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1. Introdução 

 

No dia 03 de dezembro de 2018, a equipe composta por 06 (seis) profissionais 

da Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), 2 (dois) do Ministério 

Público do Estado do Maranhão (MPMA), 4 (quatro) do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), 3 (três) da Política Militar (PM), 3 (três) da Polícia Federal, 1 (um) do 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério de Direitos 

Humanos, 1 (um) da Comissão de Direitos Humanos da OAB, 3 (três) do Conselho 

Regional de Psicologia do Maranhão (CRP/MA), 1 (um) do Comitê Estadual de 

Combate à Tortura do Estado do Maranhão (CECT-MA),  realizou visita à Clínica São 

Francisco, localizada na Estrada da Mata, nº 08, Jardim Lisboa. São Luís - MA, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 05.746.318/001-31. 

A visita não foi anunciada, de modo que a direção da unidade e as pessoas internadas 

não sabiam que a equipe de inspeção iria ao local nesta data.  

A visita, com duração de um dia, contemplou breve diálogo com o diretor da 

unidade, Dr. José Carlos Rodrigues, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia de 

visita, participou desse momento a Dra. Dayane Rodrigues Paes Leme (CRM4184) 

psiquiatra responsável técnica pela Unidade. Em seguida, realizou-se visita a todos os 

ambientes do nosocômio. Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais e em 

grupo com as pessoas privadas de liberdade, com os profissionais, de forma reservada 

em garantia ao sigilo das informações. Ao final da visita, realizou-se entrevista e 

diálogo de encerramento com a gestão da unidade, que foi notificada a apresentar os 

documentos institucionais ao Ministério Público do Trabalho no prazo de 10 (dez) dias. 

No dia 04 de dezembro de 2018, equipe composta por 6 (seis) 

profissionais da Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), 2 

(dois) do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), 4 (quatro) do 

Ministério Público do Trabalho (MPT), 3 (três) da Polícia Militar (PM), 3 (três) 

da Polícia Federal, 1 (um) do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ministério de Direitos Humanos, 1 (um) da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB, 3 (três) do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão 

(CRP/MA), 1 (um) do Comitê Estadual de Combate à Tortura do Estado do Maranhão 

(CECT-MA), 4 (quatro) da Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Luís (COVISA) e 1(um) da Defensoria Pública do Estado 

do Maranhão (DPE/MA) realizaram visita à Clínica La Ravardiere, localizada na Rua 
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Ivar Saldanha, nº 01, Olho D’ água, São Luís/MA, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 0 6 . 4 9 6 . 1 1 1 / 0 0 0 1 - 1 7 . A visita não 

foi anunciada, de modo que a direção da unidade e as pessoas internadas não sabiam que 

a equipe de inspeção iria ao local nesta data.  

A visita, com duração de um dia, contemplou breve diálogo com a diretora 

da unidade, Ione Gomes Pinheiro, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia de 

visita. Em seguida, empreendeu-se visita a todos ambientes da Clínica Psiquiátrica. 

Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais e em grupo com as pessoas 

privadas de liberdade, com os profissionais, de forma reservada em garantia ao sigilo 

das informações. Ao final da visita, realizou-se entrevista e diálogo de encerramento 

com a gestão da unidade, que foi notificada a apresentar os documentos institucionais 

ao Ministério Público do Trabalho no prazo de 10 (dez) dias. 

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe técnica composta por 6 (seis) 

profissionais da Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), 2 

(dois) do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), 4 (quatro) do 

Ministério Público do Trabalho (MPT), 3 (três) da Política Militar (PM), 3 (três) 

da Polícia Federal, 1 (um) do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ministério de Direitos Humanos, 2 (dois) do Conselho Regional de 

Psicologia do Maranhão (CRP/MA), 1 (um) do Comitê Estadual de Combate à 

Tortura do Estado do Maranhão (CECT-MA) e 4 (quatro) da Coordenação de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (COVISA) realizou 

visita ao Hospital Nina Rodrigues, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2508, 

Monte Castelo, São Luís/MA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica 

(CNPJ) sob o número 0 2 . 9 7 3 . 2 4 0 / 0 0 7 - 9 3 . A visita não foi anunciada, de 

modo que a direção da unidade e as pessoas internadas não sabiam que a equipe de 

inspeção iria ao local nesta data. 

A visita, com duração de um dia, contemplou breve  diálogo  com o di retor 

da  unidade,  Ruy Ribeiro Moraes Cruz, a fim de apresentar os objetivos e a 

metodologia de visita. Em seguida, realizou-se visita a todos os ambientes do 

nosocômio. Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais e em grupo com as 

pessoas privadas de liberdade, com os profissionais, de forma reservada em garantia ao 

sigilo das informações.  Ao final da visita, realizou-se entrevista e diálogo de 

encerramento com a gestão da unidade, que foi notificada a apresentar os documentos 

institucionais ao Ministério Público do Trabalho no prazo de 10 (dez) dias.  



 
 

                                                      MINISTÉRIO PÚBLICO  
                                                   ESTADO DO MARANHÃO 

 
 

Assim, com base na visita realizada e na análise dos documentos coletados, a 

equipe de inspeção apresenta o que se segue. 

 

2. Perfil Geral da Unidade 

 

    2.1. Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria  

 

2 .1 .1 .  Infraestrutura e a organização do espaço físico  

 

A Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria é uma unidade de saúde particular 

conveniada ao SUS, mas que na oportunidade estava oferecendo apenas leitos SUS. 

Com relação a localização da Clínica, ela está localizada em avenida de grande 

circulação, de bairro populoso, próximo às avenidas que dão acesso à BR 135, com 

grande circulação de transporte público, facilitando o acesso dos familiares de pacientes 

egressos do interior do Estado, porém fica distante do centro urbano de São Luís –MA. 

Foi informado pela Diretoria da Unidade que quando pacientes e familiares iniciam seus 

tratamentos na Clínica, as normas de convivência são apresentadas aos pacientes através 

de apresentação oral, durante o processo de admissão. 

A visita iniciou pela Ala masculina, após aproximadamente 20 minutos de 

chegada da primeira parte da equipe. O local é aberto, com enfermarias separadas por 

áreas de gramado. O verde, e espaços ao ar livre não são ocupados por atividades 

terapêuticas ou de lazer. O forte odor de esgoto e fezes humanas em volta das 

enfermarias anunciaram as péssimas condições de higiene e falta de conservação 

encontradas no interior das enfermarias e que revelaram o pouco cuidado dispensado 

aos pacientes. Verificou-se que a ferrugem tomava conta das camas, em estrutura de 

ferro e se estendia até o chão. Situação que se tornava mais agravada na Ala de 

Observação, onde nenhum colchão tinha revestimento, cobertas ou lençol. O argumento 

de alguns integrantes da equipe técnica era um possível risco que um lençol 

representaria (fuga ou enforcamento), estando a não oferta associada a segurança dos 

pacientes. 
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Todavia, durante a inspeção dos banheiros foram localizados objetos ainda 

mais perigosos, como cabos de vassoura, gilete de barbear e produtos químicos. Ainda 

em relação aos banheiros, não foi encontrado nenhum material de higiene à disposição 

do paciente, situação frequente entre as diversas enfermarias visitadas. Foi registrada, 

em algumas situações, a ausência de vaso sanitário, tubulações de esgoto expostas, 

excesso de limo e umidade (infiltrações e mofo) nas paredes, ausência de pias e 

chuveiros, bancadas sem cubas, ou pias sem encanamento (a água caia direto no chão), 

além de outras inconformidades sanitárias.  
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Na Ala Feminina, a enfermaria estava como o chão lavado, ainda molhado – 

parecendo que havia sido preparada para aguardar a equipe. Registre-se que o ambiente 

estava sofrendo intervenção emergencial por parte da equipe da Unidade para disfarçar 

as inconformidades sanitárias gritantes. Inclusive, durante a realização das entrevistas 

foi possível verificar a intensa movimentação de recolhimento de lixos e cobertura, 

recolhimento de colchões, na tentativa de evitar que a Equipe de Inspeção constatasse a 

real situação de insalubridade da Unidade. Ainda assim, foram encontrados colchões 

sem revestimento e sem lençóis, assim como na Ala Masculina.  

Constatou-se que o material de higiene pessoal (papel higiênico, desodorante, 

absorvente higiênico etc) era disponibilizado apenas pelos familiares do paciente, não 

sendo dispensados de forma regular pela Clínica.  

A Clínica São Francisco apresenta um pátio intermediário, que separa a Ala 

Masculina da Feminina. Observou-se que, a despeito de possuir um espaço amplo e 

arborizado para o tratamento dos pacientes, o nosocômio apresenta condições precárias 

de funcionamento, tais como:  

1) ausência de pontos de iluminação artificial, o que leva a crer que a visibilidade é 

insuficiente, sobretudo nos quartos, durante a noite;  

2) não foram identificados quartos climatizados, tampouco a presença de ventiladores, 

apresentando, portanto, condições inapropriadas de ventilação;  

3) camas em estrutura metálica, com colchões em condições sanitárias notoriamente 

ruins, com fungos na espuma, sem capa de proteção; 

4) lençóis, toalhas e material de higiene pessoal fornecidos exclusivamente pelas 

famílias dos pacientes, não sendo, em alguns casos, sequer repassados aos pacientes. 

Essa situação foi amplamente relatada pelos entrevistados; 

5) banheiros insalubres, em péssimas condições sanitárias, sujos, sendo possível 

detectar cabos de vassouras que servem de varal para as roupas, material de limpeza em 

local impróprio, lâminas de barbear, ralos sem tampa e vazamentos de toda ordem;  

6) poucos pontos de hidratação (bebedouros);  

7) fiação elétrica exposta em vários ambientes da Clínica;  

8) paredes com pintura descascando, apresentando umidade e fungos;  

9) lixo espalhado e muita sujeira em suas dependências, especialmente na área externa, 

de circulação, permanência e lazer dos pacientes, assim como pedaços de barbante, 

balões e pneus com acumulo de agua; 
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10) salas de atendimento em condições precárias, com mobiliário antigo e equipamentos 

quebrados;  

11) prontuários expostos e desorganizados;  

12) há rampas, mas não em todos os pontos em que se faz necessário, permanecendo 

espaços onde a acessibilidade é prejudicada;  

13) espaço destinado aos profissionais com condições precárias de trabalho;  

14) alguns pacientes do sexo masculino circulando na área destinada ao sexo feminino e 

vice-versa, inclusive, com relatos de relação sexual entre os pacientes e entre pacientes 

e funcionários; 
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Com relação ao quadro de funcionários da equipe de saúde, no início da 

inspeção ao nosocômio, foi verificado que os funcionários presentes eram: um (01) 

enfermeiro e um (01) técnico em enfermagem na área masculina; (01) enfermeiro e um 

(01) técnico de enfermagem na área feminina e um (01) profissional da Psicologia. No 

momento da chegada da Equipe de Inspeção não havia médicos no local. Também não 

havia nutricionista e farmacêuticos no local. Dado o número de leitos (240), constatou-

se que a Clínica está totalmente em desacordo com os parâmetros da Portaria nº 3.588 

de 21 de dezembro de 2017, com número de profissionais notoriamente inferir ao que 

determina a norma. 

