório, dispensa de alimentos e de materiais de limpeza, 

espaço externo para acomodar os botijões de gás e uma sala destinadas à equipe de profissionais 

que atuam na cozinha e da nutricionista da instituição. O refeitório liga tanto a Ala Feminina 

quanto a Masculina. As refeições são preparadas no Hospital e servidas no refeitório, primeiro 

para as mulheres e depois aos homens. Os alimentos armazenados estavam dentro do prazo de 

validade. As profissionais da cozinham relataram que as compras são feitas semanalmente e 

recebem também muitas doações. Além disso, foi identificado que as famílias podem entrar com 

alimentos e objetos nas visitas. Entretanto, ambos são controlados e orientados pela equipe do 

Hospital.  

 

Fotografias do refeitório, cozinha e dispensa do Hospital 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

Foi identificada um tratamento diferenciado de cardápio a partir das informações disponibilizadas 

pela direção do Hospital. Havia um destinado aos internos eutróficos e funcionários e outro 

adaptado exclusivamente para os casos de hipertensão e diabetes, ambos com cinco refeições 

diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Contudo, foi encontrado um cartaz, 
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disposto abaixo, que fazia uma proposta diferente de refeições para os internos do SUS, com 

apenas quatro refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Sendo que, a única 

adaptação feita para os internos com diabetes e hipertensão era a redução de sódio e açúcar na 

produção dos alimentos previstos no cardápio geral dos internos pelo SUS. 

 

Fotografia do Cardápio SUS do Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

Mesmo com o cardápio oferecido, foi identificada uma Cantina em funcionamento dentro da 

instituição que vendia diversos itens alimentícios tanto para familiares, funcionários e internos. 

Essa comercialização pode trazer graves prejuízos à saúde dos internos com diabetes, hipertensão 

e outras doenças crônicas, além de proporcionar uma relação de subalternidade entre os internos, 

que tem acesso à Cantina daqueles que, porventura, não tem um familiar ou renda própria para 

adquirir os produtos vendidos ali. 

A Cantina é terceirizada, mas sem contrato formal estabelecida. A responsável já foi funcionária 

do Hospital. A questão nutricional da dieta proveniente dos alimentos disponibilizados na 

Cantina, já foi discutida com a nutricionista da instituição. Mas a venda persiste por falta de 

manejo da equipe do Hospital em lidar com a resistência de alguns internos. A direção minimiza 

o número de usuários que tenham restrição alimentar e pontua a dificuldade em mediar os 

conflitos diante da proibição de qualquer alimentação. “Tudo eles querem fazer rebelião! É difícil 

lidar com esse pessoal” (SIC). Contudo, não foi fornecido qualquer documento que conste a lista 

de itens vendidos, nem uma tabela de preços, nem qualquer registro que comprove a quantidade 

de internos que consomem produtos da Cantina, muito menos o livro caixa com as receitas e 

despesas auferidas com a comercialização realizada na Cantina. 
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Foi relatado que água fornecida nos bebedouros localizados nos pátios é proveniente de poço 

artesiano. A direção trouxe novamente uma dificuldade em lidar com os comportamentos 

agressivos dos internos ao justificar que o refrigerador dos bebedouros precisarem ser instalados 

no alto da parede por causa das constantes depredações. A lógica da restrição e proibição em 

função da segurança ficou mais uma vez nítida na fala da direção. 

 

Fotografias da Cantina e dos gêneros alimentícios vendidos 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

Segundo informações coletadas, os internos não utilizavam uniformes, pois existiam vários casos 

de destruição das vestes. Portanto, passou-se a utilizar roupas doadas ou trazidas pela família. 

Alguns itens de higiene pessoal, como sabonete, pasta e desodorante, em geral são fornecidos 

pela família, salvo para aqueles que não tem esse suporte familiar. Para as internas, o Hospital 

fornece absorvente íntimo. Os itens trazidos pelas famílias são armazenados na rouparia tanto da 

Ala Feminina quanto Masculina. 

