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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

SÃO VICENTE DE PAULO 

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, 

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 São 

Vicente de Paulo, localizado na Av. João Pessoa, 6600, bairro Parangaba. 

A visita teve início no turno da manhã, as 09h20min, não tendo sido anunciada, 

porém o administrador que recebeu a equipe relatou que já a AGUARDAVA, 

pois, havia recebido informação de um colega do Rio de Janeiro sobre as 

inspeções que estavam ocorrendo em âmbito nacional. A visita, com duração de 

um dia, contemplou breve diálogo com o administrador da unidade, a fim de 

apresentar os objetivos e a metodologia da visita. Em seguida a equipe dividiu-

se em subgrupos com atribuições diferenciadas, no intuito de verificar todos os 

espaços e serviços, baseados em documentos e roteiros que norteavam as 

atividades da seguinte forma: Requisição de documentos, Roteiro de entrevista 
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com a direção da unidade, Roteiro de entrevista com os pacientes, Roteiro de 

entrevista com os profissionais, Roteiro de observação.  

Assim, fundamentado na visita realizada e no roteiro semiestruturado, os grupos 

responsáveis pelas entrevistas apresentam o que se segue.  

 

EQUIPE DA INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO 

- Coordenadora: Lucy Antoneli Domingos Araújo Gabriel da Rocha – Ministério 

Público do Estado do Ceará; 

- Bárbara Castelo Branco Monte – Conselho Regional de Psicologia do Estado 

do Ceará; 

- Tâmara Reis de Norões – Ministério Público do Estado do Ceará; 

- Lirian Filgueiras Mascarenhas – Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ceará; 

- Luziane Feijó – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do 

Ceará; 

- Ana Paula Lemos – Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; 

- Kelly Diniz Viana – Conselho Regional de Serviço Social do Ceará; 

- Joaquim Braga Montenegro Neto – Comissão de Saúde da OAB; 

- Joel Porfírio Pinto – Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará; 

- Elson Braga Ferreira - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará 

 

PERFIL GERAL DA UNIDADE 

O Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo foi inaugurado em 18 de junho de 

1986 tendo exclusivamente o serviço de internação, segundo as informações 

coletadas, o local é privado, sem fins lucrativos, tendo gestão municipal.  

A direção do Hospital Psiquiátrico São Vicente está em nome de Georgia Bezerra 

Cysne de Medeiros, Advogada, ocupando o cargo a 5 meses, OAB-CE 19107, 

com pós-graduação completa. Já a direção clínica é realizada pelo médico 

Adelmo Pontes Aragão, CRM6319.  
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Quando realizada entrevista foi identificado que não há licença de funcionamento 

da vigilância sanitária, a direção expressa que está em trâmite de atualização do 

alvará sanitário, contudo, enfatizamos o desajuste levando em consideração a 

Resolução RDC Anvisa/MS n° 153, de 26 de abril de 2017, que expõe a 

necessidade da Licença Sanitária, que é o documento emitido pelo órgão de 

vigilância do Sistema Único de Saúde - SUS, que habilita a operação de 

atividade(s) específica(s) sujeita(s) à vigilância sanitária, garantindo a qualidade 

nos serviços de saúde.  

O hospital tem o total de 120 leitos, maior parte em uso na ocasião da inspeção, 

nenhum deles ocupados pelo público infanto-juvenil. Há divisão de três unidades 

no interior do local, sendo uma voltada para o público feminino (42 leitos) e duas 

para o público masculino (ambas com 40 leitos). As internações são feitas de 

forma involuntária, ocorrendo mediante oficio com preenchimento de formulário 

próprio da comissão de revisão de internações psiquiátricas involuntárias do 

estado.  

A instituição dispõe de espaço de atendimento de urgência/emergência, uma 

ambulância básica, sendo informado que quando necessário é realizada locação 

de transportes. No que tange a possível suporte de referência para 

urgência/emergência para casos de transferência, foi relatado que existe 

parceria com a santa Casa de misericórdia e Hospital Frotinha da Parangaba.  

