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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
PROFESSOR FROTA PINTO (MESSEJANA) 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Conselho Federal de Psicologia (CFP), em parceria com o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

coordenaram nos dias de 03 a 07 de dezembro de 2018 um conjunto inspeções 

e fiscalizações em mais de 40 hospitais psiquiátricos em 17 estados brasileiros. 

O Conselho Regional de Psicologia (CRP11) participou desse momento 

contando com o apoio dos seguintes órgãos vinculados ao sistema de Justiça e 

ao sistema de garantia de direitos do Ceará: Ministério Público do Estado, 

Ministério Público do Trabalho, Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho 

Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Serviço Social, Comissão de 

Saúde da OAB, Conselho Regional de Medicina do Estado, Conselho Regional 

de Farmácia e Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Estadual de 

Saúde. Na oportunidade, dois hospitais psiquiátricos no nosso estado receberam 

simultaneamente duas equipes com representações de cada órgão mencionado, 

no dia 07 de dezembro de 2018. Este relatório versa sobre os processos do 

Hospital Psiquiátrico Professor Frota Pinto, situado na Rua Vicente Nobre 

Macêdo, S/N - MESSEJANA - FORTALEZA/CE. 

A visita teve início no turno da manhã, especificamente às 09h10min, e se 

estendeu ao período da tarde em ambas instituições. Objetivando efetividade e 

praticidade, as equipes foram divididas em eixos, contendo no mínimo uma dupla 

para cada levantamento. Inicialmente a direção do espaço direcionou para iniciar 

as atividades e a representante do MP se direcionou para levantamentos com a 

diretora geral, Sra. Magaly Ferreira Mendes, a fim de apresentar os objetivos e 

a metodologia de visita. As intervenções foram realizadas tanto com a equipe 

administrativa, com equipe técnica, usuário do serviço em privação de liberdade 

e contemplou também a observação dos espaços da unidade. Foi firmado aos 
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profissionais e usuários o compromisso com o sigilo das informações. Ao final 

da visita, os representantes que concluíram a atividade reforçaram que seria 

apresentado relatório produto da inspeção e pôster indicativos. 

Assim, apresenta-se enquanto resultado o seguinte documento da equipe de 

inspeção. 

EQUIPE DA INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO 

- Coordenadora: Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto – Ministério Público do 

Estado do Ceará; 

- Francisca Helena Duarte Camelo – Ministério Público do Trabalho; 

- Andrea Autran do Nascimento – Comissão Intersetorial de Saúde Mental do 

Conselho Estadual de Saúde do Ceará; 

- Marcossuel Gomes Acioles – Conselho Regional de Psicologia do Estado do 

Ceará; 

- Paulo Roberto Mariano Pires – Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ceará 

- Érika Marques Nobre – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional do Ceará 
- Ana Paula Brandão – Conselho Regional de Enfermagem do Ceará 

- Francisca Márcia Araújo Lustosa – Conselho Regional de Serviço Social do 

Ceará 

- Ricardo Cesar Vieira Madeiro – Comissão de Saúde da OAB 

- Stela Norma Benevides Castelo – Conselho Regional de Medicina do Estado 

do Ceará 

- Eunice Carneiro Fernandes – Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

Ceará 

 
 

PERFIL GERAL DA UNIDADE 
 

O Hospital Psiquiátrico Frota Pinto, inaugurado em 1963, situado na Rua Vicente 

Nobre Macêdo, S/N – MESSEJANA, tem acesso de fácil localização e atende 

atualmente nas modalidades de internação, pronto socorro psiquiátrico, 
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ambulatório e atendimento domiciliar, assim como também os serviços do 

Hospital-Dia. Tem financiamento público com gestão estadual. Há licença de 

funcionamento da Vigilância Sanitária e tem atualmente 180 internações em seu 

quadro, existem: 02 enfermarias masculinas (40 leitos), 02 enfermarias 

femininas (40 leitos), 01 unidade de desintoxicação (20 leitos), 01 hospital dia, 

01 urgência/emergência (30 leitos), Elo de Vida (centro de convivência para 

dependentes químicos). Os pacientes são admitidos a partir do setor de pronto 

atendimento, passando pela triagem da enfermagem e posteriormente indo ao 

Psiquiatra que consulta, interna ou encaminha. Os fluxos são bem definidos para 

esse ingresso. As rotinas com relação aos horários são seguidas, tendo horários 

para dormir e acordar, assim como os horários do banho e das refeições, mas 

os leitos ficam acessíveis para os que desejam repousar. Crianças e 

adolescentes não compõem esse número, contudo são ofertados serviços 

ambulatórias para os mesmos. Segundo informações prestadas pela direção, os 

tipos de internação são: voluntária, compulsória e involuntária, sendo esta última 

comunicada através de formulário online para Ministério Público como 

estabelecido na lei 10.216/2001. 

8º §1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 
setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público 
Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual 
tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado 
quando da respectiva alta. 

Todo o translado das pessoas internadas é realizado através de ambulâncias, 

com equipe mínima quando em casos de agravo clínico, tendo acompanhamento 

de equipe mínima de profissionais do serviço, já em casos sem complicações é 

realizado através de veículo coletivo. Em casos de transferência de usuário do 

serviço para urgência e emergência, há referência com Centrais de regulação – 

CRIFOR e CRESUS. A direção afirma ainda que existe ouvidoria, responsável 

por identificar e encaminhar denúncias tanto internas quanto externas. 
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Sobre infraestrutura observa-se que há espaço de atendimento de 

urgência/emergência com carros funcionando corretamente, corredores amplos 

e locais para atendimento coletivos e individualmente, sala de medicamentos e 

posto de enfermaria em cada espaço de privação de liberdade. Há rampas, 

barras e corrimões que facilitam a acessibilidade condizente às necessidades de 

usuários acamados ou restrições de mobilidade, contudo com adaptações que 

necessitam melhorar. 

