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1 . RESUMO EXECUTIVO

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

de vários estudos que em nome da proteção 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, problenaatizar as lógicas e racionalidades

da dimensão jurídico-política que envolve essa questão apresenta-se como um desafio

permanente às instituições voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos.

Por muitas décadas, o Brasil conferiu, aos loucos e aos indesejáveis, 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 Carecas ano de 1990, inicia se uin extraordinário

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

O histórico e experiências nos convocam à imperiosa reflexão sobre o cuidado à

saúde e sobre as construções sociais relativas a determinados sujeitos. Embora hoje um

amplo arcabouço legal e normativo impeça, taxativamente, a existência de instituições

com características asilares ])rolnotoras de exclusão e de maus-tratos, é um desafio

consolidar a compreensão de que violações de direitos não podem oconer, ainda que sob

a justificativa do cuidado. (Mecanismo Nacional, 20 1 7).

Neste sentido, este piesellte relatório orientou se pela iniciativa Nacional de

Inspeção em Hospitais Psiquiátricos em vários estados brasileiros, e Golas, em conjunto

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

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

Em Golas o movimento da Reforma Psiquiátrica e a implantação da rede de

serviços substitutivos eln saúde mental o qual preconiza a Lei l0.216 de 2001 e Portaria

3088 de 2011, do Ministério da Saúde, não foram processos unifomles em todas as

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

várias localidades, tais processos ocorreram de maneira distinta em cada uma delas.

No entanto desde o ano de 2000 Goiás tem um recorte histórico de implantação

dos serviços substitutivos aos manicómios, luas até o presente momento ainda é um

grande desafio para a consolidação da Reforma Psiquiátrica. Mas podemos afirmar que

atualmente o estado conta com uma expressão significativa no âmbito da cobertura

assistencial local no que se refere a saúde mental.
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O Estado de Golas está localizado na região Centro Oeste do país, possui 246

mtulicípios e conta cona atenção à saúde mental através da Rede de Atenção Psicossocial

vinculada ao SUS col-n dispositivos de atenção de urgências e emergências e serviços

ambulatoriais e iesidcnciais. Desta forma, importante ressaltar que a política de saúde

mental em Golas tem equipe de apoio gerencial fornada pela Superintendência de

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

CAPS em funcionamento, Residências Terapêuticas para o processo de

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

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

outros.

De acordo com informações de órgãos responsáveis o Estado de Golas é

contemplado com 7 Hospitais Psiquiátricos com Leitos do SUS e um deles o Hospital

Espírita Eurípedes Barsanulfo Clínica o qual este presente documento pretende nortear

sua terapêutica enquanto instituição em saúde mental.

A referida instituição foi indicada pela Coordenação Nacional do Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate a Tortura - MNPCT para o processo de inspeção

devido suposta superlotação de pacientes internados na instituição.

Importante ressaltar blue os conteúdos para elaboração deste presente relatório

resultaram da triangulação (metodologia alternativa capaz de construir coerência e coesão

a partir de informações coletadas) das informações coletadas pela equipe responsável na

inspeção e consequentelllente seguiram normativas técnicas e jurídicas, principalmente

Lei [0.216/200] e Constituição Fedela] do Brasi].

Salienta se que a infonnação obtida, pala 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 elaborados por

diferentes equipes de diferentes instituições, que compuseratn a equipe geral da inspeção.

Desta forma, as informações contemplam perspectivas diversas, provenientes de

profissionais das mais variadas áreas e instituições.

Equipe da Missão

Dr. Vinícius Jacarandá MPGO

Renata Costa Teixeira CRP09

Rúbia Cristina Canudo CRP09
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Jaqueline Luvistto Malinha MPGO- MED

Eurídes S. Piolho RECUID/ UFG

Ana Lourdes de Castão Schiavillato CRP09

Leonardo Samuel Brito de Oliveira DPE GO

Dagoberto Luiz Visa SMS

Viviane Ribeiro da Silva Bueno MPGO- ARQ/ ENG

Michele Bitta Alentar DPE GO

2.INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne os resultados apresentados durante a inspeção no

Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, no dia 03 de dezembro de 20 18 com início às 7

horasefinalizando às 17 horas.