Ainda é expresso que mantém mecanismo de controle social, usando como 

recurso o núcleo de segurança do paciente no próprio hospital, mas não há 

detalhamento sobre o mesmo.  

Sobre a manutenção de máquinas e equipamentos e normas de uso gerais, é 

dito que existe programa de manutenção preventiva do sistema de 

abastecimento de gases, assim como dispositivos de ajuste dos leitos, 

assegurando a lubrificação permanente.  

Os sistemas de climatização são submetidos a procedimentos de manutenção, 

também é ofertado treinamento aos operadores de quaisquer equipamentos, os 

operadores são capacitados quanto aos modos de operar e seus riscos. A 
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unidade possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT) com quadro de risco e treinamento permanente.  

O hospital não dispõe de auxílios mecânicos ou eletromecânicos que possam 

comprometer a segurança e saúde do trabalhador. Não é proibido consumo de 

alimentos e bebidas no local de trabalho para os servidores da instituição, sendo 

que é ofertada três refeições pela própria unidade (café da manhã, almoço e 

jantar).  

Alguns pontos sobre o espaço devem ser ressaltados, como por exemplo, não 

há orientações claras e facilmente acessíveis aos trabalhadores que manuseiam 

agulhas acerca da proibição do reencape e desconexão manual de agulhas; em 

apenas algumas unidades de internação dispõem de rampas, barras e corrimões 

dificultando a acessibilidade inclusive nos banheiros e demais espaços. A equipe 

de observação do espaço ainda pontua que não há consultórios de atendimento 

individual. 

Todos os usuários têm suas próprias camas, os colchões são revestidos de 

material lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização. Não 

há setor de lavanderia, face à terceirização do serviço, as perguntas perderam o 

objeto, não sendo possível aplicá-las. 

Não há espaços restritivos de isolamento solitário. Ademais, há armários para 

deposito de produtos de higiene pessoal e a higienização dos espaços é 

realizada por empresa terceirizada, TecLav®. Contudo não são fornecidos 

travesseiros. 

Foi observado também, que quando identificado casos de contenção mecânica, 

a prescrição encontrava-se desatualizada, mas de data pretérita.  

Uma das profissionais que estavam realizando a inspeção/fiscalização relata o 

seguinte: “No hall de entrada uma tv ligada. Os banheiros em péssimo estado, 

sem porta, com um mau odor, apesar de perceber que haviam realizado a 

limpeza do espaço. As enfermarias todas sem ventilador, com cobogós nas 
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paredes. Na primeira enfermaria, havia uma paciente contida e sem prescrição 

médica daquele dia que se referisse ao procedimento...”, prossegue relato 

afirmando fragilidades percebidas que serão expressas a seguir nesse relatório.  

 

DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

O hospital psiquiátrico fornece água portável, afirmando que a fiscalização da 

qualidade da água é realizada através da CAGECE a cada seis meses. Sobre 

as refeições, dizem ser seis ao dia, segundo informações da instituição, sendo 

elas: Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Há 

profissional da nutrição que gerencia plano alimentar individualizada e fiscaliza 

a qualidade das comidas. No local não existe cantina, as refeições são realizadas 

nos leitos.  

Ainda é colocado pela direção, que o fornecimento de medicamentos prescritos 

é realizado inteiramente pela própria instituição, sendo que no momento da 

visita, não havia quaisquer faltas de medicamentos. Já no que se refere aos 

medicamentos utilizados pelos internos que fazem uso de forma continua, 

durante a internação, fica sob cuidados dos farmacêuticos que estão 

desenvolvendo suas atividades de domingo a domingo, das 7hs às 19hs. 

A assistência religiosa ocorre através de grupos voluntários, semanalmente (aos 

domingos), é aberta a participação de católicos, evangélicos e espiritas e a 

participação dos usuários é livre.  

 Dizem ainda que há uma equipe de manutenção própria dos banheiros e 

instalações sanitárias, o que nomeia de equipe de higienização. 

