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INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 

RELATÓRIO INSPEÇÃO ESTADO ESPÍRITO SANTO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

No dia 05 de dezembro de 2018, a equipe composta por sete profissionais – sendo 

3 (três) representantes do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP/ES), 

1 (um) representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), 1 (uma) representante do Conselho Regional de Serviço Social do Espírito 

Santo (CRESS/ES), 1 (uma) representante do Ministério Público do Espírito Santo e 1 

(uma) servidora técnica do Ministério Público do Espírito Santo – realizou visita ao 

Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, localizado na Rua Governador José Sete, km 6,5, 

Bairro Santana, Cariacica/ES; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) 

sob o número 27.080.605/0014-00. 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. 

A visita, realizada na data mencionada, se iniciou com a chegada da equipe ao 

Hospital às 6h40min e foi finalizada às 14 horas. A equipe foi recebida pelo segurança da 

portaria do hospital, o qual estava vestido com um colete expondo projéteis e uma arma 

de fogo na cintura. O segurança realizou contato telefônico com o diretor para autorização 

da entrada da equipe, foi explicado por telefone ao Diretor do Hospital os objetivos e a 

metodologia de visita, a equipe aguardou autorização na guarita da entrada do hospital. 

Cerca de 15 minutos depois, após autorização da entrada pelo diretor geral, acompanhada 

pelo enfermeiro chefe Florêncio a equipe procedeu visita a todos ambientes do Hospital 

Psiquiátrico sendo iniciada na Unidade de Urgência. Adicionalmente, foram realizadas 

conversas individuais e em grupo com as pessoas internadas, assim como, com os 

profissionais, de forma reservada em garantia ao sigilo das informações. Ao final da 

visita, realizou-se entrevista com diretor geral da unidade e foram coletados os 

documentos institucionais. 
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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 

 

Em 1954, foi inaugurado o Hospital Colônia Adauto Botelho, em 2010 ocorreu 

reestruturação do hospital com a mudança do perfil, sendo a partir de então denominado 

Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde 

(SESA), as pessoas internadas em longa permanência no Hospital Colônia Adauto 

Botelho foram encaminhadas para as Residências Terapêuticas (RTs) do estado, no 

período de 2004 a 2012, dessa forma, o hospital não possui moradores atualmente. Ao 

lado do Hospital fica o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Moxuara, que atende 

pessoas com transtornos mentais graves, que teve importante papel na ressocialização das 

pessoas internadas e encaminhadas às RTs. Este CAPS possui vinculação administrativa 

com o Hospital. 

O Hospital Adauto Botelho é integralmente público, possui apenas leitos SUS, 

com Administração Direta da SESA. O hospital possui 36 leitos clínicos que funcionam 

como retaguarda da SESA, são destinados a pacientes crônicos já internados em outras 

unidades da rede estadual; 12 leitos na Unidade de Urgência em Saúde Mental e 50 leitos 

na Unidade de Curta Permanência em Saúde Mental/Internação Psiquiátrica. 

Destaca-se que no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), o 

Hospital permanece cadastrado como Hospital Adauto Botelho, hospital psiquiátrico. 

Levando em consideração os critérios da proposta de trabalho da inspeção na escolha dos 

hospitais a serem inspecionados, deve-se analisar que a incidência de óbito é alta nas 

pessoas internados na Unidade de Atenção Clínica, sendo o maior número dessas pessoas 

portadoras de enfermidades crônicas. Conforme relação de óbitos entregue, no período 

de 01/01/2013 a 10/12/2018, 259 pessoas internadas foram a óbito, dessas oito estavam 

internadas nas Unidades Psiquiátricas/Saúde Mental. 
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O hospital é localizado em área distante, de difícil acesso, apenas uma linha de 

ônibus passa na região, a cada hora; ao lado do hospital há uma Unidade Prisional, 

segundo relato de funcionários já teve fuga dessa Unidade Prisional e o detento invadiu a 

área do hospital. A localização do hospital reforça a lógica manicomial de exclusão das 

pessoas em tratamento em saúde mental. Ainda segundo relato de funcionários e 

familiares ocorrem muito assaltos na região, no ponto de ônibus em frente ao hospital. 