No que tange aos atendimentos realizados aos pacientes, verificou-se que não 

há protocolo claro de acompanhamento, apenas de medicações e alimentações, sendo a 

avaliação psicológica dos pacientes realizada via evolução de prontuário médico, não 

havendo, muitas vezes, a avaliação presencial do paciente. Foi relatado pelo setor de 

Psicologia que os prontuários são evoluídos a partir das informações escritas pela 

equipe médica, pois não seria possível realizar atendimento individualizado a todos os 

pacientes (desproporção entre o número de profissionais e o número de pacientes).  

No que diz respeito à prática de contenção mecânica, observou-se que era 

bastante utilizada e vários pacientes apresentavam ferimentos em braços e pernas, o que 

conduz à conclusão de que se trata de uma prática recorrente da Clínica e realizada em 

desconformidade com o protocolo em vigência. Destaca-se que um paciente solicitou a 

um dos membros da equipe de inspeção que identificasse um outro paciente que teria 

sido vítima de agressão física por membros da equipe da clínica. Pelos relatos, essa 

prática era comum e executada tanto pelos profissionais quanto por outros pacientes 

atendendo a comando de profissionais da clínica. Esse paciente foi identificado e 

apresentava hematomas e marcas da agressão e confirmou a informação  

Quanto à contenção química, foi possível fazer o registro de pacientes sujeitos 

à utilização da técnica, deitados nas camas, em horário incompatível com o horário 

biológico de repouso. Foi presenciada por membros da Equipe de Inspeção a abordagem 

de profissionais de saúde da clínica a uma paciente, que foi conduzida de forma 

coercitiva/abusiva para tomar medicação injetável, sob a justificativa de que a mesma 

estava agitada e agressiva, o que não foi percebido pela Equipe de Inspeção. Após 

algum tempo identificamos essa mesma paciente no pátio da clínica, visivelmente sob 

efeito de sedativo e bastante abalada emocionalmente. Esse fato ilustra bem que houve a 

gestão ostensiva da Unidade sobre vários pacientes que estavam denunciando abusos e 
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violações de direito para os membros da Equipe de Inspeção, com o claro propósito de 

intimidar, coagir e silenciar os pacientes. 

A unidade atende a todas às modalidades de internação involuntária e 

compulsória, após regulação pelo Hospital Nina Rodrigues. Todavia, o estabelecimento 

não garante a comunicação, ao Ministério Público, de todas as internações 

involuntárias, nos termos da Lei 10216/2001, nem apresentou as ações promovidas ou a 

instalação de Comitê para a desinstitucionalização dos pacientes.   

A unidade não possui Projeto Terapêutico Singular- PTS ou ações voltadas 

para a preparação da alta, conforme preconiza a Portaria nº 251/2002. Da mesma forma, 

não desenvolve ações articuladas com a Rede de Atenção Psicossocial- RAPS do 

território nem possui Alvará de Licença Sanitária.  

Quanto ao quadro de pessoal, o modo como é feita a contratação dos 

profissionais e as informações pertinentes ao recebimento de formação/capacitação para 

trabalharem com o tipo de público atendido estão contidas no Laudo Técnico do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

2.2. Clínica La Ravardiere 

 

2 .2 .1 .  Infraestrutura e a organização do espaço físico  

 

A Clínica La Ravardiere é uma unidade de saúde particular conveniada ao 

SUS. Sua localização favorece o contato com a comunidade local, pois a Clínica está 

localizada em bairro conhecido e tradicional, para onde há transporte público que 

garante a circulação dos pacientes e de seus familiares. Segundo informações prestadas 

pela Direção da Clínica, as normas de convivência são apresentadas aos pacientes, 

familiares e profissionais através de apresentação oral, durante o processo de 

admissão.  

A Clínica La Ravardiere possui uma conformação horizontal, com pátio de 

circulação bem menor em relação às outras unidades visitadas (Clínica São Francisco e 

Hospital Nina Rodrigues). Observou-se que o nosocômio apresenta duas Alas bem 

definidas (masculina e feminina) e com condições de infraestrutura razoáveis, tendo em 

vista que as paredes estavam devidamente revestidas, o chão se encontrava 

relativamente limpo e havia equipe considerável de limpeza.  

A visita ocorreu em um dia chuvoso, iniciando-se pela Ala Masculina. Muitos 

pacientes deitados, sedados ou desorientados, com falta de higiene pessoal, outros 
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solilóquios, deambulando pelo corredor. Queixa unânime da alimentação (em 

praticamente todas as refeições: pão duro, galinha sem tempero e mingau ralo, sem 

gosto…). Ainda segundo a narrativa dos pacientes, reclamações do modo como são 

tratados pelos funcionários da Clínica, muitos ficam contidos quando estão agitados ou 

se envolvem em brigas. Os pacientes que estavam em condições de prestar qualquer 

esclarecimento informaram que o tratamento da clínica é desumano, que não é 

permitido que os familiares entrem na área de alojamento, pois em dias de visita eles 

são levados para outros espaços, de modo que seus familiares não conhecem a realidade 

em que estão alojados, com a finalidade de esconder as reais condições da internação. 

Os entrevistados relataram que existe relação sexual entre os internos e também entre 

estes e os profissionais da unidade. 

Ao adentrar a Ala Feminina, muitas pacientes estavam totalmente 

desorientadas, algumas tinham acabado de tomar banho, e parte dos funcionários estava 

limpando o ambiente, o que sugere que a unidade estava fazendo uma gestão pontual 

sobre o ambiente para receber a Equipe de Inspeção. As pacientes queixaram-se da 

alimentação (“são só 3 bolachas”). Conforme os relatos, eventual agitação das pacientes 

era punida com a contenção mecânica. Ao serem indagadas sobre as atividades 

realizadas pela clínica, a maioria das entrevistadas não soube informar a respeito das 

atividades e dos profissionais existentes. 

Ademais, foi constatado:  

1) número pequeno de pontos de iluminação artificial, o que leva a crer que as 

condições de visibilidade no período da noite devem ser deficientes, sobretudo nos 

quartos;  

2) ventilação inadequada nos quartos, não sendo identificado nenhum quarto 

climatizado, tampouco a presença de ventiladores;  

3) camas com estrutura de madeira, construídas na própria unidade por uma 

equipe de funcionários, várias encontravam-se sem colchão e em condições péssimas de 

uso;  
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4) lençóis fornecidos pela própria unidade, muito embora na ocasião os lençóis 

na ala masculina não tenham sido localizados, situação sobre a qual o estabelecimento 

alegou que eles tinham acabado de ser recolhidos para lavagem. Em relação a esse 

ponto, os pacientes foram inquiridos, pelo que informaram que os lençóis não são 

fornecidos pela unidade regularmente;  

5) banheiros em condições sanitárias irregulares;  

         

 

 

6) poucos pontos de hidratação (bebedouros), sendo identificado apenas um 

copo no bebedouro, sugerindo que todos os pacientes usam o mesmo copo, indicando 

risco de contaminação;  

7) salas de atendimento em estado regular;  

8) prontuários desorganizados, nos quais foram identificadas prescrições pós 

datadas, com indicação de data posterior à data da inspeção. 

9) conformação labiríntica, com vários ambientes em desuso, aparentando estar 

em reforma, e outros fechados, aos quais a equipe de inspeção não teve acesso;  



 
 

                                                      MINISTÉRIO PÚBLICO  
                                                   ESTADO DO MARANHÃO 

 
 

10) Há rampas, mas não em todos os pontos em que se faz necessário, 

permanecendo espaços onde a acessibilidade é prejudicada. Algumas rampas 

apresentavam inconformidades (excessivamente íngremes), sugerindo risco para 

pacientes e funcionários;  

 

 

 

11) Verificou-se, também, que o espaço destinado aos profissionais 

apresentava condições precárias de uso. 

 

No que pertine à prática de contenção mecânica, verificou-se que alguns 

pacientes apresentavam ferimentos em braços e pernas, o que conduz à conclusão de 

que se trata de uma prática recorrente da Clínica em questão e possivelmente realizada 

em desconformidade com os protocolos em vigência.  

Quanto à contenção química, foi possível fazer o registro de pacientes sujeitos 

à utilização da técnica, deitados nas camas, em horário incompatível com o período de 

repouso e sem condições de comunicação. A unidade declarou, no item 52 do 

Documento 3, que é articulada com a Rede de Atenção Psicossocial, encaminhando o 

paciente, por meio de formulário, para o CAPS do município de origem.  

A unidade atende a todas às modalidades de internação involuntária e 

compulsória, após regulação pelo Hospital Nina Rodrigues. Todavia, o estabelecimento 

não garante a comunicação, ao Ministério Público, de todas as internações 

involuntárias, nos termos da Lei 10216/2001, nem apresentou as ações promovidas ou a 

instalação de Comitê para a desinstitucionalização dos pacientes.   

A unidade não possui Projeto Terapêutico Singular- PTS ou ações voltadas 

para a preparação da alta, conforme preconiza a Portaria nº 251/2002. Da mesma forma, 
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não desenvolve ações articuladas com a Rede de Atenção Psicossocial- RAPS do 

território.  

Não foi identificada a licença sanitária para funcionamento, como estipula 

RDC nº 50/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Quanto ao quadro de pessoal, o modo como é feita a contratação dos 

profissionais e as informações pertinentes ao recebimento de formação/capacitação para 

trabalharem com o tipo de público atendido estão contidas no Laudo Técnico do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

2.4. Hospital Nina Rodrigues 

 

2 .4 .1 .  Infraestrutura e a organização do espaço físico 

  

O Hospital Nina Rodrigues trata-se de Hospital Psiquiátrico público, sob 

gestão estadual. A sua localização favorece o contato com a comunidade local, pois está 

localizada em bairro conhecido, central e tradicional, para onde há transporte público 

que garante a circulação dos internos e de seus familiares. As normas de convivência 

são apresentadas aos pacientes através de apresentação oral, durante o processo de 

admissão. 

 O Hospital Nina Rodrigues possui ampla área interna e externa, embora 

apresentando aspecto de construção desordenada e sem planejamento, com 5 (cinco) 

alas construídas (Serviço de Pronto Atendimento, Ala Masculina dos Pacientes 

Judiciários, Ala Feminina dos Pacientes Judiciários, Ambulatório e Ala de Internação de 

Curta Duração), e amplo pátio de circulação, o qual apresenta risco para pacientes, 

funcionários e visitantes, pois não há sinalização de área de pedestres e veículos, ou da 

área de estacionamento. Durante a inspeção, observou-se que o nosocômio não 

apresenta boas condições de infraestrutura razoáveis, o chão não se encontrava 

adequadamente limpo, embora houvesse equipe de limpeza Verificou-se que é 

assegurada a separação entre a Ala Feminina e a Masculina por um pátio intermediário. 