Equipe composta por dez profissionais, selado representantes do Ministério

Público Estadual (MPGO), Defensoria Pública do Estado de Goiás, Conselho Regional

de Psicologia de Goiás (CRP), realizaram a visita ao Hospital Espírita Eurípedes

Barsanuifo, inscrito CNPJ 01-269.083.0001-1 , e localizado na Via Ana Lúcia de Jesus,

n'. 9 1 , Setor Rio Formoso CEP 74465-8 1- Goiânia - Golas.

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

Direitos Humanos, o tratamento das pessoas ein sofrimento mental, de fonna a garantir

um cuidado efetivo e etn liberdade, em confonnidade com a Reforma Psiquiátrica.

A inspeção foi realizada confoitne metodologia definida pelo Mecanismo

Nacional de Combate à Tortura, procedendo com visitas não cotnunicadas, no amplo

exercício de suas prerrogativas legais presentes no artigo 10 da Lei 12.847/2013.

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

metodologia e objetivos da visita, colho também prenogativas da inspeção. Em seguida,

a equipe se dividiu pelas unidades da instituição para entrevistar pessoas internadas ou

sendo atendidas anlbulatorialmente, além de funcionários. As entrevistas oconeram de

foiina individual e grupal preservando o respeito e a privacidade. Foram verificadas as

instalações das unidades, sendo realizados registros fotográficos e cópias de documentos
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institucionais. Por fim, desellvolveu-se diálogo de encenamento com a direção, tendo em

vista a necessidade de verificação dos documentos solicitados no início da inspeção.

A visita ocorreu sem intercolTências, apesar de a equipe, no primeiro momento,

ter dificuldades para adentrar a instituição devido a impedimentos das portas trancadas,

sendo esse procedimento apresentado como condutas e práticas cotidianíts para evitar

fuga dos pacientes.

A inspeção teve colmo análise:

l

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

Estrutura física e terapêutica

L:içç!!çêx.ç..!2Qç11uçrLtações da Instituição

!?!içliÊlçi!..!.ç!.aiÉu rico ] nstitucional

!?!=QiçlQ...!.ç[81)êutico S insular

O trabalho de inspeção constatou que o hospital psiquiátrico é uma associação

privada, fundada em 23 de março de 1973, instituição espírita sem fins lucrativos que

acolhe pacientes do SUS, encaminhados por meio do sistema de regulação.

Dispõe de leitos particulares e leitos de convénios. Segundo informações

encontradas são 30 leitos particulares e conveniados pata Dependência Química (álcool

e outras drogas), 42 leitos particulares e conveniados para Pessoas com distúrbios

psíquicos (transtorno mental) sendo divididos en] enfermarias e apartamentos. Além dos

recursos públicos, particulares e dos convênios, o hospital psiquiátrico conta cona

recursos de doações para a manutenção de suas atividades.

No decorrer da visita idelltificou-se que a unidade de saúde conta com amplo

espaço físico, com áreas verdes, fornece refeições diariamente aos pacientes e conta com
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uma cantina a qual ainda oferta velada de alimentos aos pacientes. Eln anexo à unidade

há uma escola mantida pela instituição filantrópica ]nantenedora do Hospital. Além disso.

existe uma ala para o "hospital dia'' e outra para a internação.

Constatou-se que a instituição possui um espaço administrativo, consultórios para

atendimentos individuais, com coITo de funciollários e ecluipe inultipiofissional

satisfatórios à quantidade de pessoas intimadas. O espaço para atendimento de

urgência/emergência é limitado ao posto de enfermagem e foi apresentada uma

enfennaria de intelcorrências utilizada em casos que os usuários necessitam de maior

atenção em situações clínicas e psiquiátricas. Na Unidade de Dependência Química

(UDQ) local similar não foi observado.

