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1 . RESUMO EXECUTIVO

O histórico da Reforn)a Psiquiátrica no Brasil e no mundo tem naostrado através

de vários estudos quc eil] nome da pioteção e do cuidado, formas de exclusão, de

sofrimento e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes têm sido produzidas no

nosso país. No campo do direito à saúde mental, problematizar as lógicas e

racionalidades da dil-pensão jurídica-política que envolve essa questão, apresenta-se

como um desafio permanente às instituições voltadas à promoção e ploteção dos
direitoshunlanos.

Pot ]lluitas décadas, o Brasil conferiu aos loucos e aos indesdáveis, regimes de

segregação social e de degeneração nos manicómios e hospitais psiquiátricos.

A partir da Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica

na América Latina, realizada em Caraças ano de 1990, inicia se um extraordinário

processo de transformações, que envolve todo o continente (AMARANTE, 1 995).

Todo o histórico e experiências nos convocam à imperiosa ieílexão sobre o

cuidado à saúde e sobre as construções sociais relativas a detemlinados SLÜeitos.

Embora hoje um amplo alcabouço legal e normativo impeça, taxativamente, a

existência de instituições com características asilares promotoras de exclusão e de

maus-tratos, é um desafio consolidar a compreensão de que violações de direitos não

podem ocorrer, ainda que sob a justiHlcativa do cuidado (Mecanismo Nacional, 201 7).

Neste sentido, este presente relatório orientou-se pela iniciativa Nacional de

Inspeção em Hospitais Psiquiátricos em vários estados brasileiros, e Goiás, em conjLmto

com Ministério Público Estadual (MPGO), Ministério Público do Trabalho (MPT) e

Conselho Regional de Psicologia 9' Região (CRP 09), participaram desta missão.

Em Golas, o movimentc] da lte6otma Psiquiátrica e a implantação da rede de

serviços substitutivos em saúde mental, o qual preconiza a Lei N' 10216/2001 e

Portaria N' 3088/20 1 Ido Ministél'io da Saúde, não foral-n processos uniformes em todas

as legiões do estado, devido às diferenças históricas, políticas, sociais e económicas

entre as várias localidades, tais processos ocorreran] de maneira distinta em cada uma

delas.
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No entanto, desde o ano de 2000, Golas tem um recorte histórico de implantação

dos serviços substitutivos aos manicâlnios, mas até o presente momento ainda é um

grande desafio para a consolidação da Reforma Psiquiátrica. Mas pode-se aílrmar que,

atualmente, o estado conta cona uma expressão significativa no âmbito da cobertura

assistencial local no que se refere à saúde mental.

O Estado de Golas está localizado na legião Centro-Oeste do país, possui 246

municípios e conta com atenção à saúde mental através da Rede de Atenção

Psicossocial vinculada ao SUS com dispositivos de atenção de urgências e emergências

e serviços ambulatoriais e residenciais. Desta forma, importante ressaltar que a política

de saúde mental em Golas tem equipe de apoio gerencial formada pela Superintendência

de Políticas Públicas à Saúde e conta, no momento, com 85 Centros de Atenção

Psicossocial (CAPA) cm funcionamento, Residências Terapêuticas para o processo de

desinstitucionalização, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Atenção Básica,

Reabilitação Psicossocial, Unidades de Acolhimento Transitório, Hospitais Gerais, entre

outros.

De acordo com informações dos órgãos responsáveis do Estado, Goiás é

contemplado com 7 1-hospitais Psiquiátricos com Leitos credenciados ao SUS, sendo um

deles a PAX C]ínica, a qua] este presente documento pretende expressar o modo de

cuidado em saúde mental a partir de missão de inspeção com equipe multiprofissional.

A referida instituição foi indicada pela Coordenação Nacional do Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura -- MNPCT devido resultados do Programa

de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos - PNASH em 2014 o qual apresenta Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC) a ser realizado pela Instituição.

Ressalta-seque os conteúdos, ])ara elaboração do presente ielatólio, resultaram

da Triangulação (metodologia quc traz coesão e coerência nas infomaações coletadas,

agrupamento de insumos) das infol'mações coletadas pela equipe responsável na

inspeção,conforme metodologia, roteiro e procedimentos definidos previamente pelo

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e consequentemente seguiram

normativas técnicas e jurídicas, principalmente Lei N' 10216/2001 e Constituição

Federal do Brasil.

Salienta-se que a infonnação obtida, para a elaboração deste relatório, não é

completa e não cobre todas as questões, tópicos ou fatos acerca da instituição. O

conteúdo apresentado, neste relatório, foi oferecido com base em relatórios parciais
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elaborados por diferentes equipes de diferentes instituições, que compuseram a equipe

geral da inspeção. Desta forma, as illformações contemplam perspectivas diversas,

provenientes de profissionais das mais variadas áreas e instituições.

Equipe da Missão

Reuder Cavalcante/ MP

Ana Lourdes de lastro Schiavinato / CRP 09

lonara Vieira Moura Rabelo/ CRP 09

Raquel Rosa Mendonça do Vale/ Enfermeira

Ana Cláudia Camuri/ MNPCT

Fernanda S. R. Fernandes/ Defensoria Pública

Fernando Leite/MPT

Melena Costa/ MPT

Gelva M.M. Costa/ Serviço Social MPGO

9 TNTn í)nT Tr A f)

O presente relatório reúne os resultados apresentados durante a inspeção,

realizada na Pax Clínica Psiquiátrica LTDA, no dia 03 de dezembro de 201 8, com início

às 7 horas e término às 1 7 botas. O instituto de psiquiatria localiza-se na BR 153, KM

505, Villa Sul - Aparecida de Goiânia CEP 7491 1-506, insólita no Cadastro de Pessoa

Jurídica CNPJ 0 1250-41 4/0001 -3 1 .

A visita foi realizada por ullla equipe composta por nove profissionais, integrada

por representantes do Ministério Pút)ligo Estadual (MP-GO), Defensoria Pública do

Estado de Golas (DPE-GO), Mecanismo Nacional de Combate a Tortura (MNCT),

Conselho Regional de Psicologia 9' Região/Golas (CRP 09), Ministério Público do

Trabalho (MPT).

O objetivo da inspeção consistiu em averiguar, sob a ótica da preservação dos

Direitos Humanos, o tratamento das pessoas em sofrimellto mental, de forma a garantir

lml cuidado efetivo e em liberdade, ein conformidade com a Reforma Psiquiátrica.
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A inspeção foi realizada confomae a metodologia definida pelo Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, procedendo cona visitas não comunicadas,

no amplo exercício de suas prerrogativas legais do Mecanismo Nacional de Prevenção e

Combate à Tortura (MNPCT), presentes no artigo ]O da Lei 12.847/20] 3.

A equipe foi recebida pela direção da instituição, para a qual foi apresentada a

metodologia e objetivos da visita, como também as prerrogativas da inspeção. Em

seguida, a equipe se dividiu pelas unidades da instituição para entrevistar pessoas

internadas ou sendo atendidas ambulatoriamente e funcionários. As entrevistas

ocorreram de forma individual e grupal preservando o respeito e a privacidade. Foram

verificadas as instalações das unidades, sendo realizados registros fotográHlcos e cópias

de documentos institucionais. Por nim, desenvolveu-se um diálogo de encerramento

com a direção, tendo em vista a necessidade de verintcação dos documentos solicitados

no início dainspeção.

A visita de inspeção ocorreu sem intercorrências, apesar de que a equipe, no

primeiro momento, teve diHtculdades para adentrar a instituição devido a impedimentos

das portas trancadas, sendo apresentada a equipe como condutas e práticas cotidianas

para evitarfüga dos pacientes.

A inspeção teve como análise

l

2

3

4

5

6

7

8

Es!!ylura física e terapêutica

Licenças e Documentoções da Instituição

Tipos de Internações

Escuta e Observações das pessoas internadas

Condições de trabalho dos pl'ofissionais

Prometo Terapêutico Institucional

Prometo Terapêutico Singular

!111çlJ3ílçêçxdg !::Qllgg Permanência de Pessoas em sofrimento mental e/ou

usuálios de drogas.

Ressalta se que este presente relatório optou por apresentar alguns registros

fotográficos conforme prerrogativas e Acervo do IV[NCPT e DPE.



3.PERFIL GERAL DAINSTITUICAO

3.1 Estrutura Física e Terapêutica

Pax Clínica é uma instituição) llospitalar inscrita no CNPJ 01250-414/000 1 -3 1 de

caráter privado, com atendimento 24 horas às pessoas em sofrimento mental e a

dependentes químicos (alcoolistas) o que apresenta comum a instituições psiquiátricas.