A unidade recebe adolescentes, os quais foram localizados apenas no Serviço de Pronto 

Atendimento (SPA), sem, todavia, ser garantida a separação dos pacientes adulto, 

conforme recomendado.  

A visita iniciou-se pelo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do hospital, que 

corresponde à Emergência Psiquiátrica, onde foi encontrado um paciente em contenção 

mecânica e possivelmente química, pois estava dormindo.  
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A equipe de enfermagem informou que atualmente a demanda predominante no 

SPA são pacientes dependentes químicos. Tinham muitas pessoas sentadas na parte de 

fora do SPA e no corredor alguns pacientes circulando, junto com a equipe de 

profissionais, que era bem mais numerosa do que nos demais estabelecimentos 

inspecionados anteriormente (Clínica São Francisco e na La Ravardiere). 

A narrativa dos familiares de vários pacientes internados revelou demora no 

atendimento, mas bom acolhimento e alimentação no setor. Nessa Ala, os pacientes 

permanecem por até 72 (setenta e duas) horas e, havendo necessidade de internação por 

maior período, estes são encaminhados às Clínicas São Francisco ou à La Ravardiere. 

 

 



 
 

                                                      MINISTÉRIO PÚBLICO  
                                                   ESTADO DO MARANHÃO 

 
 

 

 

 

Durante a visita à Ala Feminina, as pacientes foram encontradas realizando uma 

atividade terapêutica no auditório (coral). Os alojamentos estavam bem arrumados, 

limpos, com desenhos e quadros enfeitando o local. Todavia, apesar da presença de ar 

condicionados, verificou-se iluminação e ventilação natural deficientes. Banheiros 

limpos e com boa infraestrutura.  

 

 

 

 

Havia, ainda, um espaço em que uma instrutora ensinava as internas a costurar 

camisas e bermudas, além de fazerem a estampa com uma máquina específica para isso. 
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Em um dos prédios da Ala Masculina (Pacientes de Justiça-PJ), no qual alguns 

pacientes mais debilitados ficam, verificou-se a presença de pacientes diabéticos e com 

comprometimento na visão, os quais aguardavam avaliação médica. A equipe de 

enfermagem relatou como maior queixa o espaço de trabalho e evolução de prontuários 

(extremamente pequena e sem ventilação ou climatização).  

 

 

      

 

No outro prédio da Ala Masculina (PJ), permanecem os pacientes em 

alojamentos altamente insalubre, semelhantes a celas, com a presença de grades e 

confinamento, além de deficiência de iluminação e ventilação. Foi unânime a queixa em 

relação à condição desumana que vivem os pacientes, com buracos onde entram ratos e 

baratas, colchões no chão por conta da superlotação, com paredes infiltradas e 

deterioradas, por onde estrava inclusive água da chuva. Os pacientes denunciaram 

tortura e agressões praticadas por alguns funcionários de segurança. Reclamaram que 

não têm atividades para se ocupar e isso piora ainda mais a saúde mental. 
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Por fim, o Ambulatório e a Enfermaria de Curta Permanência, com iluminação e 

ventilação aceitáveis, alguns espaços com climatização (ar condicionado), 

razoavelmente limpos e sem registro de pacientes com contenção mecânica ou química, 

ou mesmo de relatos de tortura ou violações. Porém, nestes espaços os equipamentos de 

atendimento a intercorrências/emergências foram encontrados desligados e com 

indicação de necessidade de manutenção. 

Ademais, de maneira geral, foi constatado:  



 
 

                                                      MINISTÉRIO PÚBLICO  
                                                   ESTADO DO MARANHÃO 

 
 

1) número insuficiente de pontos de iluminação em alguns locais;  

2) ventilação adequada em alguns dos quartos, sendo alguns deles climatizados 

(com ar-condicionado);  

3) camas em estado razoável;  

4) lençóis fornecidos pela própria unidade;  

5) alguns banheiros sem condições sanitárias regulares, principalmente na Ala 

Masculina;  

 

 

 

 

 

6) poucos pontos de hidratação (bebedouros);  

7) paredes com pintura descascando e com umidade;  

 

8) salas de atendimento em condições insalubres e com capacidade insuficiente 

para os profissionais;  

09) prontuários razoavelmente organizados;  
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10) fios elétricos expostos de forma indevida em alguns espaços na Ala 

Masculina; 

No que pertine à prática de contenção mecânica, verificou-se que cumpria o 

protocolo previsto na Resolução CFM nº 2057 de 20/09/2013 e na Resolução COFEN 

nº427/2012. Quanto à contenção química, foi possível fazer o registro de paciente 

sujeito à utilização da técnica no serviço de urgência (SPA), deitado na cama, em 

horário incompatível com o período natural de repouso, tendo a equipe justificado por 

conta do surto na internação. 

Vislumbrou-se, também, que o espaço destinado aos profissionais apresentava 

condições de infraestrutura insatisfatórias. Já no que tange à garantia de acessibilidade 

no Hospital, averiguou-se que há rampas, mas não em todos os pontos em que se faz 

necessário, permanecendo espaços onde o trânsito é prejudicado para pessoas com 

deficiências/limitações.  

A unidade declarou, no item 52 do Documento 3, que é articulada com a Rede 

de Atenção Psicossocial, encaminhando o paciente, por meio de formulário, para o 

CAPS do município de origem ou para as Clínicas de longa permanência, conveniadas 

com o SUS, localizadas na cidade de São Luís. 

A unidade atende a todas às modalidades de internação voluntária, involuntária 

e compulsória. Todavia, o estabelecimento não garante a comunicação, ao Ministério 

Público, de todas as internações involuntárias, nos termos da Lei 10216/2001. Por fim, 

apresentou as ações promovidas e Comitê para a desinstitucionalização dos pacientes.   

A unidade possui Projeto Terapêutido Singular- PTS e ações voltadas para a 

preparação da alta, conforme preconiza a Portaria nº 251/2002. Da mesma forma, 

desenvolve ações articuladas com a Rede de Atenção Psicossocial- RAPS do território.  

Não foi verificado se a instituição possui a licença sanitária para 

funcionamento, como estipula RDC nº 50/2002 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

Quanto ao quadro de pessoal, o modo como é feita a contratação dos 

profissionais e as informações pertinentes ao recebimento de formação/capacitação para 

trabalharem com o tipo de público atendido estão contidas no Laudo Técnico do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

 

3. Direitos das pessoas internadas 
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3.1. Clínica São Francisco 

 

 Com relação ao direito à alimentação dos pacientes da Clínica São Francisco, o 

estabelecimento declarou que existe nutricionista na unidade, mas o profissional não 

estava presente durante todo o período da inspeção. A produção das refeições se dá na 

própria unidade, em uma cozinha em precárias condições técnicas, em quantidade 

insuficiente de alimentos no momento da inspeção (VIDE RELATÓRIO SUVISA). 

Quanto à qualidade da alimentação, havia apenas arroz e salsicha na cozinha, e 

não foram identificadas frutas ou vegetais que pudessem ser oferecidos aos pacientes. 

Constatou-se, portanto, que não é garantida diversidade de alimentos no cardápio, e os 

usuários se referiram negativamente sobre a qualidade da alimentação, chegando a 

relatar que passavam fome.  

Destaque-se que as bandejas eram metálicas e havia acesso livre dos pacientes a 

talheres metálicos, em flagrante risco grave quanto à segurança dos pacientes e 

funcionários. Os pacientes poderiam não só se ferir no momento do uso, mas levar 

consigo os talheres para os alojamentos, causando perigo importante para a vida de 

todos. 

As refeições são servidas no refeitório, em horários diferenciados para as Alas 

Masculina e Feminina, e não se observou na data da inspeção nenhum critério ou dieta 

especial para os pacientes hipertensos ou diabéticos internados na unidade. O acesso à 

água potável é livre, em bebedouros metálicos, espalhados pela Clínica em quantidade 

insuficiente. Também não foi verificado local destinado à dispensação de copo 

descartável ou recipiente equivalente para consumo pelos pacientes.  

Com relação aos pertences pessoais e materiais que deveriam ser fornecidos 

para higiene e vestuário, foi verificado que os pacientes estavam vestidos com roupa 

própria e sandálias de dedo, adequados à temperatura do ambiente. Todavia, houve 

alguns relatos de que a instituição disponibilizava vestuário, conforme hipossuficiência 

do paciente. Não havia roupa de cama em todos os leitos e as únicas identificadas 

pertenciam aos próprios pacientes, sugerindo que a unidade não disponibiliza 

adequadamente serviço de hotelaria. Também não foi constatada a disponibilização de 

roupa de banho.   

Os objetos pessoais ficam guardados no chão próximos à cama do paciente e 

na área de rouparia do estabelecimento, ou seja, não foram identificados locais 

individualizados e dentro dos quartos destinados à guarda dos pertences dos pacientes. 
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O hospital costuma guardar parte dos pertences dos pacientes e estabelece horários 

definidos para pegar roupas e material de higiene pessoal. 

 

 

 

           

 

Com relação às visitas, a unidade declarou que as garante 3 (três) vezes por 

semana, preferencialmente aos finais de semana, exceto para os pacientes egressos do 

interior do Estado, para os quais a visita é realizada conforme a disponibilidade da 

família. A unidade manifestou a inexistência de impedimento para que a pessoa 

internada possa fazer contato com seus familiares, sempre oportunizado pelo serviço de 

Assistência Social do estabelecimento, sendo as visitas realizadas nas áreas de 

convivência e lazer.  

Não foram identificados critérios impostos para a família realizar a visita, 

exceto a inspeção dos pertences, destinada a evitar o ingresso de produtos proibidos. 

Além do mais, a Clínica afirmou a existência de licença terapêutica pelo período de até 

uma semana.  
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O estabelecimento de saúde inspecionado declarou que os pacientes podem 

contactar seus familiares por meio de ligações telefônicas, sem que tenha havido 

declaração a respeito de frequência, desde que a solicitação seja encaminhada à 

Assistência Social, e são sempre acompanhadas. Declarou, ainda, que os pacientes 

também podem escrever cartas, não havendo relatos de violação de correspondências 

pela instituição. Contudo, os pacientes não confirmaram a informação de que o acesso 

remoto (telefone ou e-mail) era facilitado pela clínica.  

Com relação às condições de habitação da clínica, os alojamentos estão em 

péssimas condições sanitárias e as condições arquitetônicas são incompatíveis com os 

propósitos terapêuticos. Os quartos apresentam goteiras, colchões rasgados, muitos sem 

lençol, alguns banheiros sem vasos sanitários, ralos ou chuveiro. Muitos pacientes 

estavam desorientados, sem atividades regulares. Observou-se uma mulher com roupa 

suja de menstruação e a maioria deles com falta de higiene pessoal.  

 

 

 

 

Quanto aos relatos na Ala Masculina, muitas queixas de punição, de contenção 

física e muitos mostraram hematomas no corpo. Os pacientes informaram que quando 

estão mais agitados são “amarrados e tomam injeção” (contenção química). Relataram 

que não têm atividades regulares para eles se ocuparem e quando ocorrem são raras. 