Verificou-se que as internações são pata ambos os sexos, adultos, crianças e

adolescentes. Diallte das iní;orillações coletadas com os funcionários, há

aproximadamente 200 pessoas internadas. Em análise das documentações apresenta-se

uma média de 163 pessoas intemadas enfie novembro a dezembro de 20 1 8, o que indica

a possibilidade do período de intimação ser de 30 dias como proposta terapêutica.

No momento da inspeção dc acordo com nanativas da direção da instituição, havia

60 pacientes em processo no hospital dia e 1 80 pacientes intemados.

A instituição possui Regimento intemo que apresenta como finalidade ''auxiliar

na promoção, na proteção e na cura de pacientes com transtornos mentais e dependentes

químicos sem discriminação social, religiosa ou política, colaborar com a filantropia

como dever social à luz da doutrina espírita cristã''

Desta forma identificou-se que a instituição traz como característica principal a

religião espírita e a filantropia como norteadora das ações terapêuticas.

De acordo com narrativas a proposta terapêutica, o tratamento institucional é com

foco nos sintomas e na abstinência. Ou seja, atendem situações de crise tanto para pessoas

com necessidades decorrentes do uso de drogas quanto pala pessoas em sofrimento

mental decorrentes de transtornos ]ncntais.

Durante a visita a equipe identificou internações voluntárias, involuntárias e

coinpulsórias, além de pessoas institucionalizadas com longo período de internação. No

entanto, a instituição não possui Prometo de Desinstitucionalização colmo prevê a Lei

1 0.2 1 6/200 1 e Portaria 2840/20 1 4 - MIS
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Observou-se que a ala de intenlação psiquiátrica é dividida em duas partes, sendo

uma masculina e outra feminina. Não foi mencionada a questão de respeito às identidades

de gênero transgêncros. Além de tal divisão, as alas ainda são divididas entre SUS e

convênios. Foi relatado que os pacientes da ala feminina não mantêm contato com os da

masculina e vice-valsa, salvo no horário de reuniões religiosas. Os pacientes ficam

trancados em suas respectivas alas e somente podem sair no horário fixado, momento em

que um funcionário abre a porta. A ala feminina é bem restrita e não possui pátio ou local

de convivência, além tios quartos. Em razão de ta] situação o lazer é limitado.

De acordo com nanativas colhidas, aos sábados e domingos não há nenhuma

atividade a ser realizada. Não há no local, aparelhos de TV ou outros meios de lazer e

entretenimento.

Foi identificado fornecimento de kit de higiene aos pacientes, como escova de

dentes, sabonete etc..tias as roupas que utilizam possui carimbo da instituição. O carimbo

é relativamente grande, razão pela qual se assemelha a uniformes. Tais roupas são

oriundas de doações. As roupas são de uso coletivo, inclusive peças íntimas, como

calcinhas e cuecas. São higienizadas na lavanderia e voltam, sendo distribuídas aos

pacientes.

Qs quartos não têm armários, lazão pela qual as pacientes da ala feminina não

têm onde guardar objetos pessoais. Constatou-se que as pacientes ajudam na limpeza do

local, valendo e lavando louça. Não existe rotina de troca do roupa de cama e, segtuado

a equipe de enfermagem e algumas pacientes, as roupas são trocadas quando verifica-se

que estão sujas.

Foi observado que a parte de inteinações pelo SUS é diferenciada da ala de

convênios, no que se lefeie ao mobiliário, conforto e acessibilidade. Por exemplo, com

aparelhos de TV nos quartos de convêilios e particulares, o que não foi observado na parte

identificada colho do SUS.