As visitas aconteciam em dois dias da semana, segunda e sexta-feira. Contudo, foi identificada 

uma divergência quanto a duração entre o relato da direção e as informações disponível nos 

murais do Hospital. Segundo a direção, o horário é das 9h às 11h e das 14h às 17h. Nos cartazes 

seria apenas uma hora pela manhã e uma hora pela tarde. Pelos relatos colhidos, os familiares 

ficam no máximo duas horas na visita. Caso venham de um município distante e chegarem fora 
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do dia de visita, foi informado que era assegurado o contato com o familiar. Além disso foi 

observada uma distinção de tratamento entre os internos pelo SUS e os da Ala Particular. Estes 

podiam receber visitas todos os dias. 

Em alguns casos, foi relatado que eram realizados contatos telefônicos, por meio do serviço 

social, desde que fosse solicitado pelo interno. Houve uma época que havia um telefone público 

dentro do Hospital, mas foi desativado. Por fim, foi informado que não eram permitidas visitas 

íntimas. 

 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

 

Embora tenha sido apresentado um Projeto Terapêutico, o que foi constatado na inspeção foi a 

ociosidade dos internos, que ficam circulando pelo pátio ou deitados nas enfermarias. A 

fragmentação dos Projeto Terapêutico por área profissional apenas expôs a dificuldade de diálogo 

e trabalho em conjunto entre os diferentes setores, também identificada nas entrevistas realizadas. 

No momento da inspeção, estavam acontecendo duas oficinas com baixa participação dos 

internos: uma de dança e outra de artesanato, estavam fazendo os enfeites de Natal. 

 

Fotografias com oficinas em andamento durante a inspeção no Hospital 

 

Fonte: Acervo MNPCT, 2019 

 

No Projeto Terapêutico estava estabelecido atividades principalmente com caráter ocupacional, 

como atividades relacionadas às datas comemorativas, oficinas de dança, salão de beleza para as 

mulheres e futebol para os homens. Para o setor de psicologia e do serviço social, além do 

acompanhamento individual, eram previstas a realização de reunião com as famílias, assembleias 

com os internos e ações para o desligamento. Também estava descrita existência de reuniões de 

equipes, divididas em diferentes comissões como: equipe técnica, ética e disciplina, revisão de 

prontuários e alta hospitalar, inclusão social e eventos e controle de infecções hospitalares. 

Contudo, não foram apresentados documentos que registrem essas atividades, seja por meio de 
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atas, livro de ocorrência, lista de presença ou mesmo registro em prontuários. Assim é possível 

concluir que falta um projeto terapêutico institucional que global e efetivo. 

 

 

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A equipe responsável pela desinstitucionalização eram os profissionais do serviço social. 

Segundo a direção, não era um trabalho que funcionava plenamente. Foi observada uma 

banalização dos internos com longa permanência, sendo chamados de internos “praticamente 

residentes”, com a justificativa de que faltam espaços na rede que possam fazer o acolhimento e 

o trabalho de residência terapêutica. Além disso, parte da responsabilidade era da família, que 

abandonava seus familiares na porta da instituição. Para a direção, somente havia condições de 

desinstitucionalização quando existia algum suporte familiar. Nesses casos, a liberação era 

possível após controlado a crise.  

No entanto, deve-se enfatizar que não foram apresentados quaisquer documentos que apontem 

seja para um diálogo com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com vistas à desinternação, 

bem como do registro do tempo de permanência dos internos com a devida anotação em 

prontuário das estratégias utilizadas para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, visando 

o desligamento do serviço. Portanto, o que foi identificado é um trabalho completamente 

manicomial, voltado para institucionalização total dos internos. 

Foi identificada uma falta de orientação da direção sobre os casos de internação por decisão 

judicial. Por fim, embora tenha sido relatado que os prontuários eram renovados no mínimo a 

cada três meses, não foi fornecida cópia de alguns prontuários para que fosse possível atestar a 

qualidade do registro e do trabalho desenvolvido.  

 

6. INCIDENTES NO HOSPITAL 

 

Como foi ressaltado anterior, não foram disponibilizados documentos com registro diário das 

ocorrências na instituição. Sendo assim, a análise de possíveis incidentes hospitalares ficou 

prejudicada. Contudo foram identificados dois setores voltados para as intercorrências clínicas 

gerais e psiquiátricas, porém não foram apresentados os prontuários, bem como, o protocolo de 

contenção física dos internos que se encontravam num desses setores. 

Caso houvesse algum interno com quadro clínico que necessitasse de atenção médica, este ficaria 

no setor de Intercorrência Clínica (IC). Nele ficavam dispostas um espaço para equipe plantonista, 

um armário com medicamentos e quatro camas, que também podiam ser usadas para contenções. 