Também não existe regularidade em relação às psicoterapias individuais e em grupo. 

Entre as inconformidades, verificou-se o contato entre pacientes com transtornos 

mentais e pacientes dependentes químicos. 
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3.1.1. Entrevistas com usuários da política 

Sobre a admissão:  

“Parei aqui por acaso. Passei mal em casa durante uma ladainha, pegando na 

imagem de Nossa Senhora comecei a chorar e meu tio disse ela não está bem, então 

resolveram me internar. Não vivi o luto da mãe, da avó, pai...o que contribuiu para 

surtar (...)” (Entrevistado 1) 

“Eu já fui muito maltratada, o almoço daqui é horrível”. Quando a pessoa 

chega na clínica “já vai pegando pelo braço, empurrando como se fosse bandido(…) 

amarra na cama”(Entrevistado 2) 
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Sobre contenção:  

“Quem me amarrou me explicava que eu estava sendo amarrada para ser 

contida, controlar a raiva, a ansiedade, seu stress, somente para você se sentir bem” 

(Entrevistado 1) 

“Quando a pessoa chega na clínica (…)amarra na cama” (Entrevistado 2) 

 

Sobre atividades terapêuticas: 

“Terapia ocupacional é escolinha, salão e artesanato. (...) A gente se oferece 

para fazer a limpeza. Não saímos, não temos atividade cultural, ou de lazer. Nunca vi 

ninguém sair do hospital para consultar, para dentista” (Entrevistado 1) 

“Aqui não tem terapia ocupacional, não tem nada pra fazer, não tem nenhuma 

ocupação, nem uma televisão não tem para assistir…” (Entrevistado 2) 

 

Sobre a medicação: 

“Tomo Haldol, Neozine. Costuma faltar no Nina Rodrigues, aqui quando falta 

a medicação mandam pedir para a família. A minha madrinha dá um jeito de comprar. 

Durmo dopada de remédio, não dou conta de nada, nem da minha própria vida” 

(Entrevistado 1) 

“(…)só querem dopar a pessoa pra deixar a pessoa vegetando, sem saber de 

nada da vida lá fora…” (Entrevistado 2) 

 

Sobre os benefícios previdenciários: 

“Estou precisando de um laudo médico para aposentadoria. Já tentei 

trabalhar no comércio, como doméstico, mas não deu certo. Essas demandas foram 

encaminhadas para a enfermeira Nizia. A assistente social nunca conversou sobre 

benefício” (Entrevistado 1) 

 

Sobre a convivência e vínculos familiares: 

“Tem visita duas vezes por semana. Eu estou aqui abandonada, minha família 

vem de vez em quando. Não é permitido a comunicação por telefone, com ninguém fora 

daqui. Igrejas evangélicas vêm visitar” (Entrevistado 1) 

“eu tô aqui abandonada, minha família vem de vez em quando” (Entrevistado 

3) 
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Relatos e denúncias violência sexual: 

“A primeira vez que fui internada (2014) fui abusada por um homem interno, e 

que naquela época eu era virgem ainda. Isso mexeu muito comigo, estou superando 

isso até hoje. Teve outros casos de internas que foram estupradas” (Entrevistado 1) 

“eles invadem, alguns são usuários de drogas(…), eles namoram, mas é 

beijinho, amasso e tchau tchau” (Entrevistado 3) 

 

Sobre os cuidados dispensados na clínica: 

“(...)piolhos e coceiras é comum” (Entrevistado 2) 

 

3.1.2. Conversa com Assistente Social  

 

Informou que trabalha há 08 meses na instituição (recém-formada – primeiro 

emprego). Afirma que o único paciente que tem BPC e a família não administra o 

recurso é um jovem de Timon. Ele não é curatelado e teve repasse do benefício 

regularizado há três meses. A técnica o acompanhou até a agência bancária para fazer a 

prova de vida. O recurso tem sido controlado pelo hospital.  

Informou que não há medidas regulares no sentido de promover o acesso dos 

pacientes ao direito à educação, profissionalização ou trabalho. As atividades que 

acontecem na instituição, com a participação da comunidade, são festas e cultos 

promovidos por Igrejas Evangélicas. Atividades da Terapia Ocupacional citadas: oficina 

de maquiagem e artesanato. 

 

3.1.3. Conversa com Técnicos de Enfermagem 

 

Entre os relatos, destacam-se: 

 

“a família de algumas pacientes são bem ausentes, eles internam o paciente e, 

simplesmente, esquecem por que acham que aqui a partir do momento que internam 

não tem mais obrigação com o paciente e muito pelo contrário, às vezes a presença 

deles ajuda muito no tratamento do paciente porque eles sabem que eles podem contar 

com a família, que eles têm o apoio da família lá fora, mesmo estando internado aqui 

dentro”. (as visitas ocorrem 2x/semana, quinta feira e domingo)(…)” 

“só que têm muitas pacientes que não recebem visita, desde o dia que internam 

passam às vezes 3 meses, que é o tempo de internação, sem receber uma visita”. 
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As pacientes mais agitadas ficam sob supervisão da equipe de enfermagem dentro do 

Posto e trancadas. As outras ficam nos chalés.(…)”. 

“a enfermeira sempre frisa essa questão: fez a contenção mecânica, fazer logo a 

contenção químima para elas poderem dormir. Quando elas dormem e se acalmam a 

gente tira a contenção mecânica”(…).E o tempo que elas ficam contidas? “é só até 

dormir, depois que elas dormirem a gente normalmente tira porque, pra não corer 

risco também delas ficarem com as mãos ou com os braços inferiores 

edemaciados(…)” 

 

Esses relatos sugerem que quanto mais a família é ausente, tanto mais o paciente 

é vitimizado pela equipe de saúde que o acompanha, comprometendo significativamente 

o tratamento. Além disso, verifica-se que protocolos de uso excepcional (conteção 

química e mecânica) não são rotineiramente utilizados pela equipe de saúde, em clara 

burla às normas pertinentes e ferindo direitos mínimos dos pacientes.  

  

3.2.Clínica La Ravardiere  

 

O estabelecimento declarou que existe nutricionista na unidade durante o turno, 

a qual foi localizada no seu posto durante a inspeção. Os pacientes foram inquiridos 

sobre a qualidade da alimentação e prestaram esclarecimentos positivos, alegando que 

recebem 6 (seis) refeições por dia. Foi possível verificar o oferecimento de vegetais no 

momento da inspeção. Quando questionados se consumiam suco, por exemplo, os 

pacientes afirmaram que recebiam na hora do lanche. A produção das refeições se dá na 

própria unidade, em uma cozinha em péssimas condições técnicas (alagada com risco de 

acidente pelo desnível do terreno), em quantidade suficiente de alimentos no momento 

da inspeção.  

Havia diversidade de alimentos no cardápio, e os usuários se referiram 

positivamente sobre a qualidade da alimentação, não havendo queixa sobre a quantidade 

e a qualidade dos alimentos. As refeições eram servidas no refeitório, em horários 

diferenciados para a Ala Masculina e Feminina. Entretanto, não se observou na data da 

inspeção nenhum critério ou dieta especial para os pacientes hipertensos ou diabéticos 

internados na unidade.  

O acesso à água é livre, em bebedouros metálicos, mas a quantidade de pontos 

de hidratação na unidade é insuficiente, assim como não foi verificado local de 
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dispensação de copo descartável ou recipiente equivalente para consumo 

individualizado pelos pacientes. 

Com relação a Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos básicos os 

pacientes estavam vestidos com roupa própria e sandálias de dedo, adequados à 

temperatura do ambiente. Todavia, houve alguns relatos de que a instituição 

disponibilizava vestuário, conforme hipossuficiência do paciente. Havia roupa de cama 

em quase todas as camas, pois na ocasião os lençóis na ala masculina não foram 

encontrados, tendo a unidade justificado que eles tinham acabado de ser recolhidos para 

lavagem, sugerindo que a unidade disponibiliza adequadamente.  

Os objetos pessoais dos pacientes ficam guardados na área de rouparia do 

estabelecimento, ou seja, não foram identificados locais individualizados e dentro dos 

quartos destinados à guarda dos pertences dos pacientes. 

 

 

 

Com relação às visitas aos pacientes, a unidade declarou que as garante 3 (três) 

vezes por semana, preferencialmente aos finais de semana, exceto para os pacientes 

egressos do interior do Estado, para os quais a visita é realizada conforme a 

disponibilidade da família. A unidade manifestou a inexistência de impedimento para 

que a pessoa internada possa fazer contato com seus familiares, oportunizado pelo 

serviço de Assistência Social do estabelecimento, sendo as visitas realizadas nas áreas 

de convivência e lazer.  

Não foram identificados critérios impostos para a família realizar a visita, 

exceto a inspeção dos pertences, destinada a evitar o ingresso de produtos proibidos. 

Além do mais, a Clínica afirmou a existência de licença terapêutica pelo período de até 

uma semana.  

O estabelecimento de saúde inspecionado declarou que os pacientes podem 

contactar seus familiares por meio de ligações telefônicas, sem que tenha havido 
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declaração a respeito de frequência, desde que a solicitação seja encaminhada à 

Assistência Social, e são sempre acompanhadas. Declarou, ainda, que os pacientes 

também podem escrever cartas, não havendo relatos de violação de correspondências 

pela instituição. Contudo, os pacientes não confirmaram a informação de que o acesso 

remoto (telefone ou e-mail) era facilitado pela clínica.  

Com relação às condições de habitação da clínica, os alojamentos estavam em 

más condições sanitárias e as condições arquitetônicas são incompatíveis com os 

propósitos terapêuticos (configuração labiríntica da edificação). Os quartos apresentam 

goteiras, colchões sem lençol, banheiros inadequados. Muitos pacientes estavam 

desorientados, sem atividades regulares.  

Quanto aos relatos na Ala Masculina, muitas queixas de punição, de contenção 

física e muitos mostraram hematomas no corpo. Os pacientes informaram que quando 

estão mais agitados são “amarrados e tomam injeção” (contenção química). Relataram 

que não têm atividades regulares para eles se ocuparem e quando ocorrem são raras. 

Também não existe regularidade em relação às psicoterapias individuais e em grupo. 

Entre as inconformidades, verificou-se a permanência entre pacientes com transtornos 

mentais e pacientes dependentes químicos. 

Ademais foi observada dificuldade de contato entre o estabelecimento e os 

familiares, com grande registro de abandono familiar. A clínica relatou a promoção de 

palestras com grupos sobre medicação, e outros temas relacionados à saúde, assim 

como o encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, nos casos da 

capital. Todavia, relatou que não há articulação com outros municípios para a 

continuidade do tratamento. 

No que diz respeito à alimentação, houve poucas reclamações sobre a 

quantidade de comida. Existe uma cantina na Clínica, coletando-se relatos de usuárias 

que afirmaram que compram lanche e a família paga. Já a direção do hospital afirma 

que é servido lanche para as internas, que a cantina é apenas para os funcionários.  