O material de higiene pessoal dos pacientes é armazenado em um posto, onde 

para que o acesso seja possível, é necessário solicitar a profissional do 

equipamento. Há bebedouros em todas as unidades de internação, assim como 

camas individuais para cada usuário, os colchões são revestidos de material 

lavável e impermeável, contudo não há espaços para armazenar os pertences 

pessoais de cada interno, não há aparelho de ventilação e ou quaisquer recursos 

para adequação à temperatura climática nos alojamentos, entretanto, é afirmado 

no questionário a direção que havia. Sobre o não fornecimento de travesseiros 

e difícil acesso de material de higiene pessoal é afirmado que é “devido perfil do 

paciente” (sic), sem mais esclarecimentos. Não há espaços de isolamento 

restritivo/celas ou quartos únicos, os locais apresentados estavam limpos, sem 

odores. 
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No que se refere a cozinha e refeitório dos profissionais, há boas condições de 

modo geral, alimentos estocados de maneira adequada, extintores nas 

proximidades e realizada manutenção dos instrumentos. Adota sistema de 

exaustão e outros equipamentos que reduzam a dispersão de gorduras e 

vapores, assim como também tem apresentação de modo limpo e com boa 

iluminação. Tem talheres e pratos em boas condições. No que se trata dos 

pacientes, as refeições são encaminhadas em carrinhos para cada unidade, os 

talheres são descartáveis e os pratos de inox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Hospital oferta espaços de lazer com televisão e DVD, não foi observado 

outros recursos como livros, revistas e jogos. Há espaço amplo nas unidades 

masculinas para desenvolvimento de atividades esportivas, contudo as áreas de 

uso do público feminino apresentam limitações de espaço que impedem práticas 

de esporte. 

É expresso que há vasilhames para coleta seletiva de lixo, contudo é percebido 

a insuficiência desse material. Sobre a lavanderia, não há este espaço no 

equipamento, o serviço é terceirizado pela empresa Teclav. É relevante 

expressar que os usuários não têm acesso as suas próprias vestimentas, pois, 

há uniformização é estabelecida no local. 

Em todo local onde existe exposição a agentes biológicos no hospital, são 

fornecidas aos trabalhadores instruções escritas das rotinas realizadas no local 
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de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao 

trabalho. 

A potabilidade da água servida nas unidades de internação e nos demais 

espaços hospitalares é analisada semestralmente pelo LACEN (Laboratório 

Central do Ceará). 

O Hospital fornece toda a medicação prescritas às pessoas internadas, não o 

sendo permitido aos familiares dos pacientes. Na ocasião da visita, foi relatado 

pela diretoria, a falta parcial de medicação para o ambulatório. Para as pessoas 

internadas que fazem uso de forma contínua de medicamentos (inclusive 

anticoncepcionais), o Hospital se organiza repetindo a prescrição ou realizando 

a reavaliação da prescrição médica, sempre através da farmácia do hospital. 

Ainda sobre a farmácia, foi apresentado os Procedimentos Operacionais Padrão 

pertencentes ao local, cuja exigência está prevista nos Art 19, Art 20 e Art 31 da 

RDC 44/09 da ANVISA. 

O estabelecimento Farmacêutico possui termômetro para aferir a temperatura e 

umidade do ambiente onde está armazenado os medicamentos neste 

estabelecimento, o que mantém a estabilidade não comprometendo a validade 

do produto, cuja regulamentação normativa está disposta no Art 35 parágrafo 2º 

da RDC 44/09 da ANVISA. O ambiente estava limpo, protegido da ação direta 

da luz solar, umidade e calor, de modo a preservar a identidade e integridade, 

garantindo a qualidade e segurança dos medicamentos. 

A farmácia hospitalar não possui Certidão de Regularidade Técnica, emitindo 

pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme especifica o Art. 2º - parágrafo 

IV da RDC 44/09 da ANVISA, pois está em desacordo com a Lei 13.021/2014, a 

qual determina: 

Art. 6º Para o funcionamento das farmácias de qualquer 
natureza, exigem-se a autorização e o licenciamento da 
autoridade competente, além das seguintes condições: 
I – ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de 
funcionamento; 
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A Lei nº 13.021/14 manteve a obrigatoriedade da assistência farmacêutica 

integral em todas as farmácias. A integralidade da assistência farmacêutica não 

implica que ela seja prestada por um único farmacêutico, podendo o 

estabelecimento contar com tantos profissionais substitutos sejam necessários 

para contemplar todo o horário de funcionamento da farmácia. Entretanto, todos 

os farmacêuticos substitutos, a exemplo do responsável técnico, devem assumir 

a responsabilidade perante o Conselho de Farmácia. Foi informado que a 

responsável técnica pela farmácia hospitalar perante o conselho de classe, está 

aposentada, e que em breve medidas iriam ser tomada. 

É informado pela direção do hospital que há 520 profissionais atuando no local, 

exercendo suas funções através de vínculos celetistas, concursados e 

cooperados. Diz também que as qualificações profissionais e prevenção de 

acidentes ocorre, mas a frequência é variável dependendo da categoria 

profissional, diz que são programas de acordo com as metas e programas. Cada 

categoria apresenta sua demanda, através do Centro de Estudos – CEAP. Os 

trabalhadores que são expostos a agentes biológicos utilizam vestimenta de 

trabalho adequada e em condições de conforto. Não há histórico de vazamento 

de gás na cozinha, mas há sobre choques elétricos em maquinário, o que requer 

atenção especial. É afirmado que acontecem reuniões semanais entre os 

profissionais de cada unidade, mas não há entre profissionais da mesma 

categoria, os profissionais afirmam que dificilmente realizam atendimentos 

compartilhados, ou trabalham com Projeto Terapêutico Singular – PTS, de modo 

conjunto. Existe equipe de desinstitucionalização, contudo a diretora diz ao final 

da visita que o processo de comunicação com os dispositivos substitutivos é 

pouco realizado, ou seja, as ações que envolvem a preparação para alta, 

conforme preconiza a Portaria nº 251/2002, apresentam limitações no que se 

refere a fluxo entre os equipamentos de saúde mental, assim como identificar e 

se comunicar com serviços territoriais, principalmente com os Centro de Atenção 

Psicossocial e Atenção Primária em saúde, com isso também pode ocorrer 

dificuldades de viabilizar o cuidado para além dos usuários, levando acesso de 

informações e atenção em saúde mental para as famílias, comunidades e 
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territórios  de  modo  geral. Tal aspecto será contemplado de forma mais 

detalhada adiante. 