No momento da visita, todos os leitos estavam ocupados com internos contidos, dois com 
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contenção química e física e dois apenas com contenção química. Segundo foi relatado, as 

intercorrências clínicas eram: delirium tremens, depressão catatônica com agitação motora e um 

quadro de esquizofrenia. Um deles foi desamarrado na presença da equipe de inspeção, porque 

apresentava uma melhora tanto em relação ao efeito dos medicamentos quanto do provável 

motivo de sua contenção. Segundo o diretor médico é o protocolo seguido no hospital. A IC, que 

estava localizada no meio da Ala Masculina, atendia também as internas. Portanto, uma mulher 

que viesse para a IC ficaria numa sala mista, que poderia ser acessada pelos internos, devido à 

proximidade com as demais enfermarias da Ala Masculina. 

 

Fotografias dos internos com contenção física no setor de Intercorrência Clínica 

 

Fonte: Acervo do MNPCT, 2018 

 

O outro setor existente tanto na Ala Feminina quanto Masculina era o Serviço de Observação 

Psiquiátrica (SOP) seria o espaço destinado aos internos que tivessem alguma intercorrência 

psiquiátrica, como agitação psicomotora ou agressividade. O SOP tinha dois leitos que estavam 

vazios no momento. Assim como no IC, nesse setor havia o acompanhamento 24h de um 

profissional da saúde, com cama para plantonista e armário para prontuários e compartimento, 

que estava lacrado no momento da inspeção, com medicamentos psiquiátricos e injetáveis. 

Segundo foi relatado, o armário lacrado deveria ser aberta apenas por um médico no caso de 

alguma urgência ou quando a farmácia se encontrasse fechada após as 18h. As contenções eram 

registradas em prontuário geralmente pelo enfermeiro, depois o médico validava o procedimento. 

Não foi encontrado espaços restritivos no Hospital, que pudessem ser utilizados como isolamento. 
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7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo Hospital, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) seria um 

reflexo do Projeto Técnico Institucional. Contudo, como não foi apresentado exemplares de 

prontuários dos internos, a análise sobre o PTS ficou prejudica. Em linhas gerais, as ações e 

estratégias terapêuticas seriam: atendimentos individuais e grupais, oficinas, atendimentos aos 

familiares em grupo e individuais, atendimento de saúde em geral, propostas pedagógicas, 

atividades de convivência e lazer (passeios, datas comemorativas, festejos e palestras) e 

encaminhamentos para a rede de saúde e social. A direção afirmou que as visitas domiciliares, 

reinserção social e desinstitucionalização aconteciam esporadicamente E o acesso aos direitos 

civis era realizado prioritariamente pela família.  

Não foi apresentada uma orientação terapêutica específica relacionadas às questões de gênero. 

Foi relatado que o Hospital já recebeu uma mulher trans. Contudo a direção relembrou que a ficou 

inicialmente na Ala Feminina, mas depois foi alojada na Ala Masculina, no setor de intercorrência 

psiquiátrica, isto é, no SOP. Esse fato sinaliza a dificuldade institucional em lidar com as 

demandas terapêuticas específicas da população LGBTI, inclusive no que tange o manejo dos 

internos. Por fim, o lugar no qual ela ficou internada reforçam o tratamento discriminatório 

dispensando a questão relacionadas ao gênero. 

Em relação a expressão da sexualidade, foi relatado que nos casos em que são identificadas 

qualquer situação de hipersexualização, a equipe do Hospital fica monitorado o interno e é feito 

encaminhamento para atendimento médico. Essa conduta era adotada porque não havia uma 

política de oferta de métodos contraceptivos (camisinha, anticoncepcional) aos internos.  

O Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque não tem leitos para crianças e adolescentes 

menores de 18 anos. A direção relatou que recebia constantemente demandas do sistema de justiça 

de municípios da regional de saúde para internação de adolescentes. Mais uma vez ficou nítida a 

dificuldade da direção em lidar com os casos com interface judicial, pois ela relatou que o último 

pedido de internação era um adolescente que tentou matar um familiar: “é um pequeno infrator 

que vem por ordem judicial” (SIC). Nota-se uma falta de preparo e articulação em rede para lidar 

com os casos mais complexos, em especial quando há uma decisão judicial que orienta a 

internação. 