Entre as graves inconformidades sanitárias, observou-se que as escovas de 

dentes eram armazenadas em um deposito plástico, todas misturadas, a maioria sem 

identificação do paciente. Muitos pacientes usam roupas disponibilizadas pela Clínica, 

oriundas de campanhas de doação. Verificou-se, ainda, que uma mesma lâmina era 

utilizada para depilar várias pacientes. Essa informação foi confirmada pela equipe de 

enfermagem que declarou que os aparelhos de barbear são descartáveis, mas o material 

disponível é pouco. 
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3.2.1. Entrevistas com usuários da política 

Sobre a admissão:  

“aqui é um descaso pra um Ser Humano que não tem nem a mínima condição 

de viver  aqui nesse lugar ou de sobreviver. A gente banha e não tem toalha pra gente 

se enxugar, aqui o chão é todo tempo molhado, o quarto é cheio de goteira, a gente 

passa uma semana com o mesmo lençol, pra trocar de roupa demora de dois a três 

dias, aqui tudo nessa clínica é difícil…” (Entrevistado 1) 

“passa primeiro no Nina Rodrigues, pega um encaminhamento lá e de lá a 

gente já sai dopado e quando chega aqui passa na sala do médico, mas só pra revistar 

e eles mandam subir aí eles ficam conversando com a família, não com o paciente” 

(Entrevistado 2) 

“no meu caso eu vim à força, minha família chamou uma ambulância e eles 

me pegaram em casa e me trouxeram à força pra cá” (Entrevistado 3) 

Em relação à internação involuntária quando a ambulância chega: “até o 

pessoal do SAMU é agressivo” (Entrevistado 4) 

 

Sobre contenção:  

“tem gente que fica amarado dois, três dias” (Entrevistado 1) 

 “quando vocês chegaram eles tavam tirando a corrente e dessamarrando os 

pacientes. Outro dia veio duas mulheres aqui, que eu acho que era da Vigilância 

Sanitária que elas vieram aqui inspecionar e eles fizeram a mesma coisa” (Entrevistado 

2) 

 

Sobre atividades terapêuticas: 
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“pra conversar com o psiquiatra demora de uma semana a nove dias” 

(Entrevistado 1) 

“a gente fica lá na quadra e não faz nada” (Entrevistado 2) 

“não tem nada terapêutico, é mais uma brincadeira” (Entrevistado 3) 

 

Sobre a medicação: 

“muita das vezes tem um pessoal que fica dopado mesmo, a pessoa chega de 

um jeito e sai pior por causa da medicação” (Entrevistado 1) 

 

Sobre a convivência e vínculos familiares: 

“aqui é assim com a gente eles maltratam a gente, eles não tão nem aí, a gente 

pede pra falar com o psicólogo ou pra falar com o médico ou pra ligar pra nossa 

família, eles ignoram e com a família da gente eles tratam totalmente diferente que é 

pra eles poderem ficar aqui ganhando cada dia que a gente passa aqui pelo SUS” 

(Entrevistado 1) 

 

Relatos e denúncias violência sexual: 

“já ouvimos falar dos casos de abuso sexual e existem alguns funcionários que 

são homossexuais e mantém relação sexual com os pacientes” (Entrevistado 1) 

 

Sobre os cuidados dispensados na clínica: 

“(...)“à noite a gente bebe água de torneira” (Entrevistado 1) 

“funcionário empurra paciente, bate nos desorientados porque não sabe o que 

tá fazendo, mas eles empurram, eles batem, machucam, maltratam e quando vocês 

saírem daqui a pressão vai ser em cima de nós dois, sabia disso?” (Entrevistado 2) 

“passeio? a praia é bem aqui e a gente não vai na praia” (Entrevistado 3) 

“passei seis dias com febre, dor de cabeça e diarreia aqui e não me deram um 

comprimido e depois adoeci do braço e não me deram um comprimido” (Entrevistado 

4) 

“ele (dono da clínica) não tá nem aí pra gente, despreza…” (Entrevistado 5) 

“tem gente que dorme no chão” (Entrevistado 6) 

“tem louco misturado com dependente químico, o cara que é louco ele pode te 

enforcar, dá um surto nele e já aconteceu aqui” (Entrevistado 7) 
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“ano passado teve morte eu vi duas pessoas saindo daí carregada num caixão, 

duro, duro” (Entrevistado 8) 

  

3.2.2. Conversa com os profissionais de saúde  

 

Foram entrevistados profissionais da Clínica que relataram e informaram que 

no estabelecimento não há medidas regulares no sentido de promover o acesso dos 

pacientes ao direito à educação, profissionalização ou trabalho. As atividades que 

normalmente acontecem na instituição envolvem musicoterapia e coral. 

Entre os relatos, destacam-se: 

“Estamos com o salário atrasado três meses e não tem décimo terceiro, “é um 

contrato que não nos assegura de absolutamente nada, assegura só a Instituição” 

(Entrevistado 1) 

“tem uma equipe um pouco adoecida, têm profissionais técnicos de 10, 15 anos 

que já estão totalmente desmotivados, a gente vê pouca humanização em alguns” 

(Entrevistado 2) 

“a gente tem muitas atribuições num espaço de horário muito curto, das 8:30 

às 12:30” (Entrevistado 1) 

“não faz nem sentido a gente ficar evoluindo o prontuário sem escutar o nosso 

paciente” (Entrevistado 2) 

“infelizmente a gente não consegue abarcar todas as famílias” (Entrevistado 

1) 

“a diretora queria um estagiário que a gente não ia supervisionar, que seria 

pra ela supervisionar, escutar e evoluir nossos prontuários e a gente ia só carimbar e 

assinar e uma das psicólogas recusou-se a fazer isso. Eu só assino e carimbo o que eu 

faço” (Entrevistado 2) 

“psicologia é pra apagar os incêndios e aqui somos pra tudo, família tá 

reclamando que o paciente tá sujo a gente que ouve, família tá reclamando que o 

paciente não tomou banho é a gente que ouve, a gente perdeu um paciente aqui, a gente 

vai ter que avisar a família que ele morreu…” (Entrevistado 1) 

“por isso a gente faz acompanhamento também tanto psiquiátrico quanto 

psicológico, nós duas tomamos antidepressivo porque a carga é muito pesada, muito 

pesada e às vezes quando uma tá esmurecendo a outra levanta a outra” (Entrevistado 

2) 
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“eu queria poder escutar mais meus pacientes, eu queria ter mais tempo com 

eles, só que a gente tem que acompanhar o grupo psiquiátrico, acompanhar as famílias, 

a gente tem que atender os pacientes, a gente tem que evoluir os prontuários e fazer as 

internações dos pacientes que estão chegando do Hospital Nina Rodrigues, que às 

vezes vem nove, dez internações, como é que a gente vai sair 12:30? Média de 290 a 

296 pacientes aqui na clínica” (Entrevistado 1) 

“As nossas atividades semanais, segundas e terças feira, fazemos uma lista dos 

pacientes mais comportados para colocarem de um lado para dormirem mais calmos, 

ter uma tranquilidade maior durante o dia e à noite também. Depois vamos ao grupo 

médico, olhamos os pacientes junto com o médico, evoluimos prontuário, fazemos alta, 

chamamos a família, depois fazemos admissão dos novos pacientes para depois 

fazermos a internação” (Entrevistado 1) 

“a gente tem uma reincidência muito grande de pacientes, que recaem, que 

não aderem ao tratamento depois que saem, que depois de uma semana não quer tomar 

a medicação. Predominam os casos de internação por problemas decorrentes do uso de 

drogas” (Entrevistado 2) 

“aqui é um tratamento psiquiátrico  pra tirar o paciente de crise de 

abstinência imediata, mas que depois tem ir pro acompanhamento, pra uma clínica 

especializada, a gente manda pro CAPS, pra comunidade terapêutica” (Entrevistado 1) 

“como os enfermeiros e os técnicos acompanham os pacientes com mais 

frequência, nós nos baseamos na evolução destes profissionais para fazermos as 

nossas” (Entrevistado 2) 

 

 Esses relatos sugerem que a quantidade de profissionais de saúde existentes na 

Clínca La Ravardiere é significativamente insuficiente para atender a demanda 

existente, podendo ser elemento de causa de exaustão desses profissionais e de falhas e 

inconsistências no acompanhamento terapêutico, inclusive com repercussão criminal, 

ferindo de forma evidente o direito do paciente a um acompanhamento efetivo, de 

qualidade e resolutividade, agravando sua condição de saúde. 

 

3.3.Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues 

 

O quadro geral da unidade é precário, principalmente por ser afetado pelo 

espaço físico mal planejado, pela constante situação de superlotação e pelas deficiências 
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na oferta do serviço de saúde para os pacientes ali atendidos, a maioria egressos do 

interior do Estado (217 municípios). 

Durante a inspeção, verificou-se que existe nutricionista na unidade durante o 

turno. Os pacientes, quando inquiridos sobre a qualidade da alimentação, prestaram 

esclarecimentos positivos, alegando que recebem 6 (seis) refeições por dia. Todavia, 

não foi possível certificar se há o oferecimento regular de frutas e vegetais. Quanto ao 

consumo de suco, os pacientes afirmaram que recebiam na hora do lanche. Verificou-se 

que a produção das refeições se dá na própria unidade, em uma cozinha em condições 

técnicas razoáveis, em quantidade suficiente de alimentos no momento da inspeção.  

Havia diversidade de alimentos no cardápio, e os usuários se referiram 

positivamente sobre a qualidade e quantidade da alimentação. As refeições eram 

servidas no leito do paciente, em horários diferenciados para a Ala Masculina e 

Feminina, e o acesso à água potável é livre, em bebedouros metálicos. No entanto, a 

quantidade de pontos de hidratação espalhados na unidade é notoriamente insuficiente, 

assim como não detectado no estabelecimento local de dispensação de copos 

descartáveis ou recipiente equivalente, destinado ao consumo individualizado pelos 

pacientes e visitantes. 

Vislumbrou-se, durante os trabalhos de inspeção, que os pacientes da unidade 

estavam vestidos com uniforme/camisola hospitalar, à exceção dos pacientes 

judiciários, que usavam indumentárias uniformes, disponibilizadas pela Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP/MA). Além disso, observou-se que a 

maioria dos pacientes estavam calçados com sandálias de dedo, o que conduz à 

conclusão de que o vestuário utilizado pelos usuários dos serviços oferecidos pela 

unidade estava em conformidade com a clima local.  

Quanto à roupa de cama, verificou-se que estava presente em todos os leitos, 

limpas e adequadas ao uso, sugerindo que a unidade a disponibiliza de forma 

apropriada. Além do mais, por se tratar de nosocômio público destinado a internações 

de curta duração, os pertences dos pacientes ficam sob a guarda dos seus próprios 

acompanhantes, próximos ao leito. 