A Unidade de Urgência em Saúde Mental que possui capacidade para 12 leitos, 

possuía 11 pessoas internadas no momento da inspeção, sendo que duas estavam em 

macas no corredor, mesmo com leitos vazios, sendo que uma delas estava em contenção 

mecânica. Não há, nesta unidade, separação de leitos entre homens e mulheres. A Unidade 

de Curta Permanência possui capacidade total de 50 leitos, sendo duas alas masculinas 

com 30 vagas, uma ala feminina com 20 vagas, na ocasião da inspeção haviam 32 pessoas 

internadas. Segundo as normativas do Hospital, o período de internação na Unidade de 

Urgência é de 72 horas, já na Unidade de Curta Permanência de 45 dias, contudo 

funcionários relataram que muitas vezes esse período é excedido, geralmente por não ter 

serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para encaminhamento das pessoas. 

É notória a diferença na estrutura e organização do setor de saúde 

mental/psiquiátrico para o setor de atenção clínica, o primeiro estava com estado de 

conservação e infraestrutura precárias, muitas infiltrações, paredes descascadas e com 

mofos. Já o setor de atenção clínica apresentava melhor estado de conservação, 

possivelmente pelo fato do espaço destinado a esse setor ter passado por reforma antes de 

ser ativado em 2010. Quando ocorreu a inspeção o hospital passava por algumas reformas 

de conservação e manutenção, sendo observadas que essas ocorriam em áreas comuns, 

como fachada externa, corredores. Ressalta-se que o hospital possui bom aspecto de 

higiene, apresentando falhas na estrutura física. 

O hospital possui muitas alas desativadas, que eram utilizadas no período em que 

haviam pessoas internadas por longa permanência, moradoras. Tais alas ficam trancadas, 

estão praticamente abandonadas, com má conservação, utilizadas para guarda de 

patrimônio e material de construção utilizado na reforma do hospital. 
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Nas duas unidades psiquiátricas, Urgência e Curta Permanência, existem 

consultórios para atendimento especializado individual, porém esses não possuem boa 

infraestrutura, apresentam infiltrações, mofo, mobiliário precário, muitas vezes 

danificado, algumas salas não apresentam acústica que garanta sigilo dos atendimentos. 

As entradas para as unidades de leitos psiquiátricos são trancadas com cadeados, 

profissionais específicos que possuem as chaves. Não foram verificados espaços 

específicos de isolamento, porém o hospital possui muitas grades, as pessoas internadas 

precisam de autorização para transitarem nos espaços das alas que estão internadas. 

Destaca-se, que uma pessoa internada na Unidade de Curta Permanência estava restrita à 

sua ala, sem autorização de sair da mesma ou ficar na área externa, pois estava agitada, 

querendo abraçar todos, o que segundo funcionários, poderia gerar conflito com outras 

pessoas internadas. 

Observou-se diferença na infraestrutura do refeitório das pessoas internadas para 

o de funcionários, esse apresentava melhores condições, mesas de madeira forradas com 

toalhas e plástico, cadeiras individuais. O refeitório das pessoas internadas na Unidade de 

Curta Permanência estava limpo, porém as mesas e bancos possuem revestimento de 

cerâmica, estando algumas quebradas. As pessoas internadas na Unidade de Urgência e 

de Atenção Clínica recebem alimentação nos leitos. 

Não foram verificadas barras, corrimões que garantam acessibilidade as pessoas 

acamadas, ou com restrição de mobilidade nos quartos, corredores e banheiros. 

Diante do exposto, considera-se que o Hospital mantém sua estrutura física 

manicomial, como quando era Hospital Colônia com pessoas internadas por longa 

permanência, diferindo apenas o setor de atenção clínica. 

O Hospital não possui alvará sanitário, a última inspeção sanitária na Unidade 

Hospitalar foi em 2011, de acordo com a Direção Geral, a qual afirmou que o Estado não 

fornece alvará para os hospitais públicos. As Inspeções por órgãos de controle não são 

comuns, segundo a Direção Geral última teria sido do Programa Nacional de Avaliação 

do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH), em 2015. Há visita de conselhos 
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profissionais, por exemplo, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(CREFITO), geralmente visita anual; Conselho Regional de Enfermagem (COREN), 

visita por demanda; porém o foco dessas visitas são as condições de trabalho dos 

profissionais. 