As roupas e calçados dos usuários são uniformes padronizados, não há locais 

reservado/privativo para armazenar pertences pessoais. Os internos podem 

receber visitas 4 vezes por semana, mas pode ser alterado, dependendo do 

quadro terapêutico do usuário. As pessoas em privação de liberdade podem se 

comunicar com seus familiares via telefonemas, realizados na sala da 

Assistência Social.  
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Ao abordar alguns usuários pode-se averiguar que informações denotavam 

faltas graves no que diz respeito a defesa de direitos das pessoas naquele 

espaço. Serão expostos aqui situações resguardando nome do usuário, 

respeitando princípios éticos e objetivando zelar pelo cuidado do sujeito. Os 

nomes usados serão fictícios.  

Rafael, 22 anos, reclama da alimentação, oitava vez que tem diarreia. Foi 

agredido por auxiliar de enfermagem porque se irritou por não ter recebido a 

merenda da tarde. Ele afirmou que recebeu uma “gravata”, o arrastaram para um 

quarto longe das câmeras e deram socos na barriga e injeção. Depois 

permaneceu contido no leito por uma noite sem beber e sem comer. Informou 

sobre o ocorrido para sua mãe e psiquiatra. Lembra de ter visto o médico uma 

semana depois da internação. Quer sair apenas com a alta. Diz que a única 

atividade desenvolvida no espaço é o jogo, que ocorre uma vez por semana, na 

sexta à tarde. Fala com a família por telefone só no dia da sua numeração. Visitas 

são às terças, quintas-feiras, sábado e domingo, mas para pacientes com uso 

de substâncias psicoativas só depois de dez dias da internação. Não sabe qual 

medicação está tomando. Só pode andar para o pátio e enfermaria/pavilhão. Não 

fornecem toalhas. Tem uniforme, a roupa íntima é de uso pessoal. Rafael ainda 

diz que quem não tem chinelo fica descalço durante toda a internação. Coloca 

que ele ajuda outros pacientes na higienização (principalmente aqueles que 

estão contidos). 

Outro caso que chamou atenção foi o do senhor Vicente, com 40 dias de 

internamento, sendo esta a quarta internação. Diagnosticado com depressão e 

tendência a suicídio, teve internação voluntária. Diz que no seu município não 

tem Caps. Sobre o hospital, coloca que gosta dos funcionários, que tem 

paciência e sente-se respeitado, contudo relata casos de violação relacionados 

a estes. As atividades desenvolvidas segundo Vicente, são jogos de futebol às 

sextas-feiras, de tabuleiro (dama), pintura, dança (forró) uma vez por mês. Não 

sabe informar quais são as medicações que está usando, mas diz sentir que está 

melhorando. Levanta sempre às 5h30 e toma o banho. O hospital não fornece a 
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toalha. Gosta da música e da missa realizada aos domingos. Vicente expressa 

que se alguma atitude for contra as regras da instituição, eles amarram e dão 

medicação (injeção). Nessa internação afirma que não aconteceu nenhum 

episódio desses com ele, mas em outros momentos, sim. Diz não receber visitas. 

Sobre a estrutura do local, coloca que o banheiro precisa de manutenção, a 

limpeza é feita duas vezes por dia.  

Continuando, Vicente também afirma que não trabalha no hospital, mas ajuda 

na higienização dos pacientes. Não tem travesseiro e nem toalha, só tem um 

lençol. Dorme bem com os remédios. Lamenta pela comida ser repetitiva, mas 

apesar disso, de boa quantidade. Não tem escova de dente, nem pasta, o 

sabonete e o shampoo é coletivo, tem desodorante, o papel higiênico só quando 

pede. Está sem chinelo. Apesar de relatar da comunicação com os profissionais, 

afirma que já presenciou agressão entre pacientes e os técnicos intervém 

pegando pelo pescoço e amarrando. Afirma que é comum ter contenção e os 

pacientes ficam na cama. 

O hospital dispõe de absorventes e papel higiênico, mas não possui preservativo 

e proíbe qualquer contato sexual entre eles, prevendo punições caso ocorrido. 

Para o uso de lençóis e toalhas há um protocolo de segurança, os usuários usam 

fardamento que são trocados até duas vezes ao dia. Quando perguntado motivo 

para uma das funcionárias é informado que é norma antiga e que nunca houve 

discussão a respeito do uso de roupas próprias, podendo ter como intuito a 

promoção da individualidade. 