Ainda sobre a equipe de profissionais, é composta por: 

66 Médicos (a) Psiquiatras; 

01 Médica (o) Clínico Pediatra; 

02 Médicos (a) Clínicos gerais; 

28 Médicas (o) Residentes; 

03 Assistentes Sociais; 
 

01 Dentista; 
 

42 Enfermeiras (o); 
 

01 Farmacêutica (o); 
 

01 Neurologista; 
 

Sem profissional de Fisioterapia; 

02 Nutricionistas; 

19 Psicólogas (o); 
 

09 Terapeutas Ocupacionais; 

11 Atendente de Enfermagem; 

01 Atendente Odontológica; 

39 Auxiliar de Enfermagem; 

01 Auxiliar de Nutrição; 

01 Técnico de Laboratório e Análise Clinica; 

124 Técnicos de Enfermagem; 

01 Auxiliar de Reabilitação; 
 

165 profissionais de outros setores, dentre eles os administrativos; 
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É avaliada a presença de equipe técnica conforme o que preconiza a Portaria 

251, de 31 de janeiro de 2002, conduto é apresentada deficiência no número de 

profissionais das áreas de Serviço Social, Clínico Geral e Farmácia, o que é 

proposto alterações que possam vir a contemplar e suprir tais ausências dessas 

categorias. 

Relevante informar também que alguns serviços são terceirizados, tais como: 

segurança, limpeza e lavanderia, além das cooperativas de profissionais de 

saúde (Enfermeiros (a), Psicólogas (o), Técnicos de Enfermagem, Médicos 

Psiquiatras, Neurologistas e outros – que contabilizam 70% do quadro de 

profissionais). 

 
DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

 
No que tange à alimentação, há uma nutricionista e uma auxiliar de nutrição que 

são responsáveis pelo cardápio da instituição. São realizadas o total de 6 

refeições diárias, sendo servidas nas enfermarias. Não é relatado nenhum tipo 

de alimentação especial em casos de pessoas que têm restrições alimentares e 

em entrevista usuária afirma que as porções servidas não são suficientes. Há 

bebedouros nas enfermarias com água potável em temperatura adequada. 

Sobre roupas, os usuários são uniformizados, com fardamento fornecido pela 

própria instituição. É relatado por uma usuária que não são fornecidas roupas 

íntimas e os calçados na maioria das vezes são os familiares que fornecem. As 

roupas de cama, lençóis e travesseiros não estavam nas camas. Ao questionar, 

os profissionais afirmaram que seria uma medida necessária para segurança dos 

usuários. Os pacientes internados podem receber visita dos familiares e amigos 

todos os dias, resguardados os horários de refeição e repouso, e mediante 

controle por guarda de volumes na portaria. Cada unidade do hospital dispõe de 

telefone público com livre acesso pelos pacientes. Não foi relatado sobre envio 

de correspondência, e foi informado a impossibilidade de uso de aparelhos 

celulares no interior do equipamento por parte dos usuários. 
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Para melhor compreensão desse tópico será apresentado relatos de casos 

acompanhados especificamente que no decorrer da inspeção. Objetivando 

preservar a integridade e identidade das pessoas privadas de liberdade, os 

nomes utilizados serão fictícios. 

No prontuário de Cecília, 51 anos, há referência que a mesma estava há dois 

(02) anos em situação de moradia no Hospital. A Enfermeira relatou que a 

mesma tem casa, Benefício da Prestação Continuada e familiares. Não tem perfil 

para permanecer no Hospital, mas os familiares não aceitam recebê-la. No 

prontuário está expresso que após dois anos em situação de moradia no 

Hospital, a paciente recebeu alta e retornou para sua residência. Alguns minutos 

depois, a família retorna ao hospital solicitando nova internação, alegando 

episódios de agressividade. A paciente é deixada na recepção por seus 

familiares. Não há Projeto Terapêutico Singular - PTS, nem condutas que 

indiquem procedimentos direcionados às questões da paciente, de ordem social, 

familiar, terapêutica e clínica. Há registro de que paciente é mantida 

constantemente em contenção mecânica para “evitar quedas”. O registro inicial 

para a contenção é iniciado no dia 05/12/2018 às 13 horas e segue com registro 

até o dia 07/12/2018. Na prescrição médica, já traz no item “cuidados especiais” 

a indicação de contenção física por breve período de tempo de agitação intensa, 

no entanto, a paciente permanece dias na mesma condição. Em uma das 

evoluções do profissional de medicina há o registro de que a paciente está 

calma, mas permanece a contenção como indicação médica. Vale salientar que, 

no momento da inspeção, observamos que a mesma foi retirada do leito onde 

encontrava-se amarrada com gases e saiu para caminhar com ajuda de um 

profissional. Não há informação no prontuário quanto à comunicação ao 

Ministério Público, assim como, também, não há registro de ação em relação ao 

contato com a família e proposta para projeto de desinstitucionalização da 

usuária. Segundo a Enfermeira, a usuária não tem perfil e nem indicação para 

internação psiquiátrica, no entanto, o Hospital não apresenta Projeto Terapêutico 

Singular para o processo de desinstitucionalização, nem mesmo procedimentos 

que indiquem a possibilidade de habilitação e reabilitação. 
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Loures, 27 anos, natural de Fortaleza, está internada há 01 mês, tem histórico 

de oito (08) internações em Hospitais Psiquiátricos. Tem Internação voluntária, 

mas não sabe o seu diagnóstico. Em entrevista, diz que com o falecimento da 

avó teve uma crise e não foi encaminhada para o Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS, onde realiza acompanhamento. Ainda afirma que ao chegar no Hospital 

ficou “amarrada por várias horas” (sic), sem beber água e sem alimentar-se. 