A Direção do Hospital Nina Rodrigues aduziu que as visitas aos pacientes 

internados na unidade, sejam judiciários ou não, podem ser realizadas diariamente, não 

impondo impedimentos para que os pacientes estabeleçam contato com seus familiares, 

o que é sempre oportunizado pelo serviço de Assistência Social do estabelecimento. Na 

ocasião, não foram identificados, pela equipe de inspeção, critérios impostos à família 
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para fins de realização de visitas, exceto no que pertine ao exame dos pertences, 

destinado a impedir o ingresso de produtos proibidos/perigosos.  

Não foi verificada exigência de tempo mínimo de internação para o primeiro 

contato do paciente com a família. Tais visitas são realizadas nas áreas de convivência e 

lazer do Hospital ou no leito, dependendo da condição de saúde do paciente. 

As pessoas privadas de liberdade podem fazer ligações telefônicas e não houve 

qualquer declaração nos relatos dos pacientes acerca de imposição de limites quanto à 

frequência, desde que a solicitação seja encaminhada ao setor de Assistência Social da 

unidade, sendo tais contatos sempre acompanhados. Além disso, observou-se que os 

pacientes judiciários podem escrever cartas, não havendo relatos de violação das 

correspondências pela instituição, tampouco que tenham chegado violadas ao 

destinatário. 

Com relação às divisões do Hospital: 

 

3.3.1. Emergência  

 

Nessa Ala os pacientes ficam por até 72 horas. Depois desse período, se 

precisarem de internação, são regulados para as clínicas La Ravardiere ou São 

Francisco. Possui a seguinte conformação: 

Existe uma portaria do Estado determina que paciente de saúde mental só pode 

voltar a ser internado após 30 dias da internação anterior. São os mesmos pacientes que 

vão e voltam.  

a) Ala Masculina: 16 leitos, no dia da visita com 11 

pacientes. Encontramos 1 paciente na contenção mecânica  

b) Ala Feminina: 10 leitos. No dia da visita havia 8 

ocupados. 

 

Observou-se a ausência de classificação na emergência, pois o estabelecimento 

de saúde mistura pacientes com situações mais agravadas com outras menos graves, o 

que causa tensão e instabilidade para os pacientes que evoluem para um quadro mais 

estável. Essa informação foi confirmada por uma enfermeira que informou que não há 

critério para separação de pacientes (sexo, idade, etc), e que o requisito é ter leito vago. 
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3.3.2. Internação (Medida de Segurança) 

 

A Ala Masculina está dividida em dois setores.  

O primeiro consiste em uma enfermaria/quarto que permanece com a porta 

aberta, sendo permitido aos usuários maior possibilidade de circulação. Ali ficam os de 

melhor comportamento e que apresentem alguma necessidade de cuidado, como 

doenças crônicas e dificuldade de locomoção. 

Todavia, a demanda de atendimento externo (consultas e exames) é prejudicada 

por falta de transporte (quando a SEAP não consegue viabilizar o transporte, utilizam 

ambulância do hospital). Os pacientes permanecem de uniformes específico deste setor. 

Em relação à convivência e vínculos familiares, verificou-se que os profissionais 

da unidade orientam para manutenção de laços (visitas familiares e amigos), e 

promovem contatos telefônicos supervisionados, uma vez por semana ou a cada 15 dias. 

Contudo, os técnicos não dispõem de telefone institucional e utilizam os seus pessoais 

O Hospital possui 20 a 25 pacientes por técnico de referência (Psicólogo e 

Assistente Social). As visitas e levantamento sociofamiliar, assim como relatórios e 

pareceres, ficam sob responsabilidade de outra equipe – Equipe IAP (multiprofissional 

externa). Essa equipe acompanha Residências Terapêuticas, faz visitas a pacientes para 

conhecer espaços, providenciam documentação quando o paciente não tem referência 

familiar e orientam/acompanham quando a família tem dificuldade para buscar garantia 

de acesso a benefício social/assistencial. 

Em relação às atividades terapêuticas, observou-se que o critério para que os 

pacientes possam participar de oficinas é interesse e viabilidade. As oficinas mais 

utilizadas são na área de serigrafia, artesanato e coral. De outra forma, a inserção para 

mercado de trabalho não existe, pois segundo a Assistente Social, a maioria dos 

pacientes apresenta pouca ou nenhuma escolarização, comprometendo o 

encaminhamento para os setores interessados na inclusão. 

Não há atividades educacionais (educação formal), nem encaminhamento no 

sentido de promover esse acesso, pois não há pedagogos na equipe. Acredita-se que a 

presença desse profissional poderia ser bastante interessante para organizar as 

atividades pedagógicas, e que a falta desse profissional não pode ser utilizada como 

argumento para a inexistência de intervenções que possam garantir o acesso a esse 

direito.  
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Segundo o relato dos profissionais de saúde e pacientes/acompanhantes, o maior 

problema do hospital é a estrutura física. A sala da equipe e de atendimento é 

insuficiente. Assim como a sala que seria destinada ao descanso da equipe não permite 

ser utilizada para essa função, pelo espaço extremamente reduzido, falta de 

climatização, insalubridade, ausência de ergonomia. 

No segundo setor da Ala Masculina, onde permanecem os demais pacientes de 

justiça que cumprem medida de segurança ou internação provisória, no momento da 

inspeção havia três alojamentos. No primeiro deles havia 11 pacientes sem camas, 

deitados apenas no colchão, que estava com lençóis fornecidos pela unidade. No 

segundo alojamento havia camas de beliche, inadequadas para o espaço, pois há risco de 

queda para pessoas que tomam medicação (sonolência...). Os pacientes desse 

alojamento reclamaram de coceira/prurido na região genital e informaram que 

receberam sabonete indicados para a queixa apresentada, o qual não teria resolvido o 

problema. 

 

 

 

As demais queixas dizem respeito à ausência de visita íntima, desejo de 

transferência para seus municípios, uso de spray de pimenta e agressão verbal como 

forma de fazer prevalecer a autoridade do agente de segurança, contenção mecânica em 

situação violenta, degradantes violências físicas e falta de informações sobre seus 

processos (assistência jurídica). Mostraram um dos internos que estava sem um dos 

dentes em decorrência de ter sido agredido fisicamente por um dos agentes de segurança 

do referido local. 
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3.3.3. PJ Ala Feminina  

 

A Ala Feminina dos Pacientes de Justiça possui dois alojamentos com banheiro, 

uma oficina e uma área de atendimento para as pacientes. No dia da inspeção havia 6 

(seis) pacientes, a mais nova na instituição estava com 2 meses, a mais antiga havia 

completado 5 anos).  

Todas reclamaram da falta de informações sobre seus processos (assistência 

jurídica) e sobre tempo de permanência na internação. Também não têm visita íntima e 

apresentaram, ainda, as seguintes queixas: demora na troca de roupas de cama, falta de 

dispensação de produtos de depilação, falhas na correta dispensação dos medicamentos 

(excesso e/ou falta, conforme o caso), falta de regularidade no atendimento psiquiátrico. 

Entre as atividades, observou-se a realização de oficina de artesanato, quadra de 

esporte, culto evangélico e corte e costura.  

Houve relatos de sanções disciplinares, tendo as pacientes relatado que são 

ameaçadas de serem algemadas, que são humilhadas e que se fazem algo errado, não 

permitido, ficam 15 dias de castigo, fora das atividades. Uma paciente chegou a relatar 

que foi algemada há um ano, porque queria fugir. Acusaram os profissionais e agentes 

de segurança de maus tratos e ameaça verbal. 

 

 

4. Projeto Técnico Institucional 

 

4.1 – Organização do PTI 

Nesta seção busca-se analisar a rotina existente no Hospital Psiquiátrico, desde a 

organização do cotidiano institucional, até o das pessoas privadas de liberdade.  

4.1.1 – Clínica São Francisco – De acordo com as entrevistas realizadas com a direção da 

Clínica, com os profissionais que atuam no estabelecimento e com os próprios pacientes 
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foi constatado que não existem atividades rotineiras tanto individuais como em grupo. 

Também nos foi relatado que a evolução dos prontuários é feita rotineiramente, mas não 

necessariamente essa evolução significa que houve atendimento individual aos pacientes, 

pois muitas vezes é realizada apenas para cumprir determinações legais, replicando o que 

foi observado anteriormente.  

 

4.1.2 – Clínica La Ravardiere – De acordo com o observado na visita, foi constatado que 

existem na Clínica profissionais de diversas áreas, porém, na prática, os pacientes ficam 

soltos no ambiente e não estão envolvidos em atividades terapêuticas ou de lazer. A 

equipe normalmente funciona apenas em situações de emergência, pois é insuficiente 

para acompanhar todas as pessoas privadas de liberdade e realizar um acompanhamento 

individualizado e resolutivo.  

 

4.1.3 – Hospital Nina Rodrigues – Existe um planejamento de atividades terapêuticas e 

recreativas com os internos, além das oficinas que funcionam na Instituição, conforme 

mencionado anteriormente.  

 

4.2 – Prontuário Individual  

4.2.1 – São Francisco - Existe prontuário individual onde a evolução é realizada 

periodicamente pelo médico. Porém, foi relatado que a evolução é feita sem cumprir os 

requisitos necessários dos exames físico e psicológico, sendo realizada automaticamente 

a partir da última avaliação realizada, repetindo-se sucessivamente e sem critérios 

clínicos. 

 

4.2.2 - La Ravardiere - Existe prontuário individual onde a evolução é realizada 

periodicamente pelo médico. Porém, foi relatado que a evolução é feita sem cumprir os 

requisitos necessários dos exames físico e psicológico, sendo realizada automaticamente 

a partir da última avaliação realizada, repetindo-se sucessivamente e sem critérios 

clínicos.  

4.2.3 - Hospital Nina Rodrigues - Existem prontuários evoluídos por uma equipe 

multiprofissional. 
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4.3 – Atendimento externo e articulação com a Rede de Atenção Psicossocial- RAPS 

 

4.3.1 - Clínica São Francisco e La Ravardiere – De acordo com os relatos, os 

encaminhamentos quase não ocorriam tendo pessoas com diversos problemas crônicos 

de saúde dentro da instituição, sem que fosse viabilizado o 

atendimento/encaminhamento devido para os demais serviços de saúde. Da mesma 

forma, os pacientes não eram atendidos de forma articulada com a RAPS.  

 

4.3.2 - Hospital Nina Rodrigues: Existem históricos e registros de pacientes que são 

encaminhados para atendimentos externos. Porém, após a internação provisória são 

encaminhados para a Clínica La Ravardiere e a Clínica São Francisco para internação 

de longa duração, e nesses espaços não se verificou a ocorrência de articulação com a 

RAPS.  

 Não se observou em nenhuma das unidades de saúde a presença de 

canais seguros e para onde as pessoas internas e profissionais pudessem fazer 

denúncias em casos de violação de direito.  

 

4.4 - Rotina das pessoas privadas de liberdade. 

 

4.4.1 - Clínica São Francisco – Foi observado que a rotina é exigida apenas para 

horários de alimentação e de descanso noturno. No decorrer do dia os pacientes vagam 

pela instituição ou dormem sob efeitos de medicamentos, não possuindo atividades 

diárias com propósitos terapêuticos efetivos. 