 

8. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

 

Os relatos coletados nas entrevistas e observações revelam que os usuários participam das 

atividades laborais propostas nas atividades da Terapia Ocupacional, como também de outras 
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atividades de limpeza e organização do hospital. Durante a inspeção foi informado que faziam 

esses serviços de forma voluntária, tratando-se, ademais, de algo episódico e ocasional. 

 

9. DAS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS 

 

Foram constatadas irregularidades laboroambientais. Apesar de a instituição ter elaborado um 

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o qua estava atualizado, não o 

implementava efetivamente. Isto porque não foram apresentados os exames admissionais, 

demissionais e de retorno ao trabalho, mas tão somente os exames periódicos ocupacionais, 

mesmo assim, nem todos estariam sendo submetidos a essas avaliações preconizadas no 

programa. Em análise dos cartões de vacinação dos funcionários, foi evidenciado que muitos 

estariam desatualizados com o calendário vacinal proposto pelo PCMSO e nem estariam sendo 

registradas no prontuário clínico individual de cada trabalhador. Situações em desconformidade 

com os itens 7.4.1 da NR 07 – PCMSO, 32.2.4.17.1 e 32.2.4.17.6 da NR 32 – Segurança e Saúde 

no Trabalho em Serviços de Saúde. 

Apesar de a instituição ter elaborado um PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

o qual estava atualizado, foi possível constatar que existem falhas no que tange às medidas de 

controle dos riscos, visto que, para a função de copeira que trabalha na cozinha, apesar de 

existirem riscos, nada é preconizado pelo programa, além de não haver medidas de proteção 

coletivas concretas e objetivas para todas as atividades que geram riscos aos trabalhadores, apenas 

meras transcrições de trechos das Normas Regulamentadoras. O que se preconiza naquele 

documento ainda não estaria sendo efetivamente implementado, visto que nem todos os 

funcionários estariam recebendo os Equipamentos de Proteção Individual adequados ao risco de 

cada atividade, mais adiante especificados. Situação em desconformidade com o item 6.6.1, alínea 

a da NR 06 – Equipamento de Proteção Individual. 

Observou-se ainda que a instituição não tem elaborado um Plano de Prevenção de Acidentes com 

Material Perfurocortante, apenas um protocolo a ser seguido em situações de acidentes com 

material biológico, em desacordo com o item 32.2.4.16 da NR 32. 

Apesar de a instituição afirmar emitir CAT’s para acidentes com material biológico, não 

apresentou nenhum documento que comprovasse essa ação, além disso, não é um hábito fazê-lo 

para acidentes de trabalho de outra natureza. 

Na cozinha, as funcionárias não receberam treinamentos adequados sobre os riscos aos quais estão 

expostas, visto que não sabem os meios de como melhor se protegerem, em desacordo com o item 

9.5.2 da NR 09 – Programa de Prevenção de riscos Ambientais. Tampouco são fornecidas, para 

tais trabalhadoras, luvas térmicas para que possam manipular panelões pesados e quentes e evitar 

queimaduras nas mãos, para isso utilizam panos de prato, geralmente úmidos, ineficazes para este 
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fim. Havia também funcionárias com calçados inadequados para o trabalho na cozinha, de piso 

úmido, a exigir solado antiderrapante para evitar quedas. Além disso, não existe um estoque de 

EPI’s suficiente para substituir de imediato aqueles que estejam danificados.  Situações em 

desacordo com os itens 9.5.2 da NR 09 e 6.6.1 alínea e da NR 06. 

A temperatura ambiente avaliada de forma qualitativa era elevada, causando desconforto para os 

trabalhadores deste setor, devido ao reduzido arejamento. Apesar de existir uma coifa posicionada 

acima do fogão para absorver os vapores gerados no cozimento dos alimentos, não era suficiente 

para amenizar a temperatura, visto que não havia um exaustor, em desacordo com o item 32.1.7 

da NR 32. As janelas permitiam pouca aeração, em desacordo com os itens 24.4.7 e 24.7.1 da NR 

24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. A iluminação era inadequada, 

pois as funcionárias evitavam ligar as lâmpadas para não atrair as moscas presentes naquele 

ambiente, sempre em grande quantidade. Alguns funcionários relacionavam a presença constante 

desses insetos no hospital devido à proximidade de um pasto com bois e vacas na entrada da 

instituição, situação que pode contribuir ainda mais com a insalubridade do local. 