Refere que permaneceu nessa condição por cerca de oito (08) horas. Depois, 

relata que não conseguia dormir, ficando “amarrada na cama por 08 (oito) dias. 

Atualmente faz 06 refeições por dia, mas relata que as porções não são 

suficientes. Ao ser indagada sobre o seu Projeto Terapêutico Singular (PTS), diz 

que não sabe do que se trata. Em seu prontuário, não há PTS e nem outro 

registro que caracterize uma ação conjunta da equipe para discussão de casos 

e definição de ação terapêutica em conjunto com a usuária. Ao ser indagada 

sobre os profissionais que a atendem no Hospital, a usuária diz que só lembra 

que foi atendida pelo Psiquiatra, Enfermeira e Terapeuta Ocupacional, que 

desenvolve atividades como: pintar as unhas e fazer maquiagens. Atividade tem 

duração de 20 minutos. No momento a profissional de enfermagem relata que 

não se trata de uma T.O. desenvolvendo esse manejo, mas sim, técnico de nível 

médio que faz esse momento com usuária do sexo feminino. A usuária ainda 

relata que o Hospital é muito rígido em relação às normas e regras. As mulheres 

não podem se abraçar e nem demonstrar carinho através de carícias e beijos. 

Afirma que presenciou duas mulheres expressando momentos de carícia, 

“beijando na boca” (sic), em seguida foram punidas pelos profissionais do 

Hospital, foram “amarradas na cama” (sic) e assim permaneceram por várias 

horas. 

Diz que fica boa parte do seu dia deitada, pois não há outras atividades no 

Hospital. Diz que ajuda a lavar o banheiro da Ala Feminina e troca a fralda de 

outra paciente que fica contida no leito. Contudo, a instituição afirma que não é 

direcionado trabalho a quaisquer usuários. Afirma ter dificuldade no acesso ao 

material de higiene pessoal. 
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Usuárias encontravam-se descalças, com vestuário do hospital, sem roupas 

íntimas. 

Destacam-se outros casos que versam sobre questões bem específicas, tais 

como: contenção mecânica em processos onde a crise tenha sido cessada, 

alegando risco de vida para usuária (o) e, também, possibilidade de agressão 

aos membros da equipe. Vale salientar que a Lei nº 10.2016/01 prevê que para 

as pessoas que necessitam de atenção especializada, é dever do Estado prover 

qualificação na assistência e cuidado para garantir autonomia, cuidado em 

liberdade, acesso e direito à qualificação no atendimento. 

Ao averiguar alguns prontuários foi constatado que não há registro de 

procedimentos que caracterizem indicações para desinstitucionalização, nem 

mesmo atendimento e assistência que possam identificar e apresentar 

necessidades clínicas, terapêuticas e sociais, que proporcione autonomia e 

melhoria das condições do (a) usuário (a). É apresentado panorama 

Psicopatológico, tratamento psicofarmacológico e possíveis comprometimentos 

psíquicos afetados, mas há poucos indícios sobre prognóstico de 

desinstitucionalização, comunicação com a famílias, comunidades e dispositivos 

da rede de atenção em saúde que possam atender o (a) usuário (a) em seus 

locais de interação. 

É levantado que na unidade feminina encontram-se maiores situações de 

vulnerabilidade, como mulheres em situação de abandono familiar, em 

contenção mecânica e relatos de possíveis punições em decorrência de quebra 

de regras e normas da instituição. 

Um outro relato significante é de uma pessoa com limitações físicas que relata 

estar no Hospital há cerca de 01 (um) mês. Usuária com dificuldade de 

locomoção, descalça, com membros superiores e inferiores apresentando 

edemas (fotos a seguir). Diz que sente dores nas pernas, pés, braços e mãos. 

Tem dificuldade de deambular, usa cadeira de rodas. Ainda expressa que, no 

município em que mora não tem Centro de Atenção Psicossocial, dessa forma, 

não possui acompanhamento sistemático. Em momentos de crise, é 



Página 13 de 27 

 

 

 

encaminhada para o Hospital municipal, onde é realizada contenção mecânica. 

Em seus pulsos e tornozelos, apresenta as marcas dizendo que é decorrência 

das contenções, “...são momentos terríveis vividos há anos...” sic. Referente a 

higienização, diz que não consegue realizar de forma adequada, não tem 

acompanhante e nem ajuda profissional para apoiar na realização das 

atividades. Relata que as pacientes que possuem produtos de higiene são 

fornecidos por familiares, e que desde seu internamento não penteia os cabelos. 

Não possui roupa íntima, utiliza apenas o short e a bata do Hospital. Fatos estes 

que podem apresentar fragilidades em cuidados mínimos para promoção e 

reabilitação no quadro de saúde, não estabelecendo atenção necessária à saúde 

de modo subjetivo e também aos aspectos que envolvem a coletividade. 