Não há Regimento Interno do Hospital, nem mesmo Projeto Técnico Institucional. 

As rotinas de funcionamento do Hospital são divulgadas aos usuários oralmente. 
 

Segundo a Direção Geral do Hospital 90% das internações em saúde mental são 

involuntárias e 10% compulsórias, não há casos de internações espontâneas solicitadas 

pelas pessoas internadas. De acordo com documento entregue, todas as internações 

psiquiátricas no mês de novembro de 2018 foram involuntárias. Segundo relatos dos 

funcionários e pessoas internadas, geralmente a família que busca a internação dessas 

pessoas. 

A equipe psicossocial da Unidade de Curta Permanência relatou que o número de 

internações compulsórias era maior há alguns anos, que foi necessário um trabalho de 

sensibilização junto ao Poder Judiciário e Ministério Público (MP) visando a redução de 

tais internações, porém em alguns casos que a família recorre a Justiça, essas internações 

ainda ocorrem. Foi necessária inclusive denúncia na Ouvidoria do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, em relação a internação compulsória de uma pessoa, que recebia alta, era 

inserida para acompanhamento na RAPS no município de origem, mas a família desejava 

a sua internação em modelo asilar, o que era concedido judicialmente. 

A Direção Geral do Hospital afirmou notificar as internações involuntárias ao MP 

por meio da Promotoria de Saúde de Cariacica, foram entregues cópias dos ofícios 

enviados ao MP durante o ano de 2018, nesses constam listas mensais de internações 

psiquiátricas involuntárias contendo: nome da pessoa internada, médico responsável e 

número de registro profissional, data da internação; constam ainda a relação de altas 

mensais, com as informações: nome da pessoa internada, médico responsável e número 

de registro profissional, data da internação e da alta. 
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Tendo em vista que os ofícios apresentados relatam as internações e altas 

ocorridas em um mês ou até mesmo em um período de nove meses, nota-se que o Hospital 

não segue a Lei nº 10.216/2001, artigo 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. 

Segundo as equipes não há moradores no Hospital, porém conforme documentos 

apresentados, nota-se que existem pessoas internadas que permanecem por período 

superior ao previsto para internação, que é de 45 dias. Conforme relatos de funcionários 

o maior período de internação, quando ocorreu a inspeção, era de 12 meses, sendo 

articulada a transferência da pessoa para Residência Terapêutica, contudo a mesma 

apresentava dificuldade de adaptação a RT, por ter se “adaptado” a institucionalização 

do hospital, devido ao longo período de internação. 

A Direção Geral do hospital avalia que não há necessidade de uma equipe 

específica de desinstitucionalização, visto que não há moradores no hospital, explica que 

a equipe multidisciplinar em articulação com a RAPS do município de origem da pessoa 

internada organiza a alta do Hospital. Além disso, o CAPS Moxuara, localizado em prédio 

ao lado do Hospital, realiza também articulação com a RAPS e auxilia no processo de 

desinstitucionalização das pessoas. 

Contudo, observa-se nos relatos das pessoas internadas e funcionários que a 

proposta de tratamento é centrada no uso da medicação, a rotina é padronizada. 

Considerando o número de pessoas internadas e as demandas apresentadas por essas, a 

equipe é reduzida, ficando sobrecarregada para realizar acompanhamento durante a 

internação e de articulação com a rede visando a desinstitucionalização. Foram 

encontrados registros em prontuário, no Unidade de Atenção Clínica, de ações do 

profissional de serviço social para planejamento de alta com ações intersetoriais, porém 

devido à falta de recursos institucionais para articulação da rede intersetorial a equipe 

teve dificuldades para efetivar a alta da pessoa. 
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O hospital possui cerca de 320 profissionais, há diversas formas de contratação: 

estatutários, celetistas, prestadores de serviço e comissionados. Sendo profissionais das 

áreas da saúde: médico clínico, psiquiatra, infectologista, do trabalho e socorrista; auxiliar 

de serviços médicos; enfermeiro; auxiliar de enfermagem; técnico de enfermagem e 

técnico de enfermagem psiquiátrica; farmacêutico; técnico em laboratório de farmácia; 

psicólogo; assistente social; terapeuta ocupacional; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; 

nutricionista. 