Apesar de não haver histórico de choques elétricos em maquinários utilizados na cozinha, foram 

identificados eletrodomésticos oxidados, fios e cabos em precárias condições, predispondo a 

acidentes elétricos. 

Ainda na cozinha, foi identificado que o fogão utilizado para o cozimento dos alimentos estava 

com a sua estrutura de sustentação danificada por uma oxidação intensa, predispondo a acidentes. 

Na lavanderia, apesar de dividida entre área limpa e área suja, a única máquina de lavar roupas 

presente no local era muito antiga e não obedecia aos critérios exigidos na NR 32, visto que não 

possuía duas tampas, uma na área suja e outra na área limpa. 

 

Fotografia da estrutura de sustentação do fogão oxidada, em precárias condições 

 

Fonte: Acervo do MPT-AL, 2018 
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Devido à máquina de lavar roupas estar com defeito, a funcionária da lavanderia estava lavando 

as roupas de todos os pacientes internos no hospital com as próprias mãos de forma inadequada 

dentro do banheiro usado por ela mesma, e secando-as expostas ao sol e ao ar livre, em um local 

próximo à saída do hospital, e a um pasto de gado, facilitando sua contaminação. A situação 

constatada implica riscos ergonômicos, contrariando as exigências do item 32.7 da NR 32 e RDC 

50 em seu item B.1.4, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A estrutura predial da lavanderia é precária, sem iluminação adequada, e o banheiro utilizado pela 

funcionária do setor não tem porta, não possui lâmpada, seu vaso sanitário não tem descarga e 

ainda é utilizado para apoiar as roupas dos pacientes, em desacordo com os item 24.1  da NR 24 

e RDC 50. 

 

Fotografia de Eletrodoméstico utilizado na cozinha com cabos em precárias condições 

 

Fonte: Acervo do MPT-AL, 2018 

 

A Instituição não comprovou a realização de capacitações dirigidas aos funcionários responsáveis 

pela limpeza e conservação do hospital, no que tange a assuntos relacionados à higiene pessoal, 

risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situação de 

emergência. Os baldes utilizados na limpeza do hospital são embalagens reaproveitadas, além 

disso os funcionários utilizavam aventais permeáveis, inadequados para a sua atividade. 

Apesar de haver vasilhames para a separação do lixo biológico do lixo comum, o seu transporte 

dos setores onde eram gerados até o local de armazenamento temporário era inadequado, pois não 

era feito através de carros como exige o item 32.5.7 da NR 32. Não havia carro funcional 

destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à realização das 

atividades, além do uso de utensílios de limpeza anti-ergonômicos, desobedecendo ao item 32.8.2 

da NR 32. 
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Muito embora a unidade tenha apresentado certificado de dedetização para controle de animais 

sinantrópicos com validade até o dia 17/12/18, em todos os ambientes visitados havia uma grande 

quantidade de moscas, além disso, próximo ao local de armazenamento externo do lixo gerado 

nas atividades do hospital, havia uma caixa d’água sem tampa com água suja exposta ao sol, um 

possível criadouro de mosquitos transmissores da dengue, situação que denota que esse controle 

não está sendo efetivo. 

 

Fotografia dos aventais inadequados às atividades de higienização da Instituição 

 

Fonte: Acervo do MPT-AL, 2018 

 

Outras irregularidades laboroambientais constatadas durante a inspeção: o fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual era insuficiente, pois havia técnicos de enfermagem e 

profissionais da área de serviços gerais laborando com calçados inadequados; não havia estoque 

de EPIs para reposição e substituição imediata de equipamentos danificados; havia empregados 

do setor de serviços gerais trabalhando com produto de limpeza sem a utilização de máscara, 

embora estivesse tal item a disposição; a instituição não fazia treinamento sobre o uso adequado, 

guarda e conservação de EPIs, se limitando a explicações gerais através de conversas entre as 

chefias e os empregados; havia empregados de serviços gerais que atuavam na manutenção 

predial, fazendo trabalhos como de pintura de paredes e consertos elétricos, sem uso de cintos de 

segurança quando realizava trabalho em altura, nem treinamento para serviços elétricos nos 

termos da NR-10; foram verificados alguns internos fazendo pequenos serviços ao lado de 

trabalhadores de serviços gerais, a exemplo da varrição de chão e a organização de roupas na 

rouparia, muito embora o fizessem aparentemente de maneira voluntária. 