Os indicativos a partir desses dois e outros relatos, apontam para situações que 

podem se configurar enquanto possíveis maus tratos, violando os direitos 

humanos e fragilizando o cuidado em saúde mental.  

Uma profissional do dispositivo quando questionada sobre violações de direitos 

dos usuários relatou que, em caso de qualquer tipo de abuso ou violência o 

hospital dispõe de protocolo interno para resolver incidentes, aciona o Ministério 

Público para conhecimento e apuração da situação e a comissão de saúde do 

trabalho local para investigação e providências. Ela informou ainda que alguns 
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profissionais foram demitidos por justa causa após abusar sexualmente de 

pacientes que denunciaram o fato. 

No decorrer da inspeção/fiscalização, foi destacado vários momentos que as 

práticas sexuais não são permitidas, não há distribuição de preservativos, nem 

atividades que visam orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Ainda 

não há protocolo para casos em que usuários sejam vistos desenvolvendo 

práticas sexuais, mas fica compreendido que a intervenção é separar as partes 

e submeter a contenção caso necessário.   

Já no que se refere a voltadas especificamente ao público LGBTQI+, não é 

relatado nenhum procedimento, quaisquer orientações e/ou protocolos que 

visem atender as demandas relacionadas a questão, tão pouco a debates sobre 

o estigma que estes sofrem no cotidiano, muitas vezes acompanhado de 

violência em suas diversas fases.  

 

PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

O Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo tem em seu quadro, 112 

profissionais, trabalhando todos em modelo celetista. Segundo a direção, as 

ações de qualificação profissional e prevenção de acidentes são realizadas 

mensalmente, sendo o tema variado de acordo com as necessidades.  

Os trabalhadores são instruídos e capacitados quanto aos princípios de higiene 

pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 

procedimentos em emergência. Não há histórico de choques elétricos ou 

vazamento de gás. É afirmado ainda pela direção que, as reuniões clinicas 

acontecem trimestralmente, envolvendo maior parte dos profissionais. 

Sobre o projeto técnico institucional, é dito que o mesmo é vinculado ao projeto 

da Santa Casa de Misericórdia, instituição mantenedora, estando em processo 

de desenvolvimento o próprio projeto do estabelecimento, o que deixou a equipe 

de inspeção/fiscalização confusa quanto ao fato, uma vez que os profissionais 
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afirmam que atualizaram o Projeto Técnico Institucional, elaboraram um POP e 

também o fluxograma de suas atividades. 

Quando ainda questionado sobre as ações e estratégias assistenciais propostas 

dentro do projeto institucional, são expressas as seguintes: Atendimento 

individual, atendimentos grupais, oficinas terapêuticas, atendimentos aos 

familiares, atendimento de saúde em geral, propostas pedagógicas, atendimento 

de convivência e lazer e acesso aos direitos aos civis.  

Em relato de profissional do serviço é exposto que, são realizadas rodas de 

conversa para solucionar problemas e, quando próximo da alta, o usuário e a 

família são preparados para o momento, o que os profissionais consideram parte 

do processo de desinstitucionalização.  

Um dado relevante expresso pelo mesmo profissional, trata-se dos pacientes de 

internação voluntária, que segundo ele, são geralmente os dependentes 

químicos, afirma: “...o hospital prefere não recebê-los, pois são trabalhosos e 

muitas vezes chegam ali para fugir de dívidas ou outros problemas...” (sic). Essa 

visão do usuário parece atravessar a atuação dos profissionais. O dependente 

químico parece carregar o estigma da criminalização, de sempre ser alguém que 

cometeu/comete um crime. Podendo deixar de observar o quadro enquanto uma 

problemática de saúde pública e cuidado com os usuários e sua rede de 

relações.  

Continuando, é afirmada que as oficinas terapêuticas são coordenadas por 

médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, terapeutas 

ocupacionais, assistente sociais e psicólogas.  