Diante do panorama 

apresentado enfatizamos a 

situação de uma usuária 

diagnóstica com Transtorno 

do Espectro do Autismo 

(TEA), que segundo relatos 

da equipe, não pode ser 

tirada da contenção em 

decorrência de possíveis atos 

auto lesivos, contudo é 

necessário afirmar que, a Lei 

8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, 

proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços 

correspondentes,      garante 

que as ações e serviços públicos devem ser desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes prevista na Constituição Federal, de acordo com o Art. 198, 

obedecendo  suas  diretrizes  e  princípios,  dentre  eles,  a  preservação  da 
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autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. De acordo 

com os casos apresentados, o Hospital não oferece condições de cuidado que 

proporcione a assistência, a atenção e o cuidado em saúde a partir das 

necessidades dos sujeitos. A contenção mecânica sistemática em usuários (a), 

com quadro de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), como forma de 

cuidado e proteção, não obedece aos princípios e diretrizes da Lei 10.216/01, 

tendo essa base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

deficiência. O processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com 

deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, habilidades 

e aptidões física, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais que contribuam 

para a conquista da autonomia. 

É cabível pontuar que os casos apresentados não seguem as diretrizes previstas 

na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que garante a adoção de medidas para 

compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento das 

aptidões. A LBI prevê que os serviços públicos devem oferecer assistência às 

pessoas com deficiência na Rede de Atenção à Saúde (RAS), no território e 

próximo ao seu domicílio, garantindo através do Art 16: 

Art 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação 
para a pessoa com deficiência, são garantidos: 

I - Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para 
atender às características de cada pessoa com deficiência; 

III - Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e 
equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de 
acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência; 

IV - Capacitação continuada de todos os profissionais que 
participem dos programas e serviços. 

 
 

Dessa forma, questiona-se a adequação do serviço para garantir a assistência 

devida a pessoas com deficiência, tendo em vista que o fato pode contribuem 

para o estado agravante e crônico de adoecimento da usuária. 
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PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 
 

A direção do Hospital Psiquiátrico afirma que há Projeto Técnico Institucional 

atualizado, com ações e estratégias assistenciais que englobam: atendimentos 

individuais, atendimentos grupais, oficinas terapêuticas, atendimentos aos 

familiares, projeto de geração de renda, propostas pedagógicas, visitas 

domiciliares, atividades de convivência e Lazer, Reinserção social e/ou 

desinstitucionalização, acesso aos direitos civis, avaliação e reavaliação de 

casos de internação compulsória, interdição ou medida de segurança, mas não 

promove atendimentos em geral, tão pouco assembleias, o que interrompe a 

participação social nos processos relevantes para instituição e vai na contramão 

proposta pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Quando questionado aos profissionais do serviço sobre o Projeto Técnico 

Institucional, grande parcela não soube dizer do que se trata, denotando 

desconhecimento. Alguns chegaram a confundir com Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), outros disseram saber, mas não especificam quais as ações 

desenvolvidas para assistência dos usuários. No decorrer do diálogo falam das 

ações cotidiana com os usuários, que serão detalhadas a seguir. 

No Hospital há o serviço ambulatorial de práticas transdisciplinares de 

atendimento para pessoas transgênero e ambulatório de transtornos da 

sexualidade humana. Os trabalhadores quando questionados sobre a ação, 

expressam que nas unidades não há assistência caso o assunto seja 

sexualidade e gênero, sendo o trabalho realizado exclusivamente no 

ambulatório, em dia definido. Há protocolo sobre violência sexual, mas não existe 

sobre prevenção sexual, preconceito, discriminação, ou mesmo sobre 

possibilidade de ações de cunho sexual permitidas pelas partes envolvidas. Uma 

das profissionais que acompanhou a visita expôs que não são permitidas 

práticas sexuais e quando identificadas, chama-se atenção dos (as) usuários 

(as) envolvidos (as), imediatamente. Numa unidade feminina uma usuária 

expressou que quaisquer atos íntimos podem ser punidos pela equipe, sendo 

possível a contenção. 
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Sobre campanhas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e/ou 

testagem destas, outra profissional afirma que ocorrem mais de modo pontual, 

não é fato comum na instituição, e sobre a frequência, não soube informar. 

No que diz respeito aos profissionais que estão envolvidos nas oficinas de modo 

geral, é colocado pela direção que são: médicos, enfermeiros, técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

psicólogos e nutricionista. Em comunicação com profissional de psicologia foi 

dito que apenas o médico não desenvolve oficinas terapêuticas, tendo o trabalho 

voltado para o acolhimento individual, na maioria das vezes. 

As propostas assistenciais abrangem dimensão das atividades de capacitações 

e cursos profissionalizantes, sem trabalho remunerado ou não, para pessoas 

internadas; ainda é colocado que tais ações são direcionadas para os usuários 

do hospital-dia. 

Sobre o registro das rotinas institucionais, ocorrem diariamente pela equipe, 

desde a entrada do usuário através do serviço de acolhimento até a alta. 

Contudo, é observável que os registros de algumas categorias não estão 

atualizados, como exemplo das atividades que envolvem a (o) profissional de 

Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social, quando questionadas, alegam 

que o fluxo de atendimentos e a grande demanda inviabilizam o preenchimento 

de todos os prontuários, entretanto, é enfatizado o compromisso ético de cada 

categoria, assim como, a relevância da evolução para prognóstico e terapêutica 

do usuário e compreensão de todos envolvidos no processo de cada um. 

Ademais, os usuários têm diariamente atividades no setor de terapia 

ocupacional, são atendidos em grupos pela profissional de Psicologia e também 

Serviço social, que dizem não ter espaço adequado para atendimento individual, 

que só é possível fazer quando a sala está disponível, sem uso de outros 

profissionais. Mas alegam que conseguem desenvolver atividades em espaço 

do pátio. Ainda dizem que a relação de trabalho entre a equipe é boa, mas 

ocorrem conflitos pontuais que logo são resolvidos. 
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Os atendimentos dos profissionais de psiquiatria ocorrem diariamente, assim 

como a assistência de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os 

registros são realizados em prontuários individuais, contendo ao final de cada 

descrição de procedimento: carimbo contendo o nome, profissão e número de 

registro profissional, também segue com data da intervenção. 