De acordo com informações coletadas nas entrevistas, na Unidade de Urgência, 

trabalham por turno/plantão: técnicos de enfermagem; auxiliares de enfermagem; um 

médico psiquiatra, um médico clínico e um diarista, um enfermeiro; o plantão do serviço 

social é de 7 horas às 19 horas, de segunda a sábado; dois psiquiatras realizam 

atendimento de rotina, em que apenas avaliam as pessoas internadas pela manhã; não há 

psicólogo na Unidade. Na Unidade de Curta Permanência não há médico psiquiatra e 

médico clínico do setor, eles ficam de sobreaviso e realizam consultas em horários 

previamente agendados; nessa unidade há psicólogos, assistentes sociais; terapeuta 

ocupacional, com carga horária de 40 horas/semanais, de segunda-feira a sexta-feira. 

Relatada alta rotatividade entre os profissionais contratados. 

De acordo com relatos da equipe e documentação apresentada, não há 

formação/capacitação permanente na temática de saúde mental visando romper com a 

lógica manicomial, foram apontadas mobilizações sobre temas de saúde Outubro Rosa, 

Setembro Amarelo; as reuniões de matriciamento foram consideradas capacitações. Há 

uma enfermeira na instituição responsável por Educação Continuada, principalmente para 

equipe de enfermagem. Conforme planilha de treinamentos para o período de setembro a 

dezembro de 2018, estavam previstos os seguintes treinamentos: Balanço Hídrico, 

Prevenção ao Suicídio, Sinais Vitais, Tratamento de Feridas, Outubro Rosa, Implantação 

de Protocolo de Contenção Mecânica, Lavagem de Endocanula, Stress no Ambiente de 

Trabalho, Cuidados Paliativos, Segregação de Lixo, Novembro Azul, Treinamento e 

Segurança do Paciente, Relacionamento Interpessoal, Dezembro Vermelho. Algumas 
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profissionais analisam que a grande rotatividade de profissionais, devido a contratação 

temporária, dificulta o processo de trabalho e investimento em educação permanente. 

 

 
3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

 

O Hospital Psiquiátrico oferta todas as refeições para as pessoas internadas, assim 

como para acompanhantes da Unidade de Urgência, o cardápio é elaborado por 

nutricionista, atendendo as demandas de saúde das pessoas internadas. São ofertadas 

cinco refeições por dia, as pessoas internadas e os familiares não reclamam das refeições. 

Entretanto, as pessoas internadas não possuem livre acesso a água potável, pois o 

bebedouro fica na sala dos técnicos de enfermagem, assim, é necessário solicitar aos 

técnicos quando desejam beber água. Algumas pessoas internadas relataram tomar água 

da torneira por vergonha de pedir as técnicas de enfermagem. Segundo funcionária do 

hospital, os bebedouros ficam na sala de técnicos, porque muitos já foram quebrados por 

mau uso ou por agressividade, agitação de algumas pessoas internadas. 

Em relação a vestimenta, as pessoas internadas na Unidade de Urgência usam 

roupas próprias ou cedidas pelo Hospital, seus pertences pessoais ficam guardados em 

armários com chave, porém tais armários não são localizados nos quartos, as pessoas 

internadas recebem seus pertences de volta no momento da alta hospitalar. Já as pessoas 

internadas na Unidade de Curta Permanência vestem roupas cedidas pelo hospital, 

destaca-se que tais roupas são recebidas pelo hospital por doação, há rotina de lavanderia 

para higienização das roupas. As roupas não são de uso individual, nem mesmo as roupas 

íntimas, não podem ser guardadas pelas pessoas internadas, que não possuem armários 

em seus quartos, todas podem usar as roupas depois que essas chegam da lavanderia. As 

pessoas internadas relatam que separam algumas peças que gostam e escondem embaixo 

dos colchões, entretanto os funcionários realizam vistorias e confiscam as peças. 