Em relação aos direitos tipicamente trabalhistas, foram observadas as seguintes irregularidades: 

o pagamento salarial ocorre sistematicamente com atraso, via de regra no 15º dia do mês ao 

trabalhado; há fortes indícios de que a instituição não pagava 13º salário no período anterior a 
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2017; alguns empregados do setor de serviços gerais não registravam o ponto de entrada e saída; 

havia empregados com férias vencidas. 

 

10. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

 

Foi informado que o Hospital estava em constante fiscalizando, tendo sido recentemente 

inspecionado por parte do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Conselho 

de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11. RECOMENDAÇÕES 

 

À Direção do Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque 

 

1. Reorganizar as enfermarias, com adequação do número de camas por quarto, em 

consonância com a RDC nº 50/2002. 

2. Criar meios e canais específicos para assegurar aos usuários do serviço o direito de 

registrar queixas confidenciais ou denúncias, bem como disponibilizar cartazes e 

comunicar às pessoas internadas o direito de contatar a defensoria pública e outros órgãos 

de direitos humanos.  

3. Garantir a individualização e singularidade de cada pessoa internada através da 

personalização de espaços privativos e reapropriação de pertences e objetos pessoais: 

1.1. individualização das roupas e calçados;  

1.2. providenciar cama e armário para cada pessoa internada; 

1.3. fornecer materiais de higiene pessoal para cada pessoa internada, tais como: 

toalha, lençol, xampu, sabonete, escova e pasta de dentes, fralda e preservativo; 

1.4. lavagem das roupas de cada pessoa internada pelo hospital.  

4. Implantar imediatamente Projeto Terapêutico Singular de todas as pessoas internadas na 

instituição, com vistas a viabilizar a alta no tempo mais breve possível e as necessárias 

articulações com os equipamentos da rede de atenção psicossocial de base territorial e 

comunitária. 

5. Apresentar, em curto prazo, um projeto terapêutico específico para cada pessoa internada 

em condição de longa permanência, visando à preparação para o retorno à vida 

comunitária e acolhimento em serviços residenciais terapêuticos ou à convivência 

familiar, tal como preconizado na Lei nº 10.216/2001 e na Portaria GM/MS nº 2840/2014. 

6. Comunicar, imediatamente ao Ministério Público a comunicação de todas internações 

involuntárias, conforme preconiza a lei nº 10. 216 de 2001. 
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7. Garantir a presença 24 horas do profissional médico, conforme preconiza a Portaria nº 

251/2002. 

8. Revisar as normas de segurança contra incêndio da ANVISA e efetivar a reordenação dos 

extintores e as demais ações necessárias de maneira a prevenir incêndios. 

9. Revisar o cardápio alimentar fornecido aos usuários, visto que houve a constatação de 

oferecimento de proteína de baixa qualidade (salsichas), poucas opções de legumes e 

frutas e ausência de verduras, nas refeições identificadas. Atenção especial para a 

demanda de cada indivíduo, com a tentativa de elaboração de plano alimentar específico 

para os casos de diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso, baixo peso, entre outros 

quadros metabólicos e clínicos. 

10.  Expandir as ações realizadas nos espaços da cidade, para a fins de compra e consumo de 

alimentos, aquisição de objetos e pertences pessoais e outros, de modo a viabilizar o 

fechamento da cantina do hospital e a circulação por espaços sociais e comunitários. 

11. Suspender imediatamente as internações por motivo de dificuldades familiares e articular 

com a rede intersetorial para a garantia dos encaminhamentos mais adequados a essa 

situação, bem como para os casos encaminhados pelos “Anjos da Paz”. 

12. Suspender imediatamente quaisquer atividades de limpeza e/ ou organização do espaço 

hospitalar por parte dos usuários. 

13. Reorganizar imediatamente a enfermaria de intercorrências clínicas, tanto com vistas ao 

que preconiza a Portaria 251/2002, quanto a sua localização dentro da enfermaria 

masculina. 