Constatou se que a instituição está em funcionantento desde o ano de 1973, e

possui coordenação geral, técnica e administrativa.

Está situada em uma área de I'mais 60.000 M2 com acesso de transporte público

pela Rodovia BR 153, Aparecida de Goiânia. A instituição divide-se em 04 blocos

principais, sendo 2 unidades de inteinação com enfermarias e apartamentos, 2 blocos de

atendimento ambulatorial adulto e infcantil. No total, a instituição possui 200 leitos,

sendo 160 credenciados pelo SUS c 40 privados e por convénios, os quais atendem

outros municípios e estados. As enfermarias são compostas por 1 1 quartos femininos

com 60 leitos e 23 masculillos com 77 leitos, além destes possui 23 enfermarias de

apoio, assim nomeadas pela instituição.

A equipe técnica é formada por 20 médicos residentes, l médico clínico, lO

psiquiatras, 6 enfermeiros, 45 técnicos de enferlllagem, 2 psicólogos, 2 assistentes

sociais, 4 terapeutas ocupacionais, ] nutricionista, ] educador físico. l farmacêutica, 30

serviços gerais, l motorista, 2 auxiliares administrativos, 2 porteiros e pessoal de apoio,

notneada assim pela instituição de acordo com documentos sem ações específicas.

Foi identificado que as internações podem se] voluntárias e involuntárias, se

destinam a casos agudos e ocorren] com a menor duração possível. Porém, a equipe

constatou, no local, pacientes/pessoas en] longo período de intelnação, ou seja, pessoas

institucionalizadas.

Além das intimações, a equipe identificou que a instituição oferece atendimento

ambulatorial de segunda a sexta-feira por médicos psiquiatras. Verificou-se que a

clínica está vinculada ao programa de Residência médica de uma instituição de ensino

superior do estado de Goiás e possui convênios com Universidades.

Ao adentrar na instituição, pode-se constatar que ]lá espaço de áreas verdes,

campo de futebol e espaço de convivência, os quais são separados pol alas de cuidado.
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Foi visto pela equipe que a instituição está en] processo de reforma e ampliação

de espaços e leitos, o que caracteriza a continuidade e investimentos na prestação de

cuidados en] saúde mental de forma hospitalar.

Foi identificado que o acesso e circulação nos espaços internos da Clínica Pax

era interrompido por ])ortas, portões ou grades trancadas pol chave ou cadeado. Visto

que havialla funcionários responsáveis pelo manuseio das chaves, aos quais atribui-se a

possibilidade de abertura e fechamento dos acessos na instituição. Assim sendo, a

equipe de inspeção realizou sua incumbência sendo acompanhada e conduzida por tais

funciollários.

Frente a isso, pode-se natal que os usuários da Pax Clínica estão privados de

exercerem o direito à liberdade, já que possuem obstáculos que os impedem de transitar

entre as áreas da instituição, tampouco possuem acesso à via pública do município.

Nesse sentido, a instalação física e a impossibilidade de livre deslocamento

podem configuram a Pax como uma instituição com característica asilari contrariando

frontalmente a Lei N' l0.216/2001, assim como as normativas do Sistema Único de

Saúde (SUS), às quais obrigatoriamente a clínica deve se submeter.

Outro fator relevante refez'e-se que a instituição utiliza a terapêutica e

procedimentos de Eletroconvulsoterapia (ECT), realizada no espaço da instituição em

unia sala especíHlca da ala de apartamentos.

Diante das observações a equipe verificou que o hospital é lulla instituição com

características "manicomiais", com naodelo compatível ao modelo biomédico,

cartesiano sem princípios da integraliclade, sem plojetos terapêuticos sustentáveis as

necessidades das pessoas e sem propostas de articulação de Redes ou de
Desinstitucionalização.

Diante de narrativas e fatores expressivos identificou se à falta de articulação

com a Rede de Atenção Psicossocial do Estado, como preconiza a Portaria N'

3088/201 1 do Ministério da Saúde. Apesar de que foi identificado pela equipe de

inspeção que em alguns casos no processo de alta dos pacientes constam

encaminhamentos a Centros de Atenção Psicossocial -- CAPS.

Durante entrevistas cona profissionais do estabelecimento, percebeu-se que os

contatos com a Rede são feitos somente para efetivar internações em inonlentos de crise

e que nenhum processo de desinstitucionalização é realizado. No entanto, a Lei N'
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10216/2001 institui que qualquer tipo de internação psiquiátrica somente deve ser

indicado após os recursos da rede se tornarem insuficientes. O que traz um

questionamento durante a inspeção é que uma doença mental poderá como qualquer

patologia ser indicado o cuidado em Hospital Geral ou CAPS, tanto no momento da

crise como após a estabilização do caso, pode-se utilizam os serviços da RAPÉ. Tal

relacionamento com a RAPÉ não pode ser identificado no momento da visita. O SUS

garante o cuidado em Hospita] Geral pc]a Rede RAPS Portaria 148 de 20] 2, Lei 10216,

Portaria 3088/2011.

3.2 Prédio de AnartamentoLtl8[êg$yárjQ&de planos de saúde e t)articulam

O prédio de apartamentos é separado da enfermaria, local en] que pennanecem

os usuários do SUS. Estes usuários, ao adentrarem a instituição, aguardam atendimento

em um pátio descoberto, que serve de estacionamento, ot.i en] um campo de futebol.

C)s apartamentos são constituídos pelas alas A, B, C e D, sendo as alas A e B

femininas e localizadas no térreo, enquanto as demais, masculinas são localizadas no

primeiro andar. Não há bateira entre as alas. Todos os usuários andam livremente entre

as alas masculinas e fenainillas.

A equipe identiHlcou que nos apartamentos, são internados pacientes particulares

e por convênios, e conta com apajtanlentos nomeados com " PRIME". nestes a estrutura

física é diferenciada com maior conforto. Pode-se supor reforma recente, tendo em vista

a constatação de mánnore no banheiro e o chuveiro elétrico cona aspecto sofisticado. A

decoração dos cânaodos possui estrutura confortável, contando cona amplajanela, apesar

de gradeadas, possui vista para jardins bem cuidados, televisores com lalaior polegada e

arcondicionado.

Por outro lado, os apartamentos comuns têm duas camas e apenas cadeiras para

os acompanhantes. São sen]elhantes entre si e possuem uma estrutura ]'elativamente

nova, aparentemente reformada. Observou se que a higienização é satisfatória não

apresenta mau cheiro ou algo semclhtLnte. A equipe constatou através de informações

afixadas em cartazes, com orientações sobre periodicidade para a boca de lençóis para

desinfecção dos leitos, o que demonstrou quc a troca não ocorre diariamente
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Constatou-se que os chuveiros apresentam somente água ]laorna, mesmo para o

período de inverno. As lâmpadas cle emergência, existentes na porta de cada

apartamento, não funcionam, o que poderá acarretar vulnerabilidade aos pacientes

internados.

Outro ponto verificado foi que o prédio de apartamentos é separado por dois

andares, sendo o térreo e o primeiro andar. Entre e]es há somente escadas não ]lá

elevador ou rampa de acesso, fator que impossibilita a locomoção de pessoas com

deficiência ou com impossibilidades ilaotoras.

Verificou se que as sirenes do andar superior estão desativadas o que diütculta

também o contato dos usuários com a enfermagem em caso de urgências. Os pacientes

só podem ter acesso às equipes no molilento de ronda das equipes. Diante de narrativas

mulheres se colocam em situação de vulnerabilidade correndo riscos de violência

sexual. Percebeu se que a enfermagem possui quadro de funcionários reduzidos no

período noturno, na madrugada e nos finais de semana, assim todos os pacientes ficam

também vulneráveis a situações emergenciais.

Foi visto que o posto de enfermagem se localiza no térreo e é Organizado a partir

de um balcão aberto para atendimento de usuários, acompanhantes e médicos e, na parte

posterior dele, há três pequenos cómodos: uma sttla com armários para documentos

variados relativos aos usuários, lllurais com comunicados, armários, mesas, cadeiras e

um painel desativado relativo aos interruptores, para acionamento nos quartos.

No primeiro andar há um posto de enfermagem desativado o que demonstra que

toda a prestação de cuidados da enfermagem em urgência e Emergência concentra-se

somente no térreo, o que torna o acompanhamento da equipe de enfemaagem

insuficiente e insatisfatório.

Identificou - se que o Prédio de Apartamentos possui uma sala específica para

receber os usuários pala o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT). Logo no

início da inspeção a sala foi identiíicada pela equipe, conta com cadeiras no corredor

como sala de espera para o procedimento.