Na ala feminina foi encontrada uma paciente visivelmente cona sintomas de

vedação, sem orientação espacial e temporal, bem como o não conhecimento do motivo

de sua internação. Por relato de outra paciente, foi dito que ela havia chegado há

aproximadamente uma semana e que o médico ainda não havia revisto a consulta. As
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narrativas das pacientes relatam sofrerem agressões verbais com xingamentos por parte

da equipe de enfermagem. Houve relatos de que, os pacientes que não dormem até às 20

horas recebem remédios para dormir.

Ainda na ala feminina, há um cluarto de isolamento e no momento da inspeção foi

constatada presença de uma paciente no local. O quarto não tem ventilação, apresenta

mofo nas paredes, conta com uma canja, há sinais de pedido de socorro, ananhões no

vidro, o que pode caracterizei isolamento no momento de crises ou perturbações

A ala masculina apresenta algumas diferenças estruturais em relação a feminina.

Existe um pátio peclueno dentro da ala, o que possibilita a convivência fora do horál'io

das atividades no pátio maior. Há também um espaço de área verde subutilizado.

Foram vistos pacientes que residem no local, os quais se disseram satisfeitos.

Apesar das restrições, e não terem liberdade de sair da instituição, os pacientes

demonstram estarem adaptados ao local e não aparentavam queierein sair, o que pode

caracterizar dependência institucional. Na ala masculina também tem uln quarto

semelhante para isolamento, com paredes e janela riscadas, com mensagens de pedidos

de socorro, luas no momento da vistoria não havia paciente. (foto e vídeo em anexo).

Não foram identificados ploce(] iinentos de eletroconvulsoterapia (ECT) ou algum

outro procedimento invasivo. Contenções mecânicas não falam observadas no momento

da inspeção, no entanto, foi recebido relatório de enfermagem com registro de número

expressivo de contenções mecânicas e químicas realizadas na instituição.

Verificou se através de relação de óbitos que nos últimos cinco anos,

especificamente entre o ano de 2014 a 2018 houve doze mortes de pessoas por morte

súbita com patada cardíaca.

Outro fator importante observado foi que as altas dos pacientes apresentada

justificativas de "alta melhorada, fuga, alta administrativa'' e que as internações valiam
de 30 a 120 dias.

Outra questão identificada foi a presença de pacientes adolescentes que estavam

internados no mesmo al-nbientes que os pacientes em idade adulta, ferindo assim as

disposições das legislações vigentes colmo o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA).
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3.3HOSPITALDIA

A equipe logo no início da inspeção identificou o espaço de internação

denominado de Hospital Dia. Nesse local os pacientes podem passar o dia, fazer uso de

meditações e outras propostas terapêuticas.

Observou-se quc os pacientes começam a chegar por volta das 08h00min horas

da manhã e enfileiram-se na porta da enfermaria para receber os medicamentos. Após

receberem os medicamentos os pacientes são direcionados ao café da manhã e ao pátio

onde são realizadas atividades. Em h.ente a enfermaria há quartos para descanso dos

pacientes do hospital dia. No local algumas camas enconüavanl-se sem lençol

impermeável e sem travesseiro. Os ballheiros não possuíam bravas/fechaduras nas portas.

Os sanitários não fiam adaptados. Também não havia papel higiênico, sabonete para lavar

as mãos e papel para secar. Não há álcool em gel disponibilizado em nenhum espaço,

apesar da grande circulação de pessoas. No referido local haviam enfermeiros, um

psicólogo e alguns estagiários. Observamos que os móveis que guamecem o local para

descanso (sofás) estão velhos e quebrados. Também pudemos observar pacientes andando

descalços. Havia ullla paciente da internação em meio aos pacientes do hospital dia, que

informou que estava ali, pois a ''comida do dia é boa e a de lá é ruim'', referindo se a

internação. Fotos em anexo

4.

Uln dos procedimentos realizados pela equipe no início da inspeção é a solicitação

de documentações rezei'entes a licença de funcionamento da instituição, nesse caso não

foram entregues todas as documentações no primeiro momento sendo posteriormente

entregues ao Ministério Público.