Não são relatadas atividades externas dentro do processo de internação, apenas 

quando há alguma intercorrência clínica. Os usuários são levados ao Hospital 

Gonzaguinha, que se localiza nas mediações. Os Centros de Atenção 

Psicossocial são indicados quando os pacientes recebem alta. 

No que tange a possíveis denúncias, dentro do espaço hospitalar existem caixas 

da ouvidoria espalhadas com papel e caneta, assim como, a ouvidoria pelo 

telefone, onde as demandas são acolhidas e encaminhadas para resolutividade. 

A rotina estabelecida no espaço, apresenta ações diversas, como podemos 

perceber, contudo, os usuários são esclarecidos sobre suas participações ou 

ausências, ficando a critério de cada um a participação, a partir de suas 

escolhas. Segundo colocações dos profissionais, a participação nas atividades 

é mais comum do que a evasão. 

 
 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 
 

A desinstitucionalização vem objetivar uma transformação nas práticas 

realizadas, até então, nos hospitais psiquiátricos; tendo como atores principais 

aqueles que trabalham no interior das organizações e que podem transformar a 

organização através do exercício de suas atividades; a partir, sobretudo, da 

“reconstrução da complexidade do objeto” (ROTELLI E COLS, 2001, p. 30). 

Como Rotelli e cols. (2001) expõem, trata-se de um trabalho prático de 

transformação que, visiona o desmontar (e remontar) da instituição, desmontar 

a solução institucional existente para levantar meios da resolução de problemas. 

As críticas sobre o hospital psiquiátrico perpassam questões sobre como são 

tratadas (ou não tratadas) as pessoas em sofrimento psíquico grave, pois, a 
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terapia não deve mais ser entendida como o encalço da solução-cura, mas como 

um conjunto complexo, e também cotidiano e elementar, de estratégias indiretas 

e mediatas que enfrentam o problema em questão através de um percurso crítico 

sobre os modos de ser do próprio tratamento. 

No Hospital 

Psiquiátrico Frota 

Pinto, popularmente 

conhecido como, 

Hospital de Saúde 

Mental de Messejana, 

a direção expressa 

que    o    processo de 

desinstitucionalização ocorre através da própria equipe de profissionais, que 

informa para usuários, familiares e comunidade a relevância do cuidado dentro 

da Rede de Atenção Psicossocial, devendo envolver os dispositivos de saúde 

mental desde a atenção primária em saúde até os níveis de alta complexidade. 

Ao final da inspeção é expresso pela direção que, há fragilidades na 

comunicação com outros dispositivos de saúde mental, principalmente quando 

envolvem pessoas que não são de Fortaleza. Mas reconhece que é fundamental 

estreitar os laços, almejando o cuidado dos usuários no local onde interagem e 

reforçou a relevância de qualificação dos serviços substitutivos. 

Sobre o desenvolvimento de projeto terapêutico específico para pacientes de 

longa permanência, é colocado que os casos com 1 (um) ano ininterrupto de 

internação são avaliados e, posteriormente, comunicado ao Ministério Público 

Estadual. Entretanto, como constatado em alguns relatos em tópico anterior, 

algumas situações precisam ser observadas. 

É imprescindível acentuar que a desinstitucionalização é interminável, a partir do 

momento que se pensa como criticidade dos modelos cristalizantes impostos 

institucionalmente, um refazer, reinventar práticas e quebrar pré-conceitos sobre 

a pessoa em sofrimento psíquico e o modelo de cuidado em saúde mental. 
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INCIDENTES NO HOSPITAL 
 

No referido Hospital há protocolo de contenção física/mecânica que orienta os 

profissionais de saúde sobre a indicação da utilização da contenção, objetivando 

proteger o paciente com alterações de comportamento contra lesões e traumas 

(quedas, contaminação de cateteres, feridas, dentre outros), provocados por ele 

mesmo ou a outros e que gera a interrupção do tratamento a que vem submetido. 

Visando assim a integridade física e psiquiátrica, da pessoa em privação de 

liberdade, dos companheiros em mesma situação e também da equipe de 

profissionais de saúde que prestam assistência. 

No protocolo é expresso que o procedimento deverá ser realizado de modo 

humanizado, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

– COFEN nº427/2012, amparo legal da Lei nº10.216/2001 e Resolução do 

Conselho Federal de Medicina – CFM nº1.952/2010. 

Apenas será realizada quando esgotarem-se outras possibilidades, como a 

contenção verbal e química. Está indicada em casos que houver intensa agitação 

psicomotora com risco à integridade física do paciente ou de terceiros, e nos 

casos em que o usuário apresentar grave comprometimento do julgamento da 

realidade e necessidade de intervenção médica. O procedimento é registrado 

nos prontuários, descrevendo o ocorrido para desencadear tal situação. É 

realizada contenção de 4 ou 5 pontos, numa cama com faixas de contenção, 

associada a tranquilização medicamentosa com cautela. O usuário é assistido 

ininterruptamente por um profissional de saúde durante período de contenção, 

tendo avaliação a cada 30 minutos. O tempo máximo de contenção é de 4 horas, 

segundo o protocolo, mas, de acordo com relato de usuários, esse tempo pode 

ser maior que o previsto. 

Não há espaços de isolamento, castigo e confinamento individual. Sobre as 

proibições, não é possível relações íntimas podendo haver possibilidade de 

recriminação. Alguns usuários também apontam para a necessidade do uso da 
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nicotina, sendo expresso pelos profissionais os riscos tendo em vista incidências 

passadas. 

 
 

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 
 

Como expresso no caderno sobre Clínica ampliada, equipe de referência e 

projeto terapêutico singular, lançado pelo Ministério da Saúde (2007), o PTS é 

um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito 

individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 

interdisciplinar, visa atuação integrada valorizando outros aspectos, além do 

diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários. 