Constatou-se que pala esse procedimento os usuários podem estai internados ou

não em qualquer parte da Pax Clínica (SUS, particulares e planos de saúde), podem

estar na instituição apenas para rcccbel atendimento ambulatorial, ou seja, que foram

recomendados apenas pata realizar o ECT
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3.3 ELETltOCONVULSOTEltAPIA

Eletroconvulsoterapia (ECT)

No exato momento em que a equipe da missão conjunta chegou a Pax Clínica

estava ocorrendo a realização do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT). A

clínica o realiza às segundas, quartas e sextas feiras pela parte da manhã.

A sala onde é realizado o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) pode ser

vista na foto abaixo.

Foto: Sala onde é realizado o

procedimento de Eletroconvulsoterapia

(ECT). Observa-se a inscrição ECT,

em uma placa verde acima da porta.

Fonte: Acervo do À/INPCT.

Foi possível observar, ao longo dc toda a manhã e do período do almoço que a

fila de usuários esperando para realizar o procedimento de Eletroconvulsoterapia se

renovava a cada hora. Além disso, essa ütla, com nove (9) cadeiras llaquele dia, estava

sempre totalmente ocupada ou quase que totalmente ocupada, como mostra a foto

abaixo. Verificou-se ainda que uma signiHlcativa parcela das pessoas que esperavana

eram naulheres.
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Foto: Fila de usuários esperando

para realizar o procedimento de

Eletroconvulsoterapia. Fonte :

Acervo do MNPCT

Parte da equipe assistiu a algumas sessões e conversou com a equipe responsável

pela realização do procedimento enquanto realizavam o mesmo. Na lista que estava

presente na bancada da sala onde ela realizado o procedimento, no momento em que a

equipe de missão esteve na sala, constava o nome de doze (12) pessoas que seriam

atendidas na manhã do dia 03/12/2018 (dia da visita). Dessas pessoas, oito (8) eram

mulheres. A origem dos usuários era variada. Havia usuários de origina externa e

usuários internados, assim como usuários do SUS e usuários atendidos por planos de

saúde.

Cabe destacam que não queriam autorizar a nossa entrada e foi necessário

lembrar, várias vezes, das prerrogativas legais do perito do Mecanismo Nacional de

Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), presentes no artigo 10 da Lei 12.847/20132

Duas das pessoas que compunham a equipe permaneceram na sala, uma delas era perito

do MNPCT e a médica responsável solicitou fotografar o seu crachá fimcional, sob

alegação de que poderia ter problemas com o Conselho Regional de Medicina por ter

deixado que a equipe de visita permanecesse na sala.

Ressalta-se que em momento nenhum cogitaram parar o procedimento para

conversar conosco. O temi)o todo a médica tentou nos tirai da sala alegando que

precisaríamos de autorização dos usuálios para estar lá, ignorando nossas prerrogativas

2 Esta lei institui o Sistema Nacional dc Prevenção e Combate à Toi'tuna; cria o Comité Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanisiiio Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; e dá outras
providências.
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legais e, ao meslllo tempo, continuavatn a realizar o procedimento priorizando a lógica

produtivista.

As duas pessoas da equipe de visita que permaneceram na sala assistiram a três

(3) procedimentos, realizados em usuários do sexo masculino, com diferentes faixas

etárias. Um honlen) de idade mediana, um idoso em idade avançada e um adolescente.

Todos os usuários foram perguntados pela médica se autorizavam nossa presença e

todos a autorizaram.

A equipe era formada por uma médica psiquiatra, uma enfenneira, duas técnicas

de enfermagem e um anestesista.

Foi informado que a medicação injetável aplicada nos usuários antes do

procedimento de Eletroconvulsoterapia é Quelicin 500mg e Propofol 10 mg (Plopotil),

conforme mostra a foto abaixo. Não obstante, observou-se o uso exclusivo de Piopofol

sem analgesia ou sedação prévia associada

H

Foto: Medicação anestésica injctável aplicada nos

usuários antes do procedimento de
Eletroconvulsoterapia: Propotil. Fonte: Acervo do

MNPCT

Na foto que segue abaixo é possível observa que dois profissionais da equipe de

enfermagem fazem a contenção tnanual dos pacientes durante o procedimento de em

ftJnÇão dos espasmos musculares. No entanto, quando a anestesia é ministrada de forma

adequada não é necessário a contenção manual do usuário pelos profissionais de

enfermagem. Observa-se ainda pela Foto a rigidez nos pés do paciente em função da

passagem da contente elétrica. O procedimento dura em média 15 minutos no total, ou

sqa, esse é o tempo entre a entrada a saída do paciente da sala.
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Foto: Paciente recebendo a ECT e sendo

contido manualmente pela equipe. Fonte:

Acervo do N/INPCT
&

Também focam encontradas guardadas nos pequenos amlários de plástico da

sala em que é realizada a eletroconvulsoterapia meditações fora da validade.

\ÁFT)Tr A r A r)
- -l" - '' QUANTIDADE

DATADE

VALIDADE

lO.18Buscopam 20 mg/ml

Dramin 100 mg

2 ampolas

comprimidos

3 ampolas

4 ampolas

5 ampolas

08.18

Etilefrina 10 mg/nll

Dexametasona 4 mg/ml

Haldol Decanoato 70,52

mg/ml

Diazepam 10 mg

1 1.18

09.18

09.18

8

comprinaidos
08.18

Foto: Medicação Haldol Decanoato injetável fora da

validade desde 09/201 8 guardada no armário da sala em

que é realizada a eletroconvulsoterapia. Fonte: Acervo

doN[NPCT
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Nas fotos abaixo se pode observar o aparelho de ECT, ligado a um computador

naanipulado pela médica psiquiatra que realizava o procedimento. Segundo a

profissional era um aparelho dc última geração, no entanto, quttndo pedimos a

documentação relativa ao maquinário, ela informou que somente a direção poderia

fornecer. Na documentação entregue pela direção havia apenas autorização por parte da

Pax Clínica para a compra da mesma.

,ãi

i
Foto: Equipamento de eletrocoilvulsoterapia. Fonte: Acervo do MNPCT

O anestesista aplicava a nlcdicação e ele mesmo manipulava naanualmente o

balão de oxigênio- mostrado na foto abaixo- e os parâmetros avaliados por um monitor

cardíaco. Foi encontrado un] cardioversor dentro do armário cona diHcil acesso. Caso o

paciente esteja secretivo, tem-se o aspirador de secreção fluida que estava armazenado

de forma incorreta, diretamente no chão.
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Fotos: Balão de oxigênio aspirador de secreção fluida respectivamente. Fonte

Acervo do MNPCT

Ainda na sala de ECT foi encontrado soro fisiológico com equipo montado

configurando o reaproveitamento deste material, conforme foto abaixo.

Foto: soro fisiológico com equipo montado

Fonte: Acervo do h4NPCT

O ECT na Pax Clínica também é realizado de forma particular. Segundo relatos

de funcionários da Pax Clínica, cada sessão custaria R$ 1.000,00. Já segundo a equipe

técnica e médica, o tratamento é sempre recomendado com o mínimo de 10 sessões.

Apesar da equipe de visita ter solicitado a lista de preços, a mesma não foi fomecida.
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Segundo a nléclica, ao término do mesmo, ficavam em repouso em apartamento

contíguo à sala de procedimentos por l hora e depois eram liberados.

Verificou-se ainda que dois dos pacientes observados pela equipe de visita

enquanto realizavam a ECT não estavam internados na Pax, mas se encalninhatain até

clínica, acompanhados de familiares, apenas para realizar o procedimento de ECT. Foi

possível constatar ainda que esses dois usuários adultos saíram caminhando, em menos

de uma hora após o ])rocedimento, dc forma letárgica, visivelmente desorientados e com

o olhar estático.

Observou-se, ainda, a ECT ser aplicada em uln usuário adolescente internado na

Enfermaria da Pax pelo SUS. A equipe de visita foi informada pela equipe de

enfermagem da enfermaria que, apesar de o SUS não cobrir o procedimento, a direção

da Pax Clínica oferta como "cortesia", para alguns usuários da enfermaria a ECT. Esse

paciente adolescente foi visto pela equipe de visita deambulando nos colTedores da ala

onde foi aplicado a ECT, aproximadamente l hora após a aplicação de ECT,

desorientado, babando, falando com dificuldade, letárgico e não soube dizei quem eia

ou quantos anos ele tinha. Apenas se dirigiu a uln dos membros da equipe que, nesse

momento, estava na porta de saída dessa ala, esperando alguém abrir a fechadura e

disse: "eu quero irpaia casa:

Esse caso merece toda a atenção. Após a realização do procedimento de ECT a

equipe de visita se dirigiu ao Posto de enfermagem do local onde é aplicado a ECT, para

solicitar seu prontuário. Um dos membros da equipe informou que achava que ele já

tinha 18 anos. No entanto, ao solicitar acessar seu prontuário, vel'iflcou-se que ele llavia

nascido em 2001, mas estava registrado lá que tinha 16 anos. De todo modo, com 16 ou

]7 anos, ele ainda é considerado um adolescente pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), Lei 8.069/1990, não deveria estar internado com adultos e

precisava de autorização para que o procedimento fosse realizado.