Funcionárias questionam a falta de individualidade quanto a vestimenta, porém pontuam 

que as roupas deveriam ser padronizadas porque “mulher dá muito trabalho”, “tem muito 
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detalhe”. Nota-se que a individualidade, singularidade das pessoas internadas não é 

levada em consideração. 

Quanto a higienização, profissionais realizam a limpeza do hospital, há rotina para 

troca de lençóis das camas. As pessoas internadas não são solicitadas a auxiliar na limpeza 

dos quartos e alas. Pessoas internadas na Unidade de Curta Permanência reclamam que 

não há papel higiênico disponível nos banheiros, devendo ser solicitado aos técnicos de 

enfermagem, o que gera constrangimento. Da mesma forma, produtos de higiene pessoal 

também não ficam disponíveis, sabonete e shampoo são entregues apenas no momento 

do banho. Foi relatado que na ala feminina as mulheres fazem fila e recebem de 

funcionárias a quantidade de shampoo e condicionador a ser utilizada. Apenas as escovas 

de dente são separadas para uso individual. Todas as pessoas internadas na Unidade de 

Curta Permanência reclamam dos banheiros sem porta e vasos sanitários sem tampa, não 

há qualquer privacidade. Verificado azulejos quebrados, expondo as pessoas a risco de 

queda e cortes, ausência de piso antiderrapante, os banheiros possuem pouca ventilação, 

sinais de humidade no teto e paredes, os chuveiros são todos elétricos. Observada 

diferença de tratamento por gênero, aos homens é disponibilizado lâmina para barbear 

sozinhos, algumas vezes o barbeiro atende no Hospital, já as mulheres são induzidas a 

depilação que é realizada pelas técnicas de enfermagem. Não é disponibilizado 

absorvente, mas uma fralda de incontinência urinária que é utilizada no período menstrual 

e todas reclamaram muito disso. Além disso, as mulheres devem tomar banho 

diariamente, enquanto aos homens é flexibilizado. 

Quanto a rotina diária de atividades no hospital, verificou-se que não são 

disponibilizadas atividades terapêuticas, educacionais, profissionalizantes, de lazer e 

comunitárias as pessoas internadas na Unidade de Urgência, a qual é controlada por portas 

com trancas, não sendo possível as pessoas internadas a livre circulação fora da Unidade 

durante sua internação, a área de circulação é o corredor da Unidade. Não há nem mesmo 

televisão nessa Unidade. As pessoas internadas relatam que não tem informações sobre a 

rotina e normas do hospital, que o tratamento é medicamentoso. 
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Na Unidade de Curta Permanência as pessoas internadas relatam uma rotina 

padronizada, com horários definidos: são acordadas, encaminhadas ao banho e 

administrada medicação, até as 8 horas da manhã, quando é servido o café da manhã; 

após os portões das alas são abertos e as pessoas podem transitar pelos corredores e no 

pátio externo; 11 horas é servido almoço no refeitório; após o almoço, até às 14 horas as 

pessoas internadas ficam em seus quartos; às 14h30min é servido lanche e depois podem 

novamente ficar no pátio; às 17h30min as pessoas internadas devem se recolher, realizar 

higiene pessoal, é servido jantar e as pessoas ficam restritas a suas enfermarias; às 20 

horas é servido lanche, em seguida todas se recolhem para dormir. As pessoas internadas 

reclamaram da rotina com horários fixos, principalmente para dormir e sobre não poder 

alterar horários das refeições. 

Quanto as atividades realizadas, as pessoas internadas relataram jogar bola no 

pátio externo, assistir televisão, oficinas terapêuticas, jogos, caminhada, biblioteca, 

desenhos e ida ao cinema, passeios no CAPS Moxuara. Destaca-se que as salas de 

televisão não possuem sofás, há bancos de madeiras ou colchões no chão. O pátio externo 

também não possui boa manutenção e infraestrutura, algumas pessoas ficam deitadas no 

chão do pátio. 