Na inspeção/fiscalização realizada em 07 de dezembro de 2018, a equipe da 

inspeção questionou a direção do Hospital Psiquiátrico Frota Pinto, sobre o uso 

do PTS, sendo afirmado que todas as pessoas internadas possuíam o projeto 

terapêutico singular, realizados através da equipe multidisciplinar, sendo a 

periodicidade de atualizações de modo semanal, variando do caso clínico. Não 

é relatado sobre a participação do próprio usuário na linha de cuidados que 

possam ser tomados dentro do tratamento, tão pouco de familiares. Lembrando 

que para a realização do PTS é primordial estabelecer o vínculo dos membros 

da equipe com o usuário e a família. 

Dialogando com profissionais foi apresentado o instrumental de triagem, sendo 

nele que afirmam realizar o PTS. Contudo, as informações são restritivas, não 

há aprofundamentos sobre os procedimentos que devem ser traçados, não 

deixando evidente na definição de metas, nas propostas de curto, médio e longo 

prazo, que poderão ser negociadas com o usuário de cada PTS junto com 

membro da equipe com quem tiver um vínculo melhor. Também é insuficiente na 

divisão de responsabilidades, tendo em vista que é importante definir as tarefas 

de cada um. 

Já a Reavaliação é apresentada nas evoluções, que parecem ser realizadas de 

modo individual por cada profissional. É afirmado que há encontros semanais 

com as equipes de cada unidade. Não obstante os momentos objetivam debater 
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casos bem pontuais, de acordo com uma das profissionais, sendo insuficiente a 

efetivação de estudos de casos e prognósticos. 

Foi perceptível também que alguns prontuários não estavam com a evolução 

atualizada. Alguns profissionais relataram que com o grande número de usuários 

é difícil evoluir cotidianamente, contudo, foi expresso a necessidade de manter 

os documentos constantemente atualizados, tendo em vista compromisso ético 

e reconhecendo que tal prática pode ter efeitos no processo terapêutico de cada 

usuário. 

É proeminente pontuar que o Projeto Terapêutico Singular é um instrumento que 

proporciona e viabiliza a efetivação da assistência em saúde de acordo com o 

disposto na Lei 10.216/2001, desenhando uma prática de cuidado extramuros, 

proporcionando comunicação entre profissionais do dispositivo, usuários, 

familiares, profissionais da rede de atenção à saúde. Nesse sentindo, desenha- 

se uma ação pautada na qualidade de vida dos sujeitos, não no diagnóstico e/ou 

na compreensão de doença/cura. 

Como mencionado anteriormente, no hospital existe o serviço ambulatorial de 

práticas transdisciplinares de atendimento para pessoas transgênero e 

ambulatório de transtornos da sexualidade humana. Mas as ações no que tange 

a sexualidade e gênero, ou sobre prevenção sexual, preconceito e discriminação 

são pouco desenvolvidas nas unidades. Nos prontuários não foram identificados 

campos que pudessem enfatizar tais pontos. Da mesma forma, não são 

apresentados dados sobre raça/cor/etnia, o que dificulta análise do contexto 

racial para levantamento, inclusive, de possível racismo institucional. Outro fator 

também já apresentado em tópico anterior, é a diferença no atendimento ao 

público feminino, que por sua vez, tem demandas específicas. Destacam-se as 

vulnerabilidades no referente ao desuso de roupas íntimas, o espaço de 

convivência e lazer ser menor que o da ala masculina, dentre outros relatos, no 

instante da visita, que expressavam maiores fragilidades. 

Não são apresentadas informações concretas sobre procedimentos em casos 

que versem sobre as seguintes situações: pessoas com atitudes de cunho sexual 
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em público; usuários que mantenham relações íntimas no mesmo espaço; 

Preconceito racial entre os próprios usuários, entre usuários e profissionais, ou 

ainda entre a própria equipe profissional; casos de processo gestacional e pós 

gestação. 

Faz-se necessário 

reforçar que premissas 

que envolvem nossos 

padrões sociais e 

culturais,  podem 

estabelecer processos de 

sofrimento  e 

adoecimento, juntos a 
desigualdade social e 

uma estrutura baseada na inferioridade ou superioridade, seja ela por 

sexualidade/gênero/raça/cor/etnia. Assim, os espaços de saúde devem 

desenvolver e implementar programas para enfrentar a discriminação, 

preconceito e outros fatores sociais que solapam a saúde das pessoas. 

Sobre crenças e expressões religiosas, é possível afirmar que não foram 

presenciadas ou registradas restrições à liberdade religiosa. Na instituição há 

protocolos que garantem a livre expressão religiosa de acordo com as variadas 

crenças dos usuários. 

 
 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 
 

A proposta assistencial do Hospital de Messejana abrange a dimensão do 

trabalho através de capacitações e cursos profissionalizantes para pessoas 

internadas. Por meio do Hospital Dia, são feitos os procedimentos que objetivam 

inserção futura dos usuários no mercado de trabalho. É enfatizado que nenhuma 

pessoa interna trabalha na unidade, não havendo a participação dos usuários 

em quaisquer ações que caracterizem exploração do trabalho. 



Página 23 de 27 

 

 

 

Os profissionais em sua grande maioria consideram que o número de 

trabalhadores nos setores em geral é insuficiente. Dizem que para o exercício 

qualificado é fundamental maior número de profissionais, tendo em vista as 

demandas existentes. 

A contratação de empregados terceirizados para execução de atividades típicas 

de servidores públicos (setores administrativos e profissionais de saúde, no 

caso) do Poder Executivo contrariam as normas que regulamentam e organizam 

o Estado. Alguns apontamentos realizados pelo Ministério Público do Trabalho 

dão conta do desvio de cargos entre alguns profissionais da equipe. 