 

4.4.2 - Clínica La Ravardiere: Existem rotinas de alimentação e descanso, porém 

foram verificadas poucas atividades terapêuticas e de lazer. 

 

4.4.3 - Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues: Há rotina de alimentação, descanso e 

atividades, porém não conseguem atender todos os pacientes. Os pacientes de justiça 

não têm rotinas de atividades. 
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5. Desinstitucionalização 

 

 

5.1 - Clínica São Francisco – Não existente.  

5.2 - Clínica La Ravardiere – Não existente.  

5.3 - Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues – Existe o protocolo desenvolvido pelo 

Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

6. Incidentes no Hospital 

 

6.1 - Clínica São Francisco 

 

Durante as entrevistas com os usuários, foi levado ao conhecimento da 

psiquiatra da instituição que havia uma paciente sendo entrevistada e reclamando da 

clínica para a equipe de inspeção.  Após isso, a entrevista foi interrompida pela médica, 

que alegou que a paciente estava delirante e que era muito agressiva, prejudicando a 

conclusão da entrevista. Essa conduta aconteceu em outros momentos durante a 

inspeção, e a mesma médica determinou novas retiradas dos pacientes entrevistados 

para administração de medicação, de modo que quando as pacientes retornaram, não 

tinham mais condições de falar em decorrência da medicação ministrada, demonstrando 

claramente a conduta abusiva da referida médica para silenciar as pacientes durante o 

processo de denúncia.  

Uma das pacientes que sofreu essa intervenção abusiva ordenada pela 

psiquiatra da unidade retornou para o local de entrevistas e, claramente alterada, 

declarou que lhe havia sido aplicada medicação injetável, informando até o nome das 

medicações ministradas (Haldol e Neozine) e denunciando que aquela conduta era 

rotineira. Registre-se que a equipe que presenciou a ação declarou que em nenhum 

momento a referida paciente demonstrara comportamento agressivo com os membros 

da equipe, e que antes da intervenção abusiva e violenta vinha sendo receptiva, afetiva e 

dócil, com discurso coerente, externalizando suas insatisfações relacionadas à 

instituição psiquiátrica.  

Na ala feminina também residia uma pessoa trans, que foi encontrada se 

barbeando com uma gilete e sem monitoramento. Nessa mesma Ala também houve 

diversos relatos de situações de violência sexual contra as pacientes praticados por 

profissionais da instituição e por pacientes da Ala Masculina que tinham contato com 

funcionários que facilitavam a entrada na Ala durante o período da noite. 
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6.2 – La Ravardiere – Sem incidentes  

 

6.3 – Hospital Nina Rodrigues – Sem incidentes 

 

 

7. Projeto Terapêutico Singular – PTS 

 

7.1 - Clínica São Francisco – Não possui 

 

7.2 - Clínica La Ravardiere – Não possui 

 

7.3 - Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues – Não possui 

 

 

8. Exploração do Trabalho 

 

 

8.1 - Clínica São Francisco - Considerando as irregularidades apontadas no quadro 

anterior (VER Laudo Técnico Pericial do MPT), conclui-se que a empresa investigada 

não cumpre, adequadamente, as obrigações relativas à segurança e saúde do trabalho, 

devendo a mesma disciplinar a observância às Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego, de forma a estabelecer os requisitos e condições mínimas para 

a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos que garantam a 

segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam com o 

sistema de produção em questão.  

 

8.2 - Clínica La Ravardiere –  

a) Atraso nos salários dos profissionais:  

b) Segurança do Trabalhador: A unidade possui uma oficina voltada para a 

fabricação de camas e outros móveis para uso interno. Entretanto, as condições de 

trabalho observadas no local garantem afirmar que os trabalhadores ali presentes estão 

sob risco grave e iminente de sofrer acidente de trabalho. Isso se deve ao fato do 

descumprimento da NR-10 e NR-12, especialmente. O ambiente possui serra circular, 

furadeiras, policorte e transmissões de força sem proteção fixa ou móvel da zona de 

perigo. A instalação elétrica representa alto risco de colapso, uma vez que não há 

respeito às determinações técnicas estabelecidas na NBR 5410. Sem falar no acúmulo 

de materiais no local e a estrutura da edificação, que apresenta aparente nível de 

desgaste. Tais situações implicam na adoção de medidas para salvaguardar a integridade 

física dos trabalhadores desse setor.  
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c) Condições Sanitárias: Também cumpre informar o não cumprimento da NR-24 

quanto aos requisitos mínimos estabelecidos para instalações sanitárias. Notou-se 

ausência de material para limpeza, secagem ou enxugo das mãos, assim como tampa 

nos depósitos de papéis servidos.  

Conclui-se que há descumprimento dos itens 10.4.4 da NR-10, 12.14, 12.38, 12.47 

da NR-12 e 24.1.9, 24.1.11 e 24.1.26 da NR-24. (vide fotos 25 a 36 contidas no Laudo 

Técnico Pericial do MPT)  

Considerando as irregularidades apontadas no quadro anterior, conclui-se que a 

empresa investigada não cumpre, adequadamente, as obrigações relativas à segurança e 

saúde do trabalho, devendo a mesma disciplinar a observância às Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego de forma a estabelecer os 

requisitos e condições mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos que garantam a segurança e a saúde dos seus trabalhadores.  

 

8.3 - Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues - Considerando as irregularidades 

apontadas no quadro anterior (VER Laudo Técnico Pericial do MPT), conclui-se que a 

empresa investigada não cumpre, adequadamente, as obrigações relativas à segurança e 

saúde do trabalho, devendo a mesma disciplinar a observância às Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, de forma a estabelecer os 

requisitos e condições mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos que garantam a segurança e a saúde dos seus trabalhadores.  

 

9. Fiscalização por órgãos externos 

 

 

9.1 - Clínica São Francisco - O hospital psiquiátrico recebe visitas regulares para 

fiscalização das normas de funcionamento, destacando-se as inspeções realizadas pela 

Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), Coordenação de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (COVISA), 

Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP/MA), Ministério Público do 

Estado do Maranhão (MPMA) e Poder Judiciário, com periodicidade anual. As 

irregularidades identificadas são levadas ao conhecimento da Diretoria do 

estabelecimento, com a imposição de recomendações para o cumprimento. 
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9.2 - Clínica La Ravardiere - O hospital psiquiátrico recebe visitas regulares para 

fiscalização das normas de funcionamento, destacando-se as inspeções realizadas pela 

Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), Coordenação de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (COVISA), 

Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP/MA), Ministério Público do 

Estado do Maranhão (MPMA) e Poder Judiciário, com periodicidade anual. As 

irregularidades identificadas são levadas ao conhecimento da Diretoria do 

estabelecimento, com a imposição de recomendações para o cumprimento. 

 

9.3 - Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues - O hospital psiquiátrico recebe visitas 

regulares para fiscalização das normas de funcionamento, destacando-se as inspeções 

realizadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual (SUVISA), 

Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís 

(COVISA), Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP/MA), Ministério 

Público do Estado do Maranhão (MPMA) e Poder Judiciário, com periodicidade anual. 

As irregularidades identificadas são levadas ao conhecimento da Diretoria do 

estabelecimento, com a imposição de recomendações para o cumprimento. 

 

 

10. Recomendações  

 

10.1 – Clínica São Francisco 

 

Ideia 1)  

Foi identificado relatos de insegurança em relação à questão patrimonial dos pacientes. 

Alguns declararam que um funcionário da unidade detinha o cartão de benefício 

previdenciário de vários pacientes/usuários, e que realiza os saques e não repassa o 

valor ao paciente nem aos familiares e nem compra material necessário para seu uso. 

Considerando as peculiaridades da situação, a falta de transparência e segurança na 

administração desse recurso financeiro, recomenda-se a investigação pela Promotoria de 

Justiça cujas atribuições estão afetas à questão patrimonial relativa aos pacientes 

internados, identificando-se quem figura como curador, ou quem figura como possuidor 

do cartão previdenciário, como aplica esse recurso, e se está havendo desassistência do 

paciente. 
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Ideia 2)  

Vários pacientes declararam a prática de relações sexuais no interior da unidade. 

Considerando que esse consentimento não é válido, pela situação de saúde mental em 

evidência, há necessidade de se investigar eventuais práticas delituosas (art. 217-A, 

CPB), bem como de se verificar a incidência de eventuais doenças sexualmente 

transmissíveis, ou seja, a transversalidade da assistência em saúde necessária diante 

desses fatos identificados.  

 

Ideia 3) 

Foram identificados vários prontuários com inconformidades, alguns delas graves, a 

ensejar penalidades administrativas e criminais, pois foram encontradas prescrições pós 

datadas, com data posterior ao dia da inspeção. Dessa forma, sugere-se recomendar que 

o CRM realize fiscalização nos prontuários, e adote providências.  

 

Ideia 4)  

Verificou-se que a maioria dos avanços realizados/encontrados em comparação com a 

inspeção anterior tiveram como elemento deflagrador exatamente a fiscalização 

realizada pelos órgãos competentes. Isso sugere que a periodicidade das inspeções é 

elemento crucial e imprescindível para que haja evolução das inconformidades 

identificadas. Dessa forma, recomenda-se que haja instrumento normativo (resoluções, 

portarias, etc) que estabeleça um roteiro formal e regular de inspeção e atuação das 

Vigilâncias Sanitárias, Ministérios Públicos e Conselhos Regionais de Psicologia nos 

estabelecimentos inspecionados.  

 

Ideia 5)  

Há diversas demandas específicas das promotorias de justiça especializadas na defesa 

dos portadores de necessidades especiais e na defesa da saúde. Dessa forma, 

recomenda-se que o presente Relatório seja encaminhado para estes órgãos de 

execução, para que adotem as providências a seu encargo, dentro da matriz de 

fiscalização que lhe é pertinente.  

 

Ideia 6)  

Foi verificado que não há separação (nem do espaço físico e nem das atividades 

desenvolvidas) entre os pacientes portadores de doença mental e aqueles internados pelo 
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uso/abuso de álcool e drogas). Verificou-se, também, que essa não separação é um 

elemento de conflito entre os pacientes, de sofrimento para aqueles que são usuários de 

álcool e drogas, e que não se identificam como portadores de transtorno mental, o que 

pode estar prejudicando a evolução terapêutica deles. Dessa forma, recomenda-se o 

desenvolvimento de protocolos de internação que estimulem a separação dos pacientes 

com transtorno mental dos pacientes internados em razão do uso/abuso de álcool e 

drogas, pelo menos em parte do período ou conforme a evolução médica, assim como a 

realização de atividades específicas para os dependentes químicos.  

 

Ideia 7)  

Não foi identificado nenhum instrumento ou mecanismo de fácil acesso ao paciente por 

meio do qual ele possa denunciar situações de tortura e maus tratos perpetrados dentro 

da instituição. Dessa forma, recomenda-se que seja exigido um canal de contato do 

paciente com as ouvidorias do sus ou órgão equivalente que pudesse coletar essas 

demandas e pudesse acionar os órgãos responsáveis para apresentar a solução.  