Destaca-se que os profissionais entrevistados pontuam insuficiência no quadro 

de trabalhadores no local e falta de material, algo recorrente na fala, apesar da 

satisfação com o trabalho de forma geral. 
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DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

A direção afirma que a desinstitucionalização é realizada por equipe própria do 

hospital, entre eles estão os profissionais de Psicologia, Enfermagem, Medicina 

e Terapia Ocupacional. Colocam ainda que a comunicação com a Rede de 

Atenção Psicossocial é efetivada através dos encaminhamentos aos Centros de 

Atenção Psicossocial de referência dos usuários, sem proceder com 

encaminhamentos para outros dispositivos das políticas públicas no geral.  

Imprescindível (re) pensarmos a atenção em saúde mental como integral, 

levando em consideração também os princípios do Sistema Único de Saúde - 

SUS, reconhecendo os usuários e toda sua rede de relações enquanto plural, 

que devemos atender de modo universal, integral e equânime. Assim, adotar a 

articulação com outros equipamentos comunitários/sociais de saúde é urgente, 

para desenvolver abordagem ampla no processo de saúde.  

A falta de armários, padronização de vestuários, ausência da equipe médica no 

projeto terapêutico singular, rotina massificada, dentre outros pontos, colaboram 

para a institucionalização das pessoas, desconsiderando quaisquer questões 

subjetivas no processo e podendo agravar o sofrimento das pessoas que 

chegam a esse espaço.  

Não há equipe de acompanhamento do processo de desinstitucionalização de 

modo externo ao ambiente hospitalar, ficando a cargo exclusivo do CAPS de 

referência de cada usuário exercer o suporte necessário.  

 

INCIDENTES NO HOSPITAL 

Sobre fatos que envolvam agressão verbal, administração de medicamentos de 

forma punitiva e penalidade, ou agressão física, a gestão do local diz 

desconhece, contudo, sobre agressão física diz que entre os pacientes ocorre 

esporadicamente, é realizada orientação multidisciplinar e os envolvidos são 

separados.  
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Sobre abuso sexual, dizem que já houve entre os pacientes e após apuração, 

com exames que a perícia fornecia, foi descartada possibilidade.  

Mas ao dialogar com profissionais do serviço, outros indícios apontaram 

contradição, como por exemplo, o exposto em tópico anterior, sobre profissional 

ter informado que alguns profissionais foram demitidos por justa causa após 

abusar sexualmente de pacientes que denunciaram o fato. 

Uma trabalhadora da instituição ainda afirma que em caso de agressão entre 

usuários eles são encaminhados ao setor de enfermagem, é feito contato 

imediato com os familiares e a direção é acionada. 

Ao referir a ocorrência de óbitos no hospital a mesma profissional, falou que 

existe uma comissão de óbito que se reúne mensalmente e que no último ano 

houve um decorrente de parada cardíaca. Ela preferiu não entrar em detalhes.   

No caso de violência contra pacientes ou funcionários, o Ministério Público e a 

equipe de saúde do trabalhador são notificados. A profissional diz ainda que a 

unidade possui câmeras que podem ser utilizadas para solucionar certas 

situações, mas apesar disso ela se mostrou descontente com a existência do 

equipamento por questão de privacidade. E falou que houve um caso de 

agressão física contra paciente no último ano e em anos anteriores, sem dar 

detalhes. Nessas ocasiões os profissionais se posicionam contrários aos 

acontecimentos e dizem que pode ocorrer contenção física nessas 

circunstâncias. 

Sobre canais de denúncias, existe apenas o informe para os profissionais da 

equipe multidisciplinar, que por sua vez fazem o registro no prontuário. Fato este 

que coloca em questionamento sobre efetividade dos encaminhamentos quando 

denúncia efetivada. Há necessidade de implantar serviço de ouvidoria que 

possibilite sigilo dos andamentos da apuração dos possíveis casos e 

transparência do processo.   

Sobre isolamento, contenção química e física, há protocolos para que o 

isolamento ocorra, sendo esse o último recurso, segundo colocações dos 
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gestores. Os funcionários, são treinados para tal procedimento pela CIPA. Os 

prontuários são individuais e atualizados diariamente pela equipe 

multiprofissional.  