Sobre possíveis situações de assédio moral, dois casos foram relatados. Em um 

deles, segundo o trabalhador, o ex-chefe era “muito rígido e ignorante” e tinha 

variação de humor. Que o empregado temia ser redistribuído, caso reclamasse 

do chefe. Em ambos os casos, foi expresso que as medidas cabíveis foram 

tomadas pela instituição, logo quando informados. Atualmente dizem da 

satisfação em trabalhar no local. Ademais, apontam que a equipe tem um bom 

relacionamento e estão abertos para comunicação. 

 
 

FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 
 

É informado pela direção do Hospital de Saúde Mental de Messejana, que a 

unidade não recebe fiscalização do Poder Judiciário. 

Semanalmente recebe a equipe do Ministério Público Estadual e ocasionalmente 

inspeção da Defensoria Pública. Sobre outros órgãos não mencionam 

frequência, nem visitas. 

 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

A partir do descrito no presente relatório, pautados nas leis que amparam o 

cuidado a saúde nos diferentes níveis de complexidade dentro do Sistema Único 

em Saúde e reafirmados pela Lei 10.216/2001, apresentamos as seguintes 

recomendações a serem trabalhadas no quadro institucional: 
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• A Lei 10.216/2001 diz sobre o tratamento, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental, por tal, é imprescindível o fortalecimento 

da comunicação da instituição com os dispositivos substitutivos de saúde 

mental, assim como, outros que compõem a Rede de Atenção à Saúde; 

• O Projeto Terapêutico Singular é uma ferramenta importante para traçar 

terapêuticas que possam contemplar o cuidado em saúde a curto, médio 

e longo prazo. Para que possa ser efetivado a comunicação entre 

profissionais, usuários, familiares e comunidade que deve ser continua, 

apresentando possibilidades, definições de metas, responsáveis pelos 

encaminhamentos e prognóstico de cada situação. Esse instrumento 

também permite esquematizar o processo de desinstitucionalização e 

fortalece o previsto em lei que tem finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio. Assim, as reuniões de equipe devem ser 

frequentes para elaboração deste, assim como instrumentais apropriados 

devem ser fornecidos, objetivando um panorama ampliado sobre cada 

caso; 

• É indicado a definição de equipe específica para elaboração e 

encaminhamento do processo de desinstitucionalização dos usuários, ao 

informar que os andamentos ocorrem pelos profissionais em geral, não é 

definido claramente como acontece; 

• É apresentada deficiência no número de profissionais das áreas de 

Serviço Social, Clínico Geral e Farmácia, o que é proposto alterações que 

possam vir a contemplar e suprir tais ausências dessas categorias, assim 

como estabelecido na Portaria 251, de 31 de janeiro de 2002. 

• A contratação de empregados terceirizados para execução de atividades 

típicas de servidores públicos (setores administrativos e profissionais de 

saúde, no caso) do Poder Executivo contrariam as normas que 

regulamentam e organizam o Estado. Sendo assim, é imperativa a 

realização de concurso público para o quadro do Hospital de Saúde 

Mental de Messejana, pois, além de ser imperativo constitucional, temos 
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que o empregado terceirizado, ainda que contratado por licitação ou 

mediante cooperativas de profissionais de saúde, não detém Fé Pública, 

prerrogativa esta exclusiva daqueles sujeitos aos estatutos Estaduais e 

Federais dos servidores públicos; 

• Quanto aos requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina 

do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, públicas e 

órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, como é o caso do Hospital em análise, 

ratificam-se as recomendações do Laudo pericial constante do Anexo III, 

referente ao cumprimento das Normas Regulamentadoras – NR, de forma 

a orientar e tornar mais eficazes as práticas de saúde e segurança no 

trabalho dos empregados, prestadores de serviços e servidores do 

Hospital de Saúde Mental de Messejana; 

• Há relatos sobre choques elétricos em maquinário, o que requer atenção 
especial e manutenção contínua de aparelhos e instalações; 

• Questiona-se a adequação do serviço para garantir a assistência devida 

a pessoas com deficiências, tendo em vista que o fato pode contribuem 

para o estado agravante e crônico de adoecimento, considerando a Lei 

10.098/2000, assim como a Lei 10.216/2001; 

• Enfatiza-se que quaisquer demonstrações de afeto devem ser 

respeitadas, levando em consideração os princípios sobre a aplicação da 

legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação 

sexual e identidade de gênero. Pois, todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são 

universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. A 

orientação sexual e a identidade gênero são essenciais para a dignidade 

e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação 

ou abuso; 

• Os espaços de saúde devem desenvolver e implementar programas para 
enfrentar a discriminações, preconceitos e outros fatores sociais que 
solapam a saúde das pessoas. O hospital também deve estabelecer em 
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seu quadro momentos que possam contemplar o enfrentamento a 

possíveis casos de preconceito e discriminação em quaisquer âmbitos; 

• Sobre campanhas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis 
e/ou testagem destas, é indicado estabelecer conversação com outros 
dispositivos que possam promover ações agendadas no decorrer do ano; 

• É enfatizado o compromisso ético de cada categoria, assim como, a 

relevância da evolução de prontuários, para prognóstico e terapêutica de 

cada usuário, também para compreensão de todos envolvidos no 

processo. Leva-se em consideração ainda que, o prontuário é o principal 

documento constituinte de provas judiciais. 

Por fim, a inspeção/fiscalização apresenta um panorama atual sobre o 

Hospital Psiquiátrico Professor Frota Pinto e expressa a necessidade de 

usuários, profissionais da saúde, gestores e população em geral permanecer 

atenta a possíveis retrocessos na política nacional de saúde mental, 

garantida pela lei de reforma psiquiátrica. Deve-se primar pelas ações 

desinstitucionalizantes, pela dignidade e respeito, pelo trabalho em rede, 

permitindo que ocorra a intersetorialidade e dinâmica multiprofissional, 

priorizando o acompanhamento nos locais de interação dos usuários, suas 

casas, suas comunidades. 
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