A Organização Mundial da Saúde (OMIS) afirma não haver indicações para o

uso de ECT em adolescelltes e recomenda a proibição de tal prática através de

legislação3. Para aléill disso, afirllaa que a aplicação do procedimento pressupõe a

obtenção do consentimento informado c o uso de anestesia e relaxante muscular. No

3 Vide: Freeman, M., Pathare, S., & World Health Organization. rr/HO /'e30/rrc-e pool 0/7 ///e/l/cz/ /zea///z,
/z/r//la/l r/g/z/s and /eg/s/a//on. Geneva: World Health Organization, 2005. Acesso c]]] 1 5 fev 20 1 9.
Disponível em:

?1llh/(!Qçs6v1le resouice book en.pdf. Acesso em
0] março de 2019.
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cenário bl'asileiro, o Conselho Federal de Medicina (CFM) relativiza a administração de

ECT em crianças com idade inferior a 16 anos, adJIÜtindo o uso em "condições

excepcionais" (Artigo 23, parágrafo único da Resolução CFM n' 2.057/2013), em

contraponto à diretriz internacional.

A Associação Mundical de Psiquiatria, ao manifestar-se sobre o tema, aHlrmou

que a ECT deve ser considerada somente depois de uma "avaliação intenszt e cuidadosa

do diagnóstico com a mensuração do balanço entre potenciais benefícios e riscos,

incluindo: risco da anestesia, condição física, eventos adversos anteriores --

particularmente perda cognitiva -, além do risco de não ter o tratamento"4. Tal órgão

reitera a obrigatoriedade do consentimento informado dos pacientes ou de seus

responsáveis previamente à administração do procedimento e recomenda prudência,

alertando para a necessidade de avaliações criteriosas no caso de uso em grávidas,

idosos e crianças considerando os riscos implicados.

No prontuário do usuário adolescente consta, ainda, que se encontrava internado

involuntariamente desde o dia 09/10/2018 e teria começado a receber sessões no dia

12/11/2018, ou seja, a])roxijnadainente un] mês após sua entrada na clínica e, num

contexto de investigação diagnóstico cle outros transtornos mentais devidos a lesão e

disfunção cerebral e a doença física, associados ao quadro psicótico. No dia da visita da

equipe o adolescente estava recebendo a décima (1 0') sessão de ECT

Na análise de seu prontuário verifica-se ainda que foi legistrado o pedido de

autorização por paire da assistente social, no dia 09/1 1/201 8, no entanto o familiar que

está designado como seu responsável, só tem sua presença registrada na Pax Clínica no

dia 13/1 1/2018, un] dia após a aplicação da prinaeira (1)' sessão de ECT recebida pelo

adolescente. E, aléill disso, não há documentação conlprobatória no prontuário de saúde

que ateste consentimento do adolescente e/ou de seus familiares quanto á realização de

tal procedimento. Isso configura uma grave violação dos direitos desse adolescente.

Para além do exposto, a ECT requer ambiente com infraestrutura adequada de

suporte à vida e a obrigatoriedade da aplicação dtt anestesia, com o acompanhamento

presencial de médico anestesista, e, por conseguinte, configura-se como um

procedimento invasivo. O Conselho Regional de Medicina do estado da Bacia, pot meio

4 In: Salleh, MA; et al. Eletroconvulsoteiapia: critérios e recomendações da Associação Mundial de
Psiquiatria. Rev/s/a de Ps/qzf/a//'/a C'//P7/ca, 33 (5), 262-67, 2006. Acesso em 1 5 6ev 20 1 9. Disponível em

. Acesso en] 01 março de 2019.
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do Parecer n' 27/2012 define como procedimento invasivo "aquele que rompe as

barreiras naturais do organismo ou penetra em suas cavidades. Dessa forma da entrada à

patógenos a tecidos ou ca'cidades possivelmente estéreis

Nesse sentido, cabe-nos questionam a aplicabilidade de um tratamento invasivo,

tal como a ECT no caso em questão, considerando as diretrizes constantes na Resolução

n' 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece:

Artigo 19. A neuropsicocirurgia e quaisquer tratamentos invasivos e

irreversíveis para doenças mentais não devem sei realizados eln pacientes que estejam

involuntárias ou compulsoriamente internados em estabelecimento de assistência

psiquiátrica, excito com prévia autorização judicial, obedecendo ao pré-requisito de

fundamentação mediante laudo médico.

g I' Nos deillais casos, segundo os ditames da Lei n' 1 0.216/01 e do Código de

Etica Médica, deverão ser precedidos de consentimento esclarecido do paciente ou de

seu responsável legal e aprovação pela Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho

Regional de Medicina, hollaologada por seu plenário.

g 2' A Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina

contará em sua composição, obrigatoriamente, com a presença de conselheiro

$ 3' Cabe à Câmara Técnica de Psiquiatria elaborar o parecer conclusivo que

deverá ser apreciado pelo plenário do Conselho Regional de Medicina, para só então ser

autorizado o procedimento.

$4' Caso necessário, a Câmara Técnica de Psiquiatria poderá requisitar o

concurso de profissionais de áreas afins à Medicina, para avaliações complementares

A equipe de [-missão conversou cona u]]]a usuária que havia realizado o ECT no

dia da visita e percebeu que a mesma não se lembrava que tinha realizado o

procedimento naquele mesmo dia. Como havia em seu braço um curativo ela disse que

havia retirado sangue para realização de exames laboratoriais. Ressaltamos que a perda

de memória é um dos principiais efeitos colaterais desse procedimento.

Quando a equipe técnica foi questionada sobre a utilização da ECT como

recurso terapêutico, relatam a melhora dos usuários quanto a agitação e a rebeldia. Ou

seja, não identificam melhora no quadro clínico, apenas apontam mudanças no

comportamento.

Em 2019, após o Ministério dc a Saúde apresentar a Nota Técnica N' 1 1/2019-

CGMAD/DAPES/SAS/IMS, que propõe mudanças na política nacional de saúde mental
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álcool e outras drogas, o médico Paulo Amarante5 se posicionou contrário à

Eletroconvulsoterapia destacando scu histórico uso de intimidação, medo e tortura, seu

método invasivo e marcado por efeitos colaterais e o esvaziamento dos Centros de

Atenção Psicossocial (CAPS) em detrimento da indústria médica de equipamentos, a

grande interessada no retorno do procedimentos

Contenção mecânica e química

A equipe de visita encontrou t.]ma caixa cona várias faixas para

contenção, no Posto de Enfermagem do prédio dos apartamentos e muitas faixas na

Lavandaria, colaforme fotos abaixo.

Foto: Faixas para contenção mecânica encontradas no armário do Posto de Enfermagem

da ala dos apartamentos, no I' andar e tla Lavandelia respectivamente. Fonte: Acervo
do MNPCT.

Por meio da análise que fez dos prontuários dos usuários, a equipe de visita

verificou que o adolescente submetido a uma sessão de ECT na ocasião da visita ao

hospital, também foi submetido diversas vezes à Contellção Mecânica, que aparece nos

prontuários por meio da sigla "CM" e à contenção química, identiHlcada pelo uso da

sigla "SOS".Verificou-se a aplicação cle contenção mecânica sem prescrição médica en]

sPesquisador do Laboratório de Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(LAPS/ENSP/Fiocruz), presidente de hotlni da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) e
coordenador do Grupo Temático Saúde I'«mental da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abiasco).
' Disponível em: :

. Acesso em 01 de março de 2019.
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duas ocasiões e a ausência de registro sistemático de monitoramento pela equipe de

enfennagem na maioria das vezes en] que o adolescente estivera contido. Dessa forma,

há expressa irregularidade na aplicação de contenções mecânicas pela Pax, as quais

estão en] desacordo com as normas nacionais que regulamentam o exercício profissional

médico e da enfermagem, dada a observância de: (1) realização do procedimento sem

prescrição médica; (2) o usuário não ter tido monitoramento clínico do nível de

consciência, dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros

contidos em intervalos de, no máximo, uma llora; (3) os familiares ou representantes

legais não terem sido prontamente informados. As diretrizes indicadas encontram-se

dispostas na Resolução CFM n' 2.057, de 12 de dezembro de 2013 e na Resoluçãon'

427, de 10 de illaio de 2012, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

Para além do exposto, o uso recorrente da contenção química (medicação SOS)

pelos profissionais de enfennagem sugere a forte medicalização e restrição das ofeilas

terapêuticas pela equipe multiproflssional do hospital, o que contraria o artigo 4'.

parágrafo 2' da Lei l0.216/2001. Na análise do plontuário do adolescente em questão,

verificou-se proposta assistencial limitada à intervenção médica, de enfermagem e

reuniões fanliliates. Há registro de uso de medicação "SOS" justificada por quadro de

insónia do adolescente, sugerindo o elllpiego de contenção por conveniência da equipe

de enfermagem circunstancialmente. Ademais, chama atenção o emprego da medicação

de urgência/emergência em plantões notulno de determinados pronlssionais, o que

sugere fiscalização do Conselho de Enfermagem a fim de averiguar possíveis abusos.