A equipe verificou que foi entregue todos os documentos excito Projeto

Terapêutico Institucional e Prometo Terapêutico Singular dos pacientes internados

s.'iiPOsnEINTKKNAcõES

Verificou-se que a instituição atende intimações voluntárias, involuntárias e

compulsórias. Diante de nanativas pacientes chegam amarrados e ou algemados pala
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admissão do tratamento. No 1nomento da inspeção não foi presenciado nenhum tipo de

contenção, o que não torna dispensável a verificação dessas ações.

UÁRIOS

Diante de nanativas dos usuálios percebe-se que uma significativa amostragem

não deseja estar en] tratamento naquele local; outras demonstram gostar da instituição,

principalmente as pessoas com longos períodos de internação, o que chama a atenção

sobre a possibilidade de depelldência institucional.

Percebe-se que as pessoas não participam da elaboração do seu tratamento e tão

pouco obtêm informações sobre as condutas indicadas pelos profissionais. Relatam que

são levados na maioria das vezes pelos familiares e devido a isso não tem autonomia Para

sair quando desejarem.

Diante das falas há qt-deixas em relação a alimentação de pouca qualidade e excesso

de meditações visto que, se não dormiretn até as 20 horas, naedicações são feitas para
seda-los

Identificou-se que os usuários têm como possibilidades e alterllativas para uma

melhor alimentação uma cantina na instituição, a qual os familiares pagam para obteren]

lanches e guloseimas para seus entes internados.

NalTativas deixar) evidentes o medo que as mulheres sentem em relação à

violência sexual, no entanto observou-se a dificuldades em expor ou falar de algumas
situações concretas.

Outro fator que chamou atenção da equipe foi a forma de regras estabelecidas

sabia a sexualidade. No momento da inspeção foi visto e escutado/ouvido unia

profissional dizer a paciente sobre a proibição de ficam ou namorar na instituição, estando
sujeitos a advertências.

Compreende-sc o papel institucional na tutela dos pacientes sob seus cuidados, e

suas responsabilidades sobre as terapêuticas para a melhoria dos quadros e remissão dos

sintomas, quando possível. No que se refere ao tema supracitado, há á de se ressaltar que

o art. 6', inciso 11, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é imperativo

ao afirmar que a deficiência não pode ser usada como justificativa para impedir o

exercício dos direitos sexuais. Já no alt. 8', da mesma legislação, a normativa prevê o

exercício da sexualidade como sendo um direito garantido, não colmo uma concessão
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DOSPROFISSIONAIS

Diante de entrevistas a ecluipe técnica da tnissão percebeu que o número de

funcionários é satisfatório a um cuidado de qualidade a pessoas intemadas, porém

demonstraram a necessidade de capacitações e educação permanente em saúde mental

para garantir a qualidade da prestação de serviços humanizados.

A maioria tios profissionais contratados relatou gostar do trabalho, pois sentem

valorizados e úteis às pessoas que necessitam. Não foi constatada alta rotatividade no

quadro de profissionais. Aliás, a maioria tem um tempo significativo na prestação de

serviços nainstituição

Não foi identificado trabalho escravo ou sinais de assédio moral

NSTITUCIONAL/SINGULAR

Não foi identificado Prometo Terapêutico Institucional ou Singular adequado para

as necessidades dos pacientes, visto que foi observado o Regimento Interno da Instituição.

Não foi percebido ])cano de ações e atividades a serem opelacionalizadas para melhorias

das condições de atendimento nos serviços, com estratégias de humanização e iegistros

em prontuários colha avaliações de tnédio, longo e curto prazo. Com a mudança no cuidado

em saúde mental a ])artii da Reforma Psiquiátrica, este instrumento se toma indispensável

para uma prestação cle cuidado de qualidade atingindo assim a integralidade das pessoas.