14. Assegurar a todas as pessoas internadas o respeito à identidade de gênero, em 

conformidade com a Portaria GM/MS nº 1.820 de 13/08/2009 e com o Decreto 

Presidencial nº 8.727, de 28 de abril de 2016. 

15. Implementar adequadamente o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e elaborar e implementar Plano de 

Prevenção de Acidentes com Material Perfurocortante, bem como promover todos os 

treinamentos exigidos nas normas regulamentadoras do trabalho, e fornecer os 

Equipamentos de Proteção Individual adequados, de modo a assegurar a saúde e a 

segurança coletiva no ambiente de trabalho; 

16. Cumprir as normas trabalhistas relativas à pontualidade do pagamento de salários e à 

concessão de férias a todos os trabalhadores. 

 

À Secretaria Estadual de Saúde 

 

1. Revisar as estratégias, com vistas à ampliação e garantia do acesso das pessoas internadas 
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no hospital psiquiátrico aos serviços de saúde destinados ao atendimento de urgência e 

emergência e hospitalar no âmbito regional.   

2. Revisar o Plano de Ação da RAPS do estado de Alagoas, de modo a pactuar, no âmbito 

das microrregiões de saúde, as ações de fortalecimento e expansão de serviços de atenção 

psicossocial necessárias para assegurar o cuidado integral de base territorial e comunitária 

das pessoas com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, incluindo: (i) a adequação da oferta assistencial nas situações de crise, por meio 

da articulação da rede, bem como da implantação de leitos de saúde mental em Hospitais 

Gerais e/ou expansão dos CAPS com funcionamento 24h; e (ii) a desinstitucionalização 

de todas as pessoas internadas em condição de longa permanência no estado. 

3.  Realizar censo psicossocial, de maneira a verificar o total de moradores neste hospital, 

com vistas a realizar o planejamento das ações necessárias para a desinstitucionalização 

de todos, conforme preconizado pela Portaria GM/MS nº 2.840, de 29 de dezembro de 

2014. 

4. Revisar as estratégias, com vistas à ampliação e garantia do acesso das pessoas internadas 

no hospital psiquiátrico aos serviços de saúde destinados ao atendimento de urgência e 

emergência e hospitalar no âmbito regional.   

5. Verificar o contrato da Cantina do Hospital Psiquiátrico Teodora Albuquerque. 

6. Garantir cofinanciamento da RAPS pelo estado de Alagoas junto aos municípios, 

mediante aporte de recursos financeiros destinados à ampliação e qualificação de serviços 

de atenção psicossocial de base territorial e comunitária, tais como: (i) Centros de 

Convivência; (ii) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes 

modalidades; (iii) unidades de acolhimento; (iv) leitos de saúde mental em Hospitais 

Gerais; (v) residências terapêuticas; e (vi) iniciativas de geração de trabalho e renda. 

 

À Defensoria Pública Estadual  

 

1. Adotar as medidas cabíveis para a apuração das violações de direitos humanos contra as 

pessoas atendidas pela instituição.  

2. Acompanhar o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas do Hospital 

Psiquiátrico Teodora Albuquerque, verificando se os direitos dessas pessoas estão sendo 

garantidos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.216/2001 e com a Portaria 

GM/MS nº 2.840/2014. 

3. Verificar a situação processual de todas as pessoas internadas no Hospital Psiquiátrica 

Teodora Albuquerque por ordem judicial, verificando se todas estão sendo devidamente 

acompanhadas e todos seus direitos estão sendo garantidos, inclusive de saúde 
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Ao Conselho Estadual de Saúde  

 

1. Atuar para ampliação do cofinanciamento da RAPS pelo estado de Alagoas junto aos 

municípios, mediante aporte de recursos financeiros destinados à ampliação e 

qualificação de serviços de atenção psicossocial de base territorial e comunitária, tais 

como: (i) Centros de Convivência; (ii) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas 

diferentes modalidades; (iii) unidades de acolhimento; (iv) leitos de saúde mental em 

Hospitais Gerais; (v) residências terapêuticas; e (vi) iniciativas de geração de trabalho e 

renda. 

 

Arapiraca, 16 de agosto de 2019 

 

 

 

Alberto Tenório Vieira 

 

 

 

Daniel Caldeira de Melo 

 

 

 

Laeuza Farias 

 

 

 

Tiago Muniz Cavalcanti 

 

 