As pessoas internadas na Unidade de Urgência possuem acompanhante 24 horas, 

na Unidade de Curta Permanência tem possibilidade de visita dos familiares todos os dias 

no período de 14h30min às 17 horas, no pátio externo. Entretanto, alguns familiares 

residem em municípios distantes, o que dificulta as visitas, assim, algumas pessoas 

relatam dificuldades de acesso ao contato telefônico com a família: “falam que eu já 

recebi visita ontem, pra que ligar de novo? Mas eu sinto saudade...” (C. F. S. P. 30 anos). 

 

 
4. PROJETO TÉNICO INSTITUCIONAL E PROJETO TERAPÊUTICO 

SINGULAR 

O Hospital Psiquiátrico não possui Projeto Técnico Institucional (PTI). As rotinas 

e acompanhamentos das pessoas internadas são registradas nos prontuários, sendo esses 
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únicos, porém em alguns prontuários da Unidade de Urgência os registros não estavam 

atualizados. As intercorrências são registradas em livro pelos profissionais. Alguns 

profissionais relataram que nunca foram apresentados documentos que descrevem 

procedimentos e normas institucionais aos trabalhadores. Geralmente as orientações as 

pessoas internadas sobre a rotina e normas do hospital é repassada oralmente. 

As pessoas internadas relataram demora quando solicitam atendimento médico, 

psicológico ou social, sendo o pedido atendido algumas vezes dias depois. Além disso, 

tais profissionais pouco circulam na enfermaria para avaliar e acompanhar as pessoas 

internadas, comparecendo quando solicitados, sendo o atendimento médico avaliado 

como ofertado em tempo reduzido. O maior contato das pessoas internadas é com técnicos 

de enfermagem e enfermeiros. 

Segundo a direção do hospital não há registros de casos de agressão verbal as 

pessoas internadas, ameaça de administração de medicamentos como forma de coerção, 

abuso sexual. Em 2018 houve registro de um caso de agressão física a uma pessoa 

internada por parte de uma funcionária, a qual foi afastada pela direção. Contudo, relatou- 

se que a mesma foi readmitida posteriormente pela SESA-ES. Relatou-se que os canais 

de denúncia são os enfermeiros e equipe multidisciplinar. Contudo, tais informações não 

são ratificadas no discurso das pessoas internadas, que relatam que as regras do hospital 

são rígidas e se respondem aos funcionários tomam injeção e são amarradas, contenção 

mecânica, inclusive algumas mostraram as marcas de injeção na coxa administrada de 

forma punitiva ao comportamento delas. As pessoas internadas não reconhecem os 

membros da equipe como possíveis canais de denúncia a violações institucionais, alguns 

inclusive, afirmaram ter solicitado contato com Ministério Público e Defensoria Pública, 

não sendo atendidas. 

Conforme informações coletadas, contatou-se que não há Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), para as pessoas internadas na Unidade de Urgência. Já na Unidade de 

Curta Permanência, segundo a direção geral, o PTS é elaborado em reuniões semanais de 

equipe interdisciplinar. Contudo, verificou-se na inspeção que nem todos os profissionais 

tem ciência do PTS das pessoas internadas, visto que nem todos profissionais participam 
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das reuniões de equipe. As pessoas internadas também não têm ciência de seus PTS e não 

participam das decisões para definir a direção do tratamento, que muitas vezes tem como 

foco a medicalização. As pessoas internadas afirmaram ter poucas informações acerca do 

tratamento. 

A ausência de PTI e PTS configura a manutenção de uma prática manicomial, as 

práticas de cuidado não são definidas individualmente, conforme subjetividade e 

singularidade de cada pessoa internada, o hospital possui ações pré-definidas, em que as 

pessoas internadas são inseridas, como as oficinas relatadas, que podem ser terapêuticas 

para algumas, mas não para todas. Na construção do PTS é necessária aproximação da 

equipe das pessoas internadas, que juntamente com a família devem participar da 

construção do PTS, assim como esse deve ser reavaliado com frequência, contudo, com 

o alto número de pessoas internadas proporcionalmente para cada profissional, não é 

possível a construção de um PTS que respeite a individualidade, por mais que alguns 

profissionais busquem a construção do PTS, essa não é efetiva na instituição. 