A equipe não identificou evolução em prontuários satisfatórios sobre o trabalho

multiprofissional com foco na integlalidade das pessoas, com plano de reabilitação social

e principalmente na área de psicologia, os registros não são compatíveis com a Resolução

CFP OO 1 /2009.

A partir das observações, os técnicos da inspeção verificaram que a instituição não

trabalha com a lógica de articulação de Redes de Atenção, somente os CAPS foram

mencionados colmo local de encaminhamentos após alta do hospital psiquiátrico.

Identificou-se que há pacientes residindo na instituição, ou sqa, com longo

período de intemações. Justificaram por terem sidos abandonados poi seus falniliales.

Desta forma não foi apresentado nenhum Prometo de Desinstitucionalização como prevê
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o SUS, no sentido de reabilitação social, pois a doença mental não se justifica como

incapacidade de convívio social e a busca da autonomia se toma terapêutica,

independentemente de qualquer patologia. Notou-se que há pretensão da instituição no

processo de Desinstitucionalização, mas iniciativas e modo de fazer ainda são

desconhecidos pelas equipes de acordo com narrativas apresentadas.

O espaço pala atendimento de urgência/emergência é limitado ao posto de
enfermagem e foi apresentada uma enfermaria de intercorrências utilizada em casos dos

usuários necessitarem de maior atenção em situações clínicas e psiquiátricas. Na Unidade

de Dependência Química (UDQ) esse local não foi observado.

C)s carros de emergência (um em cada posto de intimação) são novos, todos

trancados e equipados conforme normativas vigentes (medicamentos, insunlos,

laringoscópio e ambú), dentro do prazo de validade. Não foi identificado check-list de

conferência diária com assinatura do responsável pela conferência.

Não há cano cle emergência na recepção, local em que ocorre a recepção dos

usuários inclusive em situações de etllergências psiquiátricas.

Sala de meclicaçlio, medicamentos ficam trancados, o controle do uso é feito por

requisição à farmácia e prontuário clo usuário. Não haviam medicamentos vencidos apesar

de não haver controle de validade dos medicamentos exposto. Na UDQ foi encontrado

um recipiente com lodo polvidona (utilizado em desinfecção de lesões) fora do prazo de
validade.

Não há orientações claras e facilmente acessíveis aos trabalhadores que

manuseiain agulhas acerca da proibição do reencape e a desconexão manual de agulhas.

Observou se que não há acessibilidade garantida por meio de corrimões, rampas

e barras em todas as unidades de inteinação, os banheiros não estão adaptados com barras

de segurança o que oferece risco de queda a pessoas com mobilidade reduzida.

Os chuveiros instalados possuem controle de temperatura, apesar de alguns não

estarem funcionando; o banheiro da enfermaria de intercorrência da unidade de

intimação feminina estava sem chuveiro na ocasião.

O papel higiênico ausente em alguns banheiro

somente quando solicitam a equipe de enfermaeein

s e estava acessível aos pacientesS C
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çoes ae acessibilidade nos ballheiros pala a circulação de pessoas

com deficiência e/ou restrição de imobilidade; no posto de enfermagem da unidade

feminina, bem colmo alguns coiTedores, o espaço é pequeno para circulação de macas.

Há local reservado (consultórios) para atendimentos individuais.

Há disponibilidade de água potável para consumo de fácil acesso aos pacientes.

Leitos: todos os usuários têm suas próprias camas; houve relato de uma usuária

de que ela mesma coloca o colchão no chão para dormir; foi observado colchão com

revestimento de tecido no hospital dia; há ocasiões que o acompanhante coloca colchão.

Nem todos os usuários têm espaço privativo para acondiciollar seus objetos

pessoais, os mesmos ficam em prateleira sem portas e sob o controle da equipe de
enfermagem.

São oferecidos aos usuários roupas de cama, travesseiro, cobertores em boas

condições de uso e adequados à temperatura climática.