 

Ideia 8)  

Verificou-se que não há cumprimento da obrigação de comunicação das internações 

involuntárias ao Ministério Público, consoante determina o art. 8, § 1º, da Lei 10. 

216/2001. Dessa forma, recomenda-se às instituições que promovam a comunicação, 

junto ao Ministério Público, dos pacientes que ingressam nos nosocômios pela via da 

internação involuntária e compulsória.  

 

Ideia 9)  

Foi presenciado que os pacientes fazem uso de lâmina de barbear de forma indevida e 

sem supervisão, podendo proporcionar risco a sua própria vida, aos demais pacientes e 

profissionais. Recomendamos que o uso desse objeto seja de forma segura. 

 

Ideia 10)  

Foi verificado objetos de vidro no chão, próximos a cama do paciente, material perfuro 

cortante nas paredes, pedaços de fios /barbantes/látex no chão e cabos de vassoura. 

Recomendamos a retirada desses objetos para não causar risco à vida dos pacientes e 

profissionais da clínica. Da mesma forma, a substituição dos bandejões e talheres 

encontrados no refeitório por material que traga menos risco aos pacientes. 
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Ideia 11)  

No momento de chegada da equipe de inspeção à clínica, encontrava-se, na área externa 

do portão de entrada, um senhor bastante agitado que se dizia ex-paciente e que estava 

lá porque precisava pegar algum documento que não estavam disponibilizando. Ao 

perceber que a equipe estava lá para fazer inspeção o mesmo relatou várias situações 

enquanto paciente, como: péssimas condições físicas, precária alimentação e má 

qualidade no atendimento dos profissionais. Após algum tempo apareceu, na área 

interna, um outro senhor determinando que ele se retirasse e que estava incomodando a 

todos. Depois de algum tempo percebemos que se tratava de outro paciente que 

circulava como se fosse funcionário da clínica. Recomendamos que seja verificado se os 

pacientes não estão sendo utilizados como mão de obra profissional. 

 

Ideia 12)  

Verificou-se, na área externa, pneus com acúmulo de água parada, podendo ser grande 

facilitador de doenças tanto para as pessoas que frequentam a clínica quanto para a 

vizinhança. Recomendamos a retirada desses objetos. 

 

 

10.2 – Clínica La Ravardiere 

 

Ideia 1)  

Foram identificados relatos de insegurança em relação à questão patrimonial dos 

pacientes e acompanhantes. Considerando as peculiaridades da situação, a falta de 

transparência e segurança na administração desse recurso financeiro, recomenda-se a 

investigação, pela Promotoria de Justiça cujas atribuições estão afetas à questão 

patrimonial relativa aos pacientes internados, identificando-se quem figura como 

curador, ou quem figura como possuidor do cartão previdenciário, como aplica esse 

recurso, e se está havendo desassistência do paciente. 

 

Ideia 2)  

Vários pacientes declararam a prática de relações sexuais no interior da unidade, 

inclusive praticadas entre os pacientes e os funcionários. Considerando que esse 

consentimento não é válido, pela situação de saúde mental em evidência, há necessidade 

de se investigar eventuais práticas delituosas (art. 217-A, CPB), bem como de se 
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verificar a incidência de eventuais doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a 

transversalidade da assistência em saúde necessária diante desses fatos identificados.  

 

Ideia 3)  

Foram identificados vários prontuários com inconformidades, alguns delas graves, a 

ensejar penalidades administrativas e criminais, pois foram encontradas prescrições pós 

datadas, com data posterior ao dia da inspeção. Dessa forma, sugere-se recomendar que 

o CRM realize fiscalização nos prontuários, e adote providências.  

 

Ideia 4)  

Verificou-se que a maioria dos avanços realizados/encontrados em comparação com a 

inspeção anterior tiveram como elemento deflagrador exatamente a fiscalização 

realizada pelos órgãos competentes. Isso sugere que a periodicidade das inspeções é 

elemento crucial e imprescindível para que haja evolução das inconformidades 

identificadas. Dessa forma, recomenda-se que haja instrumento normativo (resoluções, 

portarias, etc) que estabeleça um roteiro formal e regular de inspeção e atuação das 

vigilâncias sanitárias, ministérios públicos e conselhos regionais de psicologia nos 

estabelecimentos inspecionados.  

 

Ideia 5)  

Há diversas demandas específicas das promotorias de justiça especializadas na defesa 

dos portadores de necessidades especiais e na defesa da saúde. Dessa forma, 

recomenda-se que o presente Relatório seja encaminhado para estes órgãos de 

execução, para que adotem as providências a seu encargo, dentro da matriz de 

fiscalização que lhe é pertinente.  

 

Ideia 6)  

Foi verificado que não há separação (nem do espaço físico e nem das atividades 

desenvolvidas) entre os pacientes portadores de doença mental e aqueles internados pelo 

uso/abuso de álcool e drogas. Verificou-se, também, que essa não separação é um 

elemento de conflito entre os pacientes, de sofrimento para aqueles que são usuários de 

álcool e drogas, e que não se identificam como portadores de transtorno mental, o que 

pode estar prejudicando a evolução terapêutica deles. Dessa forma, recomenda-se o 

desenvolvimento de protocolos de internação que estimulem a separação dos pacientes 
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com transtorno mental dos pacientes internados em razão do uso/abuso de álcool e 

drogas, pelo menos em parte do período ou conforme a evolução médica, assim como a 

realização de atividades específicas para os dependentes químicos.  

 

Ideia 7)  

Não foi identificado nenhum instrumento ou mecanismo de fácil acesso ao paciente por 

meio do qual ele possa denunciar situações de tortura e maus tratos perpetrados dentro 

da instituição. Dessa forma, recomenda-se que seja exigido um canal de contato do 

paciente com as ouvidorias do sus ou órgão equivalente que pudesse coletar essas 

demandas e pudesse acionar os órgãos responsáveis para apresentar a solução.  

 

Ideia 8)  

Verificou-se que não há cumprimento da obrigação de comunicação das internações 

involuntárias ao Ministério Público, consoante determina o art. 8, § 1º, da Lei 10. 

216/2001. Dessa forma, recomenda-se às instituições que promovam a comunicação, 

junto ao Ministério Público, dos pacientes que ingressam nos nosocômios pela via da 

internação involuntária e compulsória.  

 

Ideia 9)  

Foi verificado que os espaços disponíveis para atividades terapêuticas encontram-se 

somente na área externa, e que não podem ser acessados em dias de chuva. Recomenda-

se que sejam disponibilizados também outros espaços para que os pacientes não sejam 

prejudicados. 

 

 

Ideia 10)  

Verificou-se que não existe veículo adequado para o transporte de pacientes, o que foi 

confirmado posteriormente pela direção da clínica. Recomendamos que tal transporte 

seja realizado somente em veículo apropriado. 

 

Ideia 11)  

Foi relatado a presença de goteiras em dias de chuva, molhando as camas dos pacientes. 

Sugerimos que seja confirmado pelo órgão responsável. 
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10.3 – Hospital Nina Rodrigues 

Ideia 1)  

Foram identificados relatos de insegurança em relação à questão patrimonial dos 

pacientes e acompanhantes. Considerando as peculiaridades da situação, a falta de 

transparência e segurança na administração desse recurso financeiro, recomenda-se a 

investigação, pela Promotoria de Justiça cujas atribuições estão afetas à questão 

patrimonial relativa aos pacientes internados, identificando-se quem figura como 

curador, ou quem figura como possuidor do cartão previdenciário, como aplica esse 

recurso, e se está havendo desassistência do paciente. 

 

Ideia 2)  

A situação da dispensação de medicamentos psicotrópicos está em flagrante e grave 

situação de inconformidade, tendo em vista que não há controle da aquisição dos 

medicamentos pela farmácia na unidade, nem controle adequado e formal de estoque. 

Da mesma forma, o instituto responsável pela gestão da unidade não possui alvará para 

manter a farmácia na unidade, bem como para adquirir os medicamentos psicotrópicos 

das distribuidoras, o que deve ser imediatamente fiscalizado e punido pelos órgãos 

competentes. Recomenda-se a urgente mobilização do Ministério Público Estadual e do 

Conselho Regional de Farmácia no que diz respeito ao saneamento dessa questão.  

 

Ideia 3)  

Sugere-se recomendar que os Conselhos de classe (Farmácia, Medicina, Enfermagem, 

Psicologia e outros) do Maranhão realizem fiscalização nos prontuários.  

 

Ideia 4)  

Verificou-se que a maioria dos avanços realizados/encontrados em comparação com a 

inspeção anterior tiveram como elemento deflagrador exatamente a fiscalização 

realizada pelos órgãos competentes. Isso sugere que a periodicidade das inspeções é 

elemento crucial e imprescindível para que haja evolução das inconformidades 

identificadas. Dessa forma, recomenda-se que haja instrumento normativo (resoluções, 

portarias, etc) que estabeleça um roteiro formal e regular de inspeção e atuação das 

vigilâncias sanitárias, ministérios públicos e conselhos regionais de psicologia nos 

estabelecimentos inspecionados.  
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Ideia 5)  

Há diversas demandas específicas das Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa 

dos portadores de necessidades especiais e na defesa da saúde. Dessa forma, 

recomenda-se que o presente Relatório seja encaminhado para estes órgãos de 

execução, para que adotem as providências a seu encargo, dentro da matriz de 

fiscalização que lhe é pertinente.  

 

Ideia 6) 

Foi verificado que não há separação (nem do espaço físico e nem das atividades 

desenvolvidas) entre os pacientes portadores de doença mental e aqueles internados pelo 

uso/abuso de álcool e drogas. Observou-se, também, que essa falta de segregação é um 

elemento de conflito entre os pacientes e de sofrimento para aqueles que são usuários de 

álcool e drogas, que não se identificam como portadores de transtorno mental, o que 

pode prejudicar a evolução terapêutica deles. Dessa forma, recomenda-se o 

desenvolvimento de protocolos de internação que estimulem a separação dos pacientes 

com transtorno mental dos pacientes internados em razão do uso/abuso de álcool e 

drogas, pelo menos em parte do período ou conforme a evolução médica, assim como a 

realização de atividades específicas para os dependentes químicos.  

 

Ideia 7)  

Verificou-se que não há cumprimento da obrigação de comunicação das internações 

involuntárias ao Ministério Público, consoante determina o art. 8, § 1º, da Lei 10. 

216/2001. Dessa forma, recomenda-se às instituições que promovam a comunicação, 

junto ao Ministério Público, dos pacientes que ingressam nos nosocômios pela via da 

internação involuntária e compulsória.  

 

Ideia 8)  

Verificou-se que a clínica possui extensa área livre, porém demonstra que a área 

construída cresce de forma desordenada e sem planejamento. Existe um prédio de uma 

outra unidade de saúde (Hospital Carlos Macieira) dentro da mesma área. A entrada e 

saída, estacionamento, áreas de lazer, circulação de pedestres, pacientes, visitantes e