Além das diferenças de gênero já apontadas, destaca-se relato das mulheres 

internadas na Unidade de Curta Permanência quanto a prescrição de anticoncepcional 

injetável imediatamente após a internação e sem solicitação dessas mulheres, o que 

configura uma prática higienista no hospital psiquiátrico. Segundo profissionais, não é 

permitido que as pessoas internadas tenham relações sexuais no hospital, inclusive 

observou-se que são punidas algumas vezes, por exemplo, uma pessoa internada estava 

contida em sua ala de internação, pois estava abraçando terceiros, pessoas que apresentam 

comportamentos sexualizados são contidas, afastadas. 

O hospital tem uma sobrerrepresentação de pessoas negras, para as quais há 

relatos sistemáticos de tratamento diferenciado em relação as pessoas brancas, que 

recebem mais carinho e atenção. Ademais, quase todos os usuários vêm de contextos de 

pobreza e grande vulnerabilidade. A diferença racial está presente também entre 

profissionais, técnicos de enfermagem são em sua maioria negros, enquanto profissionais 

de curso superior, brancos. 
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Negar as pessoas internadas o que lhes é singular, como, o modo de se vestir, o 

modo de se comunicar e se relacionar com o mundo, desconsiderando as questões sociais, 

de gênero, étnico-raciais, de orientação sexual, entre outras, produzem ainda mais 

sofrimento e adoecimento psíquico. 

 

 
5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Segundo a direção geral, a programação da alta das pessoas internadas é feita em 

articulação com a RAPS, porém, como nem todos os municípios do estado possuem 

RAPS consolidada, nem sempre é possível essa articulação e encaminhamento. Não é 

avaliada a necessidade de uma equipe de desinstitucionalização própria, visto que o 

hospital não possui mais “moradores”, a direção avalia que a equipe multidisciplinar 

atende à demanda. Conforme documentos apresentados, 40% das pessoas internadas 

estavam internadas há mais de 45 dias. Alguns profissionais avaliaram que não há ações 

efetivas voltadas para a alta e desinstitucionalização, sendo corroborado pelas pessoas 

internadas que afirmaram que o tratamento é voltado a medicalização. 

Profissionais de psicologia e serviço social relataram buscar articulação da RAPS 

para reduzir o período de internação das pessoas, e até mesmo o retorno as internações, 

porém nem sempre tem êxito nas articulações, relatam ainda que a maioria das 

internações ocorrem por solicitação das famílias, o que foi confirmado pelas pessoas 

internadas. Assim, a equipe deve trabalhar a estabilidade, visando a alta; a articulação da 

rede, no intuito de que não ocorram novas internações; a família, para que não encaminhe 

a pessoa para internação no hospital, mas que ela permaneça em atendimento ambulatorial 

na rede, no convívio com a família e comunidade. Destaca-se o discurso da médica 

psiquiatra da instituição, a qual mencionou a eletroconvulsoterapia como uma forma de 

tratamento, totalmente contrária a Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial. Nota- 

se que por mais que alguns profissionais busquem a não reprodução de práticas 

manicomiais essas estão arraigadas na instituição, constituem a estrutura do hospital. A 

manutenção de um hospital psiquiátrico como o Hospital Adauto Botelho, com muitos 
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leitos, com localização distanciada e de difícil acesso, com práticas que não visam o 

convívio comunitário, tratamento com enfoque medicalizante e padronizado, é a 

manutenção de um manicômio. 

 

 
6. INCIDENTES NO HOSPITAL 

 

Foram encontradas na Unidade de Urgência contenções mecânicas irregulares, 

pessoas internadas amarrados aos leitos, sem prescrição médica, sem registro em 

prontuário, o que pode configurar prática do crime de tortura. As pessoas em contenção 

mecânica não cumpriam as normas de cuidado das resoluções CFM 2057/2013 e COFEN 

427/2012. 