Em alguns quartos a conservação do mobiliário, bem como da estrutura do prédio

deixa a desejam: paredes sujas, pisos quebrados e tetas com telhas quebradas. Na ocasião

da vistoria havia pessoas trabalhalldo na conservação/manutenção das unidades.

Quartos de isolamento: Nas unidades feminina e masculina foram observados

quartos pequenos, com cama cle concreto, banheiro, um acrílico com muitas ananhaduras

que dificultava a visão, localizados relativamente distantes do posto de enferma.gem. Em

um deles havia pedido de socono escrito na parede. (Fotos em anexo).

Não há concli

ll.CONCI,IJSÃO

O setor de saúde brasileii'o tem oferecido uma vasta gama de inovação

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

perspectiva de cuidado. Para este presente relatório trazemos uma reflexão da cidadania.

singularidade e inovação ofertada nos estudos da reforma psiquiátrica brasileira.

E uma reflexão de que quando se fala ein saúde, principalmente em saúde mental.

precisa-se considerar seus determinantes sociais e suas iniquidades, tornando necessário

produzir saúde à partir das intervenções nas condições de vida das pessoas, com respeito
e dignidade.

Além desta visão e reflexão teórica, o objetivo principal deste relatório foi partir

da descrição fidedigna dos fatos constatados durante a inspeção na instituição
psiquiátrica
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A Realização cie enüevistas e escuta qualificada, bem colmo documentos

apresentados pela instituição subsidiaram a construção deste relatório para possíveis

mudanças e melhorias no cuidado e tratamento das pessoas em sofrimento mental. A ideia

principal da inspeção é proporcionar às pessoas a garantia dos direitos e a qualidade do

tratamento ofertado e mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

A equipe concluiu que a presente inspeção realizada transcorreu sem

intercorrências. A direção colaborou com os membros da equipe prestando informações

e fornecimento dos documentos solicitados, apesar de alguns serem entregues alguns dias

após a inspeção. No caso do Prometo Terapêutico Institucional e do Prometo Terapêutico

Singular/Individual, observou-se a ausências destes.

A inspeção constatou um modelo de cuidado terapêutico às pessoas em sofrimento

mental e ou com necessidades decolTcntes do uso de drogas que pode contrariar a

convenção dos direitos às pessoas cona deficiência e a Lei 1 02 1 6 e confirma o reforço de

uma estruttua que o Blasil teJn trabalhado para extinguir. Ou sqa, o modelo manicomial

e ou institucionalizado.

A equipe não identificou elaboração de Projeto Terapêutico Singular ( PTS) dos

pacientes e nen] ]nstituciollal, o qual prevê o modelo psicossocial c humanizado de

cuidado em saúde mental. Não foi possível identificar de forma exala a quantidade

pacientes internados, as informações focam desencontradas, mas percebeu se que havia

em média 180 pacientes internados. Ressalta se que nesse caso seria importante um

efetivo monitoramento das internações das pessoas e a terapêutica indicada pelo PTS.

Durante a inspeção irregularidades foram constatadas pelas equipes técnicas

como paciente em quarto de isolamento totalmente insalubre com relatos de maus tratos,

pacientes com narrativas de agressão e outros residindo na instituição por longo período

de tempo sem convívio social ou familiar.

No mon)unto foi identificado adolescente internado na ala de adt-lhos o que

contraria o Estatuto da Criança e clo Adolescente. A equipe constatou ausência de

atividades laborais ou operativas pala os pacientes no sentido de reabilitação ou
reinserção.

Outros fatores percebidos e identificados pelos técnicos da inspeção focam o uso

de roupas de uso comum a todos com carimbos da instituição o que caracteriza a peida

da identidade e a institucionalização da doença mental
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NO que se refere a estrutura a equipe observou que o ambiente de intelnação sqa

Hospital Dia ou de processo contínuo não apresellta satisfatório para humanização d

cuidado

Diante cle narrativas, internações involuntárias é rotina na instituição, pacientes

chegam algemados e não há acolhimento suficiente para avaliação do cuidado e

tratamento integral valorizando os desqos e escolhas dos pacientes. As conde.iras

terapêuticas são voltadas pala eliminação de sintomas e prevenção de recaídas.