Dentre a documentação recolhida no dia da visita recebemos uin "Protocolo de

contenção mecânica". Não obstante, segundo relatos dos usuários, qualquer agitação

pode levar à contenção mecânica e quando realizada, é acompanhada do uso excessivo

de illedicação. Também foram colhidos relatos apontam para a contenção mecânica

sendo realizada no próprio leito e sem o devido acompanllamento profissional.

As práticas de contenção mecânica e química não podem ser recursos utilizados

cona frequência, a cada vez que o paciente internado apresente, ainda que minimamente,

qualquer comportamento opositor e de questionamento aos profissionais de plantio. A

banalização desse pl'ocedilnento demonstra que a conduta clínica se limita a encontram

lulaa maneira mais rápida para se alcançar a "tranquilidade" na rotina da instituição.

Essa prática resta evidente na análise de alguns prontuários recolhidos pela

equipe de visita onde o uso da medicação parece não ter a finalidade exclusiva de
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beneülciar à saúde, salão de exercer o controle das pessoas. Além do número elevado de

combinações medicamentosas, às vezes em alta dosagem, e a utilização do recurso da

medicação S.O.S. é constante em alguns prontuários. Em outras palavras: a alta

dosagem de medicamentos funcionaria como uma espécie de camisa de força em

fonnato de comprimidos.

A maioria das pessoas internas com quem os membros da equipe de visita

tiveram contato, apresentavam muita dificuldade de fala e lentidão na marcha. Outros

tantos ainda estavam dormindo eln suas calmas, tanto no meio da malüã, quanto no

meio da tarde, indicando excesso de nledicalização, além da ausência de atividades.

Registra-se que são incalculáveis os prejuízos advindos de efeitos colaterais causados

pelas altas dosagens de psicotrópicos além de colocam os inteiros em uma situação de

extrema vulnerabilidade.

O procedimento de contenção mecânica é pemaitido desde que siga protocolos

que tratam do tema e que obedeça às normativas existentes pal'a sua regulamentação,

como, por exemplo, a Resolução CFM n' 2057, de 20/09/2013, e a resolução COFEN

n'427/2012. O Conselho Federal de Medicina, por meio da resolução supracitada, em

seu artigo 16, parágrafo 2', estabelece que: "Qualquer tratamento administrado a

paciente deve ser justificado pela otlservação clínica e registrado no prontuário,

inclusive os casos de contenção Hsica". Ao analisar alguns prontuários de usuários da

Pax Clínica, a equipe de visita encontrou inscrições feitas pela equipe de enfennagenl

ou pelos médicos plantonistas que continham a sigla "CM'' (Contenção Mecânica),

coilao já dito anteriormente. Raramente ela estava acompanhada de justificativa, assim

como, a maioria delas não aparecia a descrição da evolução do acompanhamento que

deve ser feito por parte da equipe de enfermagem.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Interainericana de Direitos Humanos7

aponta que, qualquer' tipo de contenção (sujeição) deve observar protocolos e scr

utilizado como último recurso, pois do contrário, poderia ser considerado como tortura.

7Corte Interamericana dc Direitos Humanos. Caso Xímenes Lotes Vs. Brasjl. Sentença de 4 de julho de
2006 (mérito, reparações e custas). "0 Trio)unal considera que a sujeição é villa das medidas mais
agressivas a que pode scr submetido un] paciente em tratamento psiquiátrico. Para que esteja de acordo
com o respeito à integridade psíquica, física e moral da pessoa, segundo os parâmetros exigidos pelo
artigo 5 da Convenção Americana. deve ser empregada como medida de último recurso e unicamente
cona a finalidade de pioteget o paciente, ou o pessoal médico e terceiros, qutinclo o comportamento da
pessoa em questão soja lal que esta represente uma ameaça à segurança daqueles. A sujeição não pode ter
outro motivo senão este e somente deve ser executada por pessoal qualificado e não pelos usuários:
Documento disponível em:
http://www.coi'teidh.o r:ç11rçlQç$/ç4H)s/articulou/scri ec.,149...por !)df. Acesso em 07 jan. 20 1 9.
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3.4 Prédio Ení'ermarias

As enfermarias são divididas, estruturalmente, em masculina e feminina, no

entanto, há a possibilidade de acesso misto entre os usuários. As enfermarias femininas

são de baixa altura e ventilação precária. com cama única por usuália e imobiliário para

armazenamento de pertences. No t-nonlento da inspeção, identificou-se uma usuária

lavando as próprias roupas e dispondo-as ilo chão do pátio pata seca-la, visto que cabe,

aos familiares, a função de disponibilizar as vestimentas para uso na instituição.

A vistoria constatou banheiros com estrutura precária e insalubre, ressalta-se,

que havia um quarto dentro da enfermaria interditado devido a ]nau cheiro e
vazamentos.

A enfenlaaria masculina possui dois aiadares, sendo que, no andar superior

perlalanecem os usuários classificados como "tranquilos". Apresentam cama única e

mobiliário para guarda dos pertences. No térreo, por outro lado, os móveis para guardam

pertences estão disponíveis no pátio.

O posto de enfermagem tem acesso às duas enfermarias. Porém, no andar

superior da enfeimaiia masculina, há um posto de enfermagem desativado.

Constatou-se, tanabém, a internação de adolescentes junto com adultos, o que

contraria o direito da criança e do ttdolescente consoante ao estabelecido pelo Estatuto

da Criança e do Adolescente - ECA.

No que se refere às questões de gênero, a equipe identificou mulheres com

hematomas, indicando possíveis agressões físicas, as quais foram atribuídas aos

técnicos de enferlnagein. Diante dc relatos, disseram que estavam internadas sem desço

de estar ali, foram involuntariamente internadas devido crises e conflitos familiares.Foi

possível observar que quando negam o uso de meditações são obrigadas forçadamente:

o que resulta em agressões físicas.

A vistoria, nessa ala, identiülcou quarto de intelcorrências, relatadas pelos

pacientes como sala de "contenção c castigo". Esse espaço situa-se próximo ao Posto de

Enfermagem, onde se realiza a distribuição de medicamentos aos pacientes. Ao avaliar

as nledicações, identificou-se meditações com data de validade vencidas.

Observou-se ociosidade dos pacientes. Visto que na parte dos fundos, havia lmla

"horta"que se apresentava subutilizada, relatada pelos técnicos como lugar de oficinas



24

terapêuticas. Diante de naivativas dos profissionais há oficinas tera])êuticas construídas

com técnicos qualificados que ocorrem em dias específicos. A equipe de visita verificou

o funcionamento de uma o6cintt no dia 03/12/2018 no mesmo dia da inspeção, nem

todos os pacientes participam, depende cla disposição e indicações

Em relação a estrutura física da ala de enfermagem, a equipe identificou que a

acessibilidade nas enfermarias apresentava condições críticas necessitando de imediatas

intervenções.

Citam-se exemplos de irregularidades encontradas pela equipe e constatadas a

olho nu e através de medidas: degi'aus nas entradas de quartos e baiüleiros; não havia

acessibilidade adequada ao piso superior, devido ausência de rampa ou elevador, e os

degraus da escada não possibilitam a movimentação adequada de cadeira de roda;

ausência de barras de apoio nas proxlnlidades dos vasos sanitários; as barras de apoio

dentro dos boxes dc banho possuíam dimensões inferiores à solicitada na norma RDC

50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, ausência de bebedouro para

cadeirantes; rampa com inclinação superior a estabelecida na NBR 9050/2015; dentre

outras

Identificaram-se bebedouros pala acesso dos pacientes nos andares térreos das

enfermarias masculinas e femininas, exceto no primeiro pavimento da enfermaria

masculina. De forma idêntica ao ocos'rido nos apartamentos, não foi apresentado o

controle da troca de filtro dos l)ebedouros e não havia bebedouro para usuários de

cadeiras-de-rodas.