 

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é parte integrante do prontuário e todos os 

profissionais estão envolvidos em sua elaboração. O prontuário é acessível ao 

paciente e seu familiar, mas quando solicitado, é o profissional que mostra as 

informações, explicando qualquer situação duvidosa. Quanto ao tempo de 

internação, alguns médicos padronizam o período de internação.  Um em 

específico, conforme diz profissional entrevistada, estabelece 45 dias de estadia 

de qualquer paciente, enquanto outro estabelece 15 de forma quase indiscutível. 

Caso nesse momento de alta o paciente esteja em crise, pode-se reavaliar se o 

médico estiver na instituição no momento do acontecido. Na preparação para a 

alta são desenvolvidas algumas atividades voltadas para esse objetivo, 

procurando promover o resgate da atividade laboral do usuário, realizar 

mediações com os familiares para receber o paciente de volta em casa e articular 

as redes de atenção a fim de garantir a continuidade do tratamento, evitando as 

internações. Em alguns casos de pacientes internados e a todos os moradores 

é feito um trabalho de busca ativa aos familiares e, especialmente para os 

residentes, há às vezes necessidade de tirar os documentos pessoais para 

prepará-los para a remoção às residências terapêuticas. Atualmente existem oito 

pacientes moradores no hospital, com internações que variam de 2 a 8 anos.  

A equipe médica de uma forma geral, demonstra não participa do Projeto 

Terapêutico Singular, inclusive essa padronização do período de alta não 

considera os processos singulares de cada caso. 

O desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular é feito a partir da anamnese, 

quando são identificadas as necessidades do paciente. O PTS fica anexado ao 

prontuário e todo profissional é responsável pelo projeto, que em sua elaboração 

tem como objetivos a alta e menos internações.  
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Todo paciente e familiar tem direito de acesso ao prontuário. Os critérios 

observados para participação nos grupos são principalmente o desejo do 

paciente e o perfil para aquele tipo de atividade. Geralmente os homens, por 

exemplo, não gostam de participar de grupos com atividades consideradas por 

eles mais voltados ao público feminino. Não são realizados grupos 

profissionalizantes. Para atividade de lazer deve ser feito um projeto e submetido 

ao gestor do hospital para autorização. Às vezes os próprios pacientes solicitam 

algum tipo de lazer. Em entrevista uma profissional fala, que acharia cabível ter 

um profissional de educação física na unidade. Todo o trabalho desenvolvido 

pela equipe é visando a alta. 

Em uma das unidades masculina, um caso nos chamou atenção, o paciente 

Pedro (nome fictício), estava contido ao leito e com prescrição, mas ao 

observarmos o projeto terapêutico, encontrava-se totalmente incompleto, 

apenas com registro da enfermagem, deixando transparecer a inexistência de 

trabalho multidisciplinar e abordagem integral para prognostico e alta do usuário. 

Em detrimento com o apresentado pela direção e alguns profissionais, a partir 

de alguns relatos ficou aparente a ausência de projeto terapêutico conforme 

previsto na política de saúde mental, tendo poucas atividades no local, deixando 

os pacientes bem ociosos. Também foi observado que no ato de qualquer ação 

que saia da rotina ou que a equipe entenda que foi um “mau comportamento”, 

há alguns “castigos”, que variam dependendo do grau, como não descer para o 

pátio, não participar de alguma atividade, ou até mesmo ser contido e medicado. 

Essas questões deixam transparecer uma institucionalização de ações e 

violações de direitos dessas pessoas. 

 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

Os usuários não desenvolvem nenhum tipo de trabalho no local e não há ações 

de que visionem a inserção dos usuários no mercado de trabalho posterior a 

internação. Não são realizados grupos profissionalizantes, tão pouco 
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comunicação com instituições que possam disponibilizar serviços para aprimorar 

conhecimentos dos usuários.  

 

FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Os dados apresentam que apenas o poder judiciário realizou uma visita pela 

justiça federal, já o Ministério Público visita quinzenalmente. Não há licença de 

funcionamento da Vigilância Sanitária, assim como não é relatada inspeção 

anterior a este momento, por parte da Defensoria Pública, ou solicitação da 

sociedade civil. Enfatizamos a necessidade urgente de atenção para o 

estabelecimento, tendo em vista as fragilidades apresentadas.  