A equipe identificou que não há articulação da Rede de Atenção Psicossocial para

o tratamento territorial como prevê a Portaria 3088 de 201 1 , somente o CAPS é indicado

quando há alta dainstituição.

O Estado de Goiás possui uma Rede de Cuidados em Saúde Mental ( RAPS)

implantada que apresenta condições para a prestação de cuidados pata as pessoas eln

sofrimento mental, trabalhando numa perspectiva de prevenção de crises, reabilitação e

promoção de saúde.

Outro fator observado foi os óbitos ocorridos na instituição nos últimos 4 anos,

que a causa morte é ielaciolaada a parada cardioirespiratória e ou morte súbita e houve

uma média de 1 2 pacientes nesse período.

Desta forma, a equipe conclui que a instituição ora inspecionada apresenta o

modelo manicolnial cona tratamento voltado ao isolamento das pessoas eln sofrimento

mental e que há necessidades básicas a serem supridas pala as pessoas tereill um

tratamento humanizado principalmente aqueles credenciados pelo SUS.

No que diz despeito lias tratamentos terapêuticos em saúde mental, a inspeção

identificou a necessidade cle mudanças na conduta terapêutica dos profissionais,

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

ancorado no modelo biomédico, para uma proposta psicossocial do cuidado.

Outra consideração da equipe de inspeção diante dos fatos observados se refere à

ausência de mecanismos institucionais de investigação de denúncias por parte dos

pacientes, principalmente de violências contra a mulher e violação dos direitos da criança

e do adolescente.

Desta forma, não foi verificado nenhum mecanismo de escuta no sentido de

validar as narrativas dos pacientes. Diante disso, fica notório que o tratamento da doença

mental fica sobre o poder absoluto da instituição, o que poderá acarretam prquízos aos
pacientes, como a perda da autonomia e seus direitos (]e ir e vit

0



17

LIOGRÁFICAS

AMARANTE, P.(Org.). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no

Brasil; l edição. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 1 995.

0 1 . BRASIL. Ministério da Saúde. RDC n' 50, de 2 1 de fevereiro de 2002. Dispõe

sobre o Regulamento Técnico pala planeamento, programação, elaboração e avaliação

de proletos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial da República

Federativa do Brasil. Brasília, 20 de luar. de 2002.

02. BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n 8, de 08 de traio de 1 996- NR

07. Alteram Norma Regulamentadora NR-7- Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 1 34, n. 9 1 , p.
8202, 13 delnai. 1996.

03. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n'2.61 6, de ]2

de maio de 1998. Estabelece diretliz e normas para a prevenção e o controle das infecções

hospitalares. Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil. Brasília, 1 3 mai
1998

04. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n 3088 de 23

de dezembro de 20 1 1 . Institui a Rede de Atenção Psicossocial pala pessoas em sofrimento

mental e com necessidades decorrentes do uso e abuso de drogas. Diário Oficila da união

da república Federativa do Biasil, Brasília, 23 de dezembro. 20 1 ] .

05. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria 2840 de 29 de

dezembro de 20]4. Cria o Programa de Desinstitucionalização do componente de

Estratégias de Desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

PORTOCARRERO.V. Arquivos da loucura: Juliano Moleira e a
descontinuidade histórica da psiquiatria [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ

2002. 1 52 p. Loucura & Civilização collection, v.4. ISBN 85-7541-01 9-9

Lo&iJãl@%l:casta) Schiavinato

Membro da Comissão de Saúde CRP09

Rabelo

Presidenta CRP09

Vinícius Jacarandá

Mlinistério Público



18

13,.AN!!Xos



19



20

É

$

Z



21

©



22

®



23