Observou-se que havia duas cozinhas no estabelecimento, refeitórios distintos

para os pacientes das enfermarias e dos apartamentos, além de dois refeitórios para os

trabalhadores. Na enfermaria, o mesmo refeitório era utilizado pata os pacientes de

ambos os sexos, mas as refeições ocorriam en] momentos distintos.

Durante a inspeção, constatou-se que as cozinhas estavam)l higienizadas, as

portas e janelas estavam dotadas de telas contra insetos e as condições externas ou

internas físicas dos edifícios estavam aparentemente adequadas. No entanto, os

pacientes relataram mau cheiro na comida, variedade escassa e quantidade limitada.

Informaram, também, que,no café da manhã, serve-se somente pão e leite, sem direito

de repetir.



25

4 . 1.ICENCAS E DOCUM!$NT:ANÕES

No início da inspeção, a equipe de vistoria solicitou, junto à coordenação da

instituição, a apresentação de uma lista de documentos referentes ao funcionamento.

Entretanto, não foi entregue toda a documentação no primeiro momento sendo entregue

posteriormente ao Ministério Público. Pôde-se constatar Libcração do Corpo de

Bombeiros e o Alvará de Vigilância Sanitária estava com data de vencimento para 3 1 de

dezembro de 201 8.

5. TiPOSDEiNTKKNACÃo

Observou se que a instituição realiza internações voluntárias e involuntárias com

avaliação médica por período de pcnnttnência de 30 dias, mas foi visto usuários com

maior tempo de internação. Ou sda, há usuários institucionalizados cona longos

períodos deinternação.

As internações dos usuários ocorrem en] situações de crises e geialinente são

levados pelos familiares e ou por sistema de regulação.

A equipe de inspeção identiHlcou através de narrativas que pessoas internadas

manifestaram a vontade de ir embora ou de ir para casa. No entanto, observou-se a

naturalização dos profissionais em relação ao fato de que toda a clínica necessitava Htcar

completamente trancada para impedir a fuga dos usuários. Nesse caso, pode-se

configurar que uma quantidade considerável das internações na instituição é
involuntária.

Identificou se que não há informações ao Ministério Público sobre as internações

involuntárias de acordo como prevê a Lei 10216/2001.

Acercít desse aspecto, é importante destacar que a Pax Clínica descumpre

frontalmente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei N' 13.146/

2015, que em seu Art. 1 1, diz que "íz pe.çsoíz c0/7z dq»cíê/?c/a nãopode/'á ser ob/'igacía a

se submetem ci intervenção clínicct oi{ cirúrgica, cl tratantctlto oti ct institucionalização

forçada
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6. ENTREVISTASCOl\'lUSa.IÀRIOS

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com escuta qualificada, não sendo

constatado nenllun] tipo de trabalho escravo ou obrigatório. Os usuários relataram

excesso de medicação e intenção ]noHissional de manter a sedação dos mesmos.

Relatam ainda que as ECT são oferecidas aos mesmos como "cardápio clínico", e foi

percebido que não possuem informações e conhecimento satisfatório desse

procedimento.Relataram. ainda, que as ECT são disponibilizadas aos usuários, sem o

consentimento e/ou ciência dos familiares e sem avaliação clínica prévia. Expressaram

dificuldade de con[unícação, por telefo]]e cona os familiares e restrição de alimentos

fornecidos pelos familiares.

As narrativas corroboram para ausência de atividades diárias e ociosidade na

maior parte do tempo, como também ausência de justificativa clínica para a

continuidade da internação, explicando que qualquer agitação pode culminar em

contenção mecânica e quando ocorre, é realizada no leito do paciente, com excesso de

medicação e sem acompanhamento proülssional, neste caso equipe da enfermagem.

Percebeu se sinais de agressão física em uma paciente que estava consciente,

maior idade, autónoma, com hematomas no corpo e rosto, as quais justificaram o

motivo da agressão por querer sair da instituição e não ingerir meditações.

Outro fator relevante é a evidência, obtida durante a escuta qualificada, de que a

maioria das intelnações são consequências de conflitos familiares graves. Por

conseguinte, podem desencadear cliscs depressivas e/ou desajustes emocionais, o que

poderia sugerir uma abordagem psicossocial e, não, somente biológica.

No que se refere a Contenção mecânica, a lq.esolução COFEN n' 427/2012, que

nonlaatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de

pacientes, define:

Ai't. 4' Todo paciellte efta contenção mccâtliccl dera ser lnotlitorado
atentattlellte pela eclttipe de En/ermagetn, pal'a pl'everüt' cl ocos'lêtlcict de
evelalos adversos ou pat'a identi:Fica-los precocetuetate.
g I' Qtlando em colüenção mecânica, há necessidade de monitoramento
clínico cio ní-vel de cotlsciêtlcia, de dados vitais e de condições de pele e
circulação tios tocai8 c men'lbros contidos do pcicietlte, veti$cctdos com
regulam' idctde nutaccl superior ct l (utlla) hora.
$ 2' Maior rigor }ao tnonitorctluertto deve ser observctdo eln pacielales sob
sedução. sotaolentos ot{ com atgunt problemct clínico, e etll idosos
criançcts e ctdolescetal.es.
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AI't. 5' Todos os cctsos de contenção mecâtlicci de pacientes, cis razões
parca o etll])t'ego e sala durctção, as ocorrências de eventos adversos.
assült colllo os detalhes relatiÀ,os cio monitolcu-mento clínico, devent set
regista'idas +ao protltttário do pctcietlte.

Assim sendo, verificou-se que, nos prontuários, não consta avaliação adequada

cona prescrição de enfiarmagem e respectivo diagnóstico, além de apresentar avaliação

com intervalo superior a unia hora.

Durante as entrevistas, os usuários declararam que raramente conseguem

atendimento psicológico, descrevendo a psicóloga responsável pelo turno como uma

profissional inacessível. Esses relatos corroboram a observação dos prontuários, pois

não consta evolução de atendimentos psicológicos e/ou Projetos Terapêuticos

Singulares elaborados. Em entrevistas com serviço de psicologia, que lmaa é

responsável pelo turno matutino e outra pelo vespertino, justificaram que os

atendimentos ocorrem somellte por solicitação médica, o que pode conntgurar em ato

médico ou ausência de cuidado e tl'atamento multipro6lssional

A equipe de inspeção identificou que atuação dos serviços prestados em

psicologia não realizam ações em conytmto com a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS

- local, o que caracteriza um cuidado fragmentado e com base clínica.

A instituição possui duas psicólogas, dividindo-se entre dois plantões nos dias

úteis, sendo um de 8hàs 14h, e outro entre 12h e 18h. Desse modo, após às 1 8h não há

psicólogos na unidade. Aos sábados. o trabalho finaliza às 14h, e aos domingos, não há

psicólogos de plantio.

Técnicos da inspeção detectaram que, para os pacientes internados, os produtos

de higiene pessoal são fonlecidos somente pelos próprios familiares. Durante as

entrevistas, uma paciente internada relatou que não havia tomado banho desde que a

chegada, há mais de 3 (três) dias, uma vez que não recebera visitas dos familiares e, por

isso, não tiilla roupas ou artigos de limpeza íntima para fazer a higiene pessoal.

Foi verificado que todos os quailos são de uso coletivo e o tratamento é custeado

maioritariamente pelo Sistema único de Saúde (SUS), alguns não possuem baiüaeiros, e

não é verificado conforto, salubridade, acessibilidade, e ou privacidade.

Pacientes dessa enfermaria pairaram que há un] quarto de castigo na parte

masculina, designado por quarto n' 24, onde os internos seriam "enforcados", mantidos

amarrados e onde sofreriam agressões cle enfermeiros nos casos em que tivessem crise

ou nos casos em quc "dessem muito trabalho". No que se refere a "dar trabalho", os
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pacientes exempliülcaram casos em que há brigas entre pacientes, e desobediência aos

funcionários, momentos em que pacientes estão gritando ou outros motivos que

aborreçam os enfermeiros ou técnicos de enfermagem.

Entre os entrevistados e entrevistadas constatou-se recorrentes queixas de nlaus-

tratos, violência e tratamento desumano, hulBilhante e rude com falas grosseiras e

autoritárias por parte dos profissionais da enfetlnagem na unidade

Os pacientes acrescentaram que os familiares entram ein contato cona a unidade,

por meio de ligação telefónica, paga se comunicar com os pacientes e obter notícias,

porém, as ligações não são repassados aos pacientes considerando que é indicado a

participação da família no acompanhamento e na evolução do tratamento em saúde

tnaptntnl

Durante a escuta, a equipe identificou queixas referentes a alimentação,

informando que, alélll de sabor desagradável a quantidade é limitada e qualidade

precária, carne sempre fígado, calhe moída de segunda e pouca variedade de saladas. O

intervalo extenso entre as refeições, sendo oferecidas às 7h30, às llh10, às 14h, às

17h50, respectivamente café da nlanilã, a]moço, lanche da tarde e jantar. O café da

manhã é composto por um pão com manteiga, um copo de suco e un] copo de leite.

Comunicaram que é proibido o consumo além do que é fornecido a cada paciente e, ao

mencionarem fome ou reivindicar mais alimento, não lhes é fornecido. Alimentos

levados pelos familiares não podem ser levados para o quarto tendo que serem
consumidos no illonlento da visita.

Houve críticas dos pacientes quanto à escassez de atividades para ser

desempenhada durante o dia, a ociosidade faz parte da rotina diária da instituição

A equipe de profissionais da inspeção presenciou unia oficina terapêutica sendo

construída naquele momento com profissional responsável, mas identificou se que não

acontece diariamente, sendo realizadas 2 vezes por semana.

No momento da visita, acompaidlou-se a distribuição de medicamentos,

presenciando que os usuálios formavam filas no posto de enfermagem e unia técnica

distribuía em um copo plástico, os comprimidos, os quais são ingeridos rapidamente

pelos pacientes cona vistoria dos técnicos.
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7 ENTREVISTAS COM TliABALHADORES

Constatou-se que o número de profissionais, que atualmente trabalha no

hospital, é adequado de acordo com nolnlas estabelecidas pelo órgão responsável e é

suÊlciente para assegurar a assistência hospitalar.

Não foi percebido trabalho escravo, abuso ou fatos constrangedoles aos

profissionais da instituição. Nazi'ativas direcionaram para o bem estcaF dos trabalhadores

bem como satisfação nas atividades executadas e prestação de serviços aos pacientes

atendidos.

A inspeção identificou que há retmiões mensais de equipe, demonstraram

satisfação pela atuação no processo de trabalho, porém fragilidades no conhecimento de

Po[íticas Púb[icas en] Saúde ]\4enta] ]'eram percebidas. Ações como e]aboração de

Projetos Terapêuticos (PTS) de acordo cona normativas do SUS e resoluções dos

respectivos collselhos de classes não são realizados. Prometo Terapêutico Singular,

instrumento construído e indicado pala a atenção psicossocial de acordo com as

necessidades do pacientes e familiares não foram identificados no momento da

inspeçao.

Outro fatos observa(to en] narrativas dos profissionais e trabalhadores foi

referente à institucionalização dos pacientes e agressões conferidas na instituição.

Quando questionados, desconheciinentos destes fatos foram apresentados pelas equipes.

Comentaram que gostam do trabalho e cumprem nol'mativas e treinamentos para as

condutasrealizadas

8. PROJETO TEjtAPEUTICO INSTITUCIONAL

Uma das documentações solicitadas, pela inspeção, foi o Pro.feto Terapêutico

Institucional (PTI), apresentado pela instituição como Regimento Interno, o qual não foi

compatível com ações realizadas na illstituição.

Nas docunlentações apresentadas foi possível ídentiHicar o histórico da

instituição e o objetivo como:

. ]iesgatar aspectos da autonomia. cidadanjB,yÍQçylQ familiar, domínio do

tratamento consciência do adoecer e minimização dos prejuízos ocasionados pelo

adoecer através dos atendimentos individuais e ativjd8dç$ çm grupos.
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Durante a inspeção, observou-se diante de relatos, entrevistas e documentos, que

o Piojeto Terapêutico Institucional não é implantado de acordo com normativas

estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Apesar de apresentar no Regimento

propostas de cuidado i-nultiprofissional partindo da integralidade do individuo, isto não

pode ser verificado diante de narrativas e visualizações.

Notou-se que o cuidado dos usuários é segregado do convívio íàmilíar e

comunitário e tambén) da participação da Rede de cuidados, apenas encaminhamentos

no processo de alta dos pacientes são direcionados aos Centros de Atenção Psicossocial

CAPS. Não foi possível comprovar registros e ou trabalhos grupais no sentido de

fortalecimento da autonomia dos usuários ou de consciência do adoecer.

IdentiHjcou que a instituição apresenta um fortalecilllento e história de um

Hospital Psiquiátrico Clássico com foco na doença e na eliminação dos sintomas

fortalecendo a necessidade de isolar)eito como tratamento adequado.

Identificou-se que, no Regimento Interno Institucional, consta que as internações

são descritas como voluntárias ou involuntárias para situações de riscos para o paciente

e terceiros. Entretallto, verificaram-se por documentação de liberação sanitária, que a

instituição não apresenta prerrogativas de atendimento el-n urgência e emergência,

definidas na Classificação Nacional de Atividades Económicas (CNAE).

rr+fe+tie'a Hülrilç .ai da Alulucld& de 6(Nbüai
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VeriHlcou-se, por meio dos prontuários a realização de internações involuntárias

de alcoolistas com complicações graves, como sintolllas de abstinência e ou

intoxicações. No entanto, não foi constatado registros de cuidados em Hospital Geral e

outro dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial.

Observou-se que o regimento interno da instituição ressalta capacitações soba'e

saúde mental aos ploüssionais da instituição. No elltanto. diante de narrativas pode ser

constatado que as capacitações são realizadas de forma normativas, organizativas,

estruturais e de segurança, mas não mencionam conteúdo referente à Reforma

Psiquiátrica e/ou Po]ítica Nacional de Saúde Mental do Brasil e/ou do mundo. Em

entrevistas com os profissionais, pode-se notei a falta de conhecimento sobre as

mudanças de cuidado em Saúde Mental e sobre o modelo psicossocial vigente no nosso

pais

Enfim, não foi apresentado nenhum documento que justifique os conteúdos

relatados pelo Regimento Interno da instituição enquanto autonomia e cuidado enl

liberdade a pessoas ala sofrimento mental.

9 PROJETOTERAPEUTICoSINGULAR

Não foi apresentado nenhum Prometo Terapêutico Singular (PTS) em prontuários

e ficou notório que os profissionais entrevistados não têna conllecimento técnico e

científico da construção e elaboração do PTS. No momento da inspeção, documcntações

referentes ao PTS deveriam ter sido entregues, no entanto não foram apresentados no

momento e nem posteriormente. [louve .justinicatíva por parte dtt coordenação dc quc os

profissionais não elaboram o I'TS devido ao atendimento de casos agudos, o que pode

demonstrar o descolülecimento do instrumento no cuidado e tratamento integral e

multidisciplinar em saúde mental. A legislação e vários estudos en] saúde mental

afirmam que todo sujeito tem o direito de participar do seu tratamelato de acordo com

suas necessidades, por meio de planos de ações a médio, curto e longo prazo.

De acordo com a Reforma Psiquiátrica o PTS é indicado para romper com uma

norma ou ação normativa, produto da simples aplicação de conhecimentos biológicos

sobre a doença para aproximou se de um processo social complexo.
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E dever dos profissionais acolher, avaliar e elaborar um plano de cuidado,

respeitando os direitos das pessoas independentemente de sua patologia. O Projeto

Terapêutico Singular se torna indispensável como instrumento de plano de ações de

cuidado. Foi implantado na atenção cn] saúde mental desde a proposta da Reforma

Psiquiátrica e tem como objetivo a mudança na atenção com foco na pessoa e não na

doença.

Desta forma verificou-se que na instituição inspecionada os prontuários são

individualizados e identificados pelos nomes dos usuários. A equipe interdisciplinar ou

multiprofissional possui acesso aos prontuários, porém, as evoluções são

predominantemente médicas, não foi visto evoluções psicológicas de acordo com

Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, neste caso Resolução n001/2009.

IO INTERNACÕES DE LONGA PERMANÊNCIA /

nEsimsTiTucJONAUZAcÃO

A inspeção proporcionou identificam que a institucionalização de pacientes é

referente a morar ou residir na instituição impossibilitados de sair, coilseguintemente

perda da autonomia de escolher ou o])tai pelo seu tratamento fala da instituição. Ou

seja, são trancados e impedidos de sair por trancas em portas.

Observou-se que há usuários com sintomas residuais, com longos períodos de

internação residindo na instituição sem processo ou prqetos de desinstitucionalização.

Diante da documentação apiescntacla, não é possível assegurar a quiultidade exala

desses usuários, devido a incompatibilidades nas informações prestadas. Contudo,

foram presenciados, aproximadamente, oito usuários de longa pertnanência.

Não foi constatado prometo e/ou processo de desinstitucionalização na

instituição, no que se refere a ações pala viabilizar que pacientes, en] sofrimento mental

e com longos períodos de internação, retornem ao convívio familiar e comunitário.

'Desospitalizar" nesse sentido não se refere somente a retirada do paciente da

instituição, mas a uma ação que envolve vários atores da Rede de Cuidado e que tem

por objetivo a reinserção da pessoa no traball[o, ]]o convívio social, na fan]ília e na vida.

Portaria de Desinstitucionalização do MS N 2840 de 2014.
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A Lei [0.2]6 de 2001 regu]amenta que o direito dos usuários dos serviços de

saúde mental ser ti'atados, p/'<áel'e/rc'/a/mze/?/e, emz serviços coma/l/z//(ír;os de salíde

»ze/l/a/. Ainda, cona'orme a Lei ]llrasileira de Inclusão (Lei n' 13.146, de 06 de julho

de 2015) em seu artigo 6' define: 'y dq/7c/é/zc/a pião ( áe/a íl p/e/za capas/r/ízí/e c/v//

da pessoa, ittclusive para exercer o (direito à .ftlmília e ã convivência .futlliliur e
conitutitária".

11 FISCALIZACÃo POR ÓRGÃOS EXTERNOS

Identificou-se que a instituição foi submetida à avaliação do Programa Nacional

de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos (PNASH) em 2014, resultando em TAC

Termo de Ajuste e Conduta, porém, não ocorreu a reavaliação até o momento da

inspeção. Foram apresentados os docunaentos: certificado do Corpo de Bonabeilos com

validade para 24 de agosto de 2019, Vigilância Sanitária com alvará de validade

expirada en] dezembro de 2018, Documento Base de Programa de Controle Médico e

Saúde Ocupacional (PCMSO) e também autorização do Regimento Inteiro do Corpo

Clínico pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO).

12.CONCLUSÃO

O setor de saúde brasileiro tem oferecido uma vasta gama de inovação

organizacional para as políticas públicas na área de saúde mental, trazendo uma ]lova

perspectiva de cuidado. Pala este presente relatório faz-se uma reflexão sobre as

situações encontradas durante inspeção à luz da cidadania, singularidade e inovação,

tendo por base os estudos sobre a Política de Saúde Mental brasileira, instituída pela Lei

l0.2016/2001

Reflete-se que ao analisar o campo da Saúde, principalmente Saúde Mental, faz-

se necessário levar cm conta seus detelnlinantes sociais e suas iniquidades, e, portanto, a

produção de saúde deve estar comprometida com as condições llistóricas e culturais

bem como a garantia dos direitos humanos.

Além desta perspectiva paradigmática em saúde mental e I'eflexão teórica, o

objetivo principal deste relatório foi])artir da descrição fidedigna dos fatos constados

durante a inspeção na instituição psiquiátrica
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Entrevistas realizadas, escuta qualificada, documentos apresentados subsidiaram

a construção deste documento para possíveis mudanças e melhorias no cuidado das

pessoas em sofrimento mental.

A inspeção transcolreu sem intercorrências. A direção prestou informações e

forneceu docLmlentos solicitados, no entanto, alguns documentos foram entregues dias

após a inspeção. Dentre os documentos, destaca-se a justificativa da instituição referente

à não elaboração do I'TS dos pacientes, instrumento indispensável na efetivação do

cuidado em saúde l-mental.

A inspeção identificou que o cuidado terapêutico desta Instituição às pessoa\s em

sofrimento mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de drogas não atende aos

requisitos propostos pela Política de Saúde Mental. A instituição não apresentou Prometo

Terapêutico Institucional e Prometo Terapêutico Singular que realmente construam

possibi[idades de atenção integral à pacientes e falni]iares, promovendo a cidadania,

reintegração social e cuidado no território. Não há a efetivação de trabalho articulado

com as Redes de Atenção à Saúde e RAPÉ, violando os direitos garantidos pela

Constituição e a Lei 10216.

Identificou-se internações de pessoas de ambos os sexos, de toda faixa etária,

independente de raça e cor. Vio]ência contra mu]her, agressões, privação de liberdade,

falta de autonomia, cuidado em saúde com foco na doença, foram fatores

desencadeantes de questionamentos, por parte da equipe, em relação à qualidade de

prestação de serviços.

A equipe instauiacla ])ara a inspeção observou que as condutas realizadas pela

instituição, no que se refere aos atendimentos de urgências e emergências, não se

encontram devidamente autorizados ]lo documento nomeado Alvará da Vigilância

Sanitária. Ressalta-se que o documento apresentado libera e autoriza atendimentos

ambulatoriais exceto urgências e Emergências.

Identiülcou-se que os serviços prestados pelo SUS, na instituição, são

diferenciados do cuidado por convênios e particulares, no sentido dc estrutura física, no

conforto e na acessibilidade.

Constatou-se, também, incompatibilidade nas informações fomecidas pelo

Regimento Interno sobre tipos e tempos de internações realizadas na instituição, ou sqa,

apresentam prestação de serviços de curta duração e somente de casos agudos, visto que

há pessoas institucional ízadas de longa permanência.
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O processo de inspeção identificou pessoas em sofrimento mental contidas pela

segregação, neste caso receie-se a separação do convívio familiar e comunitário dentro

da instituição, alocadas eln situação análoga a privação de liberdade, visto que não

podem sair quando desejam e condições insalubres de acordo com constatação técnica

pela equipe.

Várias narrativas e observações direcionaram para as condições de cárceres

privados, por não ])oderem sair da instituição e por cstareln cerceados pol portas
fechadas com chaves.

Desta forma, de acordo com as legislações, normativas e as necessidades das

pessoas em sofrimento mental, este relatório recomenda alterações e mudanças na

prestação de cuidados terapêuticos nessa instituição. Meditações vencidas,

procedimentos de eletroconvulsoterapia (ECT) em adolescentes sem critérios pré

estabelecidos, evolução e registros cm prontuários inadequados, falta de PTS e planos

de ações para o cuidado em libetdacle e em rede, são fatores considerados graves e com

necessidades de mudanças en] caráter de urgência.

No entanto, a equipe técnica de inspeção não identiHlcou no momento da visita

pacientes contidos ou amarrados. Contudo, não pode se afirmar que fatos assim não

ocorram, pois, re]atos levam a questionamentos que contenção mecânica é atividade

freqüente na instituição, como forma de castigo e punição.

A equipe conclui que a instituição hospitalar, ora inspecionada, apresenta ainda

um modelo de cuidado com características manicomiais, colha foco nos sintonias, nas

patologias e na abstinência, contrariando a Lei l0.21 6, de 2001, a Constituição Federal

os direitos humanos e principalnlentc os direitos da pessoa com Deficiência.

No que diz respeito aos tratamentos terapêuticos em saúde mental, a inspeção

identificou a necessidade de mudanças nas condutas terapêuticas dos profissionais,

rompendo com o modelo fragmentado e cartesiano com valorização dos sintomas e

ancorado no modelo biomédico, ptua uma proposta biopsicossocial do cuidado.

Faz-se necessária um programa de Educação permanente eln saúde mental,

como por exemplo, a qualificação dos proülssionais sobre atenção psicossocial. políticas

de saúde mental, cuidado ein fede, e que o processo de Desinstitucionalízação seja

implantado e articulado como propostas da Reforma Psiquiátrica e do SUS.

O Estado dc Golas possui tuna Rede de Cuidados em saúde mental (RAPS)

implantada que apresenta condições para a prestação de cuidados para as pessoas em
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sofrimento mental, trabalhando numa perspectiva de prevenção a crises, reabilitação e

protnoção desaúde.

Outra consideração realizada através dos fatos observados durante a inspeção

refere-se à ausência de mecanismos institucionais de investigação de denúncias,

principalmente de violências físiccas contra a mulher e violação dos direitos da aliança e

do adolescente.

Desta forma. não foi verificado nenhum mecanismo ou canal de escuta do

paciente, no que se refere aos seus direitos humanos.

Diante dos fatos constatados pela equipe técnica de inspeção o tratamento para a

doença mental é de poder absoluto cla instituição, o que caracteriza a falta de autonomia

e participação do paciente no seu processo de saúde
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