 

RECOMENDAÇÕES 

Após análise dos dados coletados, principalmente através das entrevistas, 

destacamos a seguir os principais aspectos abstraídos/observados que denotam 

a existência de irregularidades na assistência hospitalar e possíveis violações de 

direitos das pessoas internadas: 

● Percebe-se total ausência de atividades terapêuticas mais elaboradas e 

as mencionadas por alguns pacientes (pintura, trabalhos manuais, jogo 

de futebol e música) acontecem com pouca frequência e não contemplam 

a todos. Em consequência das escassas atividades terapêuticas e de 

lazer, passam a maior parte do tempo ociosos, priorizando-se o 

tratamento medicamentoso; 

● Nenhum dos pacientes mencionou a existência de um Plano Terapêutico 

Singular, transparecendo ainda que os atendimentos disponibilizados 

ocorrem de forma isolada, superficial e sem nenhuma ou pouca interação 

da equipe; 

● Muitos queixam-se da alimentação, de sua qualidade e variedade, 

havendo relatos de mal-estar ocasionado após consumo dos alimentos; 
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● A contenção mecânica, aliada à química, é uma conduta bastante 

recorrente no acolhimento das crises. Vários relatos expressam com 

naturalidade a ocorrência desta medida caso fiquem agressivos, ou até 

inquietos (“andando muito, tirando a roupa”), ou diante do não 

cumprimento de regras mais sérias (“danações”); 

● Pacientes mais comprometidos geralmente ficam restritos às enfermarias, 

sendo o acesso aos pátios destinado àqueles com maior autonomia, o 

que pode ser reflexo da quantidade insuficiente de técnicos nos espaços 

coletivos, bem como, da carência de atividades terapêuticas direcionadas 

a perfis variados; 

● Muitos relatam ajudar os mais comprometidos na hora do banho, 

denotando não haver quantidade suficiente de profissionais para 

desempenhar esta função; 

● No hospital é oferecido somente uniforme padrão para todos os pacientes, 

duas vezes ao dia. Muitos deles estavam descalços. 

● A maior queixa dos pacientes em relação à limpeza e estrutura hospitalar 

refere-se aos banheiros, sendo constatado por nós, tratar-se de estrutura 

bastante precária, sem manutenção; 

● Conforme maior parte dos relatos, as agressões presenciadas são mais 

frequentes entre os pacientes, ou dos pacientes contra funcionários, o que 

pode denotar ausência de maior monitoramento e/ou ausência de outras 

alternativas de manejo. E ainda, alguns relatos referem manejo 

inadequado de determinados funcionários na hora da contenção, falta de 

paciência e comentários discriminatórios (relato de 01 paciente); 

● Alguns relatos foram indicativos de prática punitiva/castigo em relação ao 

comportamento dos pacientes, que às vezes são impedidos de descer 

para o pátio (praticamente único lazer existente) ou participar de 

determinada atividade; 

● Não há licença de funcionamento da vigilância sanitária, enfatizamos o 

desajuste levando em consideração a Resolução RDC Anvisa/MS n° 153, 

de 26 de abril de 2017; 
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● O hospital não dispõe de auxílios mecânicos ou eletromecânicos, o que

pode comprometer a segurança e saúde do trabalhador;

● Apenas algumas unidades de internação dispõem de rampas, barras e

corrimões dificultando a acessibilidade inclusive nos banheiros e demais

espaços;

● Foi observado também, que quando identificado casos de contenção

mecânica, a prescrição encontrava-se desatualizada, mas de data

pretérita;

● Sobre o projeto técnico institucional, é solicitada urgência na elaboração,

o fato deixou a equipe de inspeção/fiscalização confusa quanto ao

desenvolvimento, uma vez que os profissionais afirmam que atualizaram 

o Projeto Técnico Institucional, elaboraram um POP e também o

fluxograma de suas atividades; 

● Sobre canais de denúncias, implementar ouvidoria da instituição para

facilitar comunicação interna e externa;
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