Relatado que há protocolo de contenção mecânica, que essa só é realizada após 

prescrição médica, o tempo máximo de contenção é de três horas, mas ocorre avaliação 

médica acerca da necessidade da contenção a cada hora, a partir da hora que deu início o 

procedimento. Segundo a direção geral, as contenções mecânica e química, seguem um 

protocolo e possuem registro em prontuário. Os treinamentos para contenção mecânica, 

contudo, não têm periodicidade determinada, o último ocorreu 2 meses antes da inspeção. 

A contenção mecânica é realizada por enfermeiros. A direção afirmou que não possui 

uma política institucionalizada de controle do uso da contenção, mas que realiza uma 

avaliação do número de contenções por mês, cerca de 30 episódios, “a política é 

estabilizar o paciente o mais rápido possível”. 

Contudo, apenas alguns profissionais apresentavam conhecimento quanto ao 

protocolo institucional para contenção física, inclusive foi apresentado material que seria 

implementado o uso em situações de contenção mecânica. No momento da inspeção na 

Unidade de Urgência pessoas estavam amarradas aos leitos com ataduras. Em alguns 

casos a prescrição para contenção era de dias anteriores, em situação de agitação. 

Observou-se a naturalização na prática de contenção, as contenções ocorrem em 

pessoas que apresentam agitação, que acordam durante a noite e não dormem, de maneira 

punitiva, em pessoas internadas que estão “fazendo bagunça” (M. B. A. 33 anos, 
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internada na Unidade de Curta Permanência) Profissionais afirmaram que a contenção é 

realizada pelos profissionais presentes que podem auxiliar segurando a pessoas. 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que apesar da mudança do nome do Hospital 

Adauto Botelho, que teria se sido renomeado Hospital Estadual de Atenção Clínica, o 

setor psiquiátrico ainda funciona com uma lógica manicomial e asilar. Apenas na Unidade 

de Atenção Clínica observou-se práticas de atenção à saúde condizentes com diretrizes 

do SUS. O modelo excludente foi mantido, tanto pelo histórico do hospital, quanto pela 

sua localização, estrutura. 

Na ausência de Projeto Terapêutico da instituição e individual para cada pessoa 

internada a estratégia utilizada é medicalização e contenção. Faltam estratégias para lidar 

com a crise, o que se deve também ao grande número de pessoas internadas e reduzido 

de profissionais, como psicólogas e assistentes sociais, que poderiam trabalhar estratégias 

para manejo de crises, contudo não há profissional de Psicologia na Unidade de Urgência. 

A inspeção ao Hospital Adauto Botelho confirma a necessidade de fortalecimento 

da RAPS, a maior parte das pessoas internadas não são acompanhadas pela rede de 

serviços em saúde mental, se a RAPS funcionasse efetivamente em todo estado não 

haveria necessidade de tantos leitos hospitalares. É importante o Poder Público investir 

no tratamento em saúde mental não só nos CAPS, mas também na atenção primária a 

saúde e leitos psiquiátricos em hospitais gerais, conforme preconizado na lei nº 

10.216/2001, Lei da Reforma Psiquiátrica, o tratamento em saúde mental deve respeitar 

a lógica do cuidado em liberdade, sem estereótipos e exclusão. 

 

 
7. ENCAMINHAMENTOS 

 

Tendo em vista as informações apresentadas neste relatório, a equipe responsável 

pela realização da Inspeção ao Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho tem como 

encaminhamento a realização de reunião com o CEPET/ES - Comitê Estadual de 

Prevenção e Erradicação da Tortura do Espírito Santo, a Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo e o Movimento da Luta Antimanicomial. Busca-se articular ações visando 



16 

 

 

 

 

a garantia de direitos das pessoas internadas, acompanhamento da instituição, das práticas 

para prevenção da ocorrência de tortura, assim como, estratégias para fortalecimento da 

Rede de Atenção Psicossocial aberta e de base comunitária, com ampliação dos serviços 

substitutivos à internação psiquiátrica, conforme preconiza a Lei nº 10.216/2001, de 

maneira a garantir o direito dos usuários dos serviços de saúde a “ser tratado(a), 

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”. 

Destaca-se a importância de articulação com a Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo, pois algumas pessoas internadas relataram que demandaram aos 

funcionários atendimento nesse órgão, o que não foi atendido. 

Vitória, 15 de abril de 2019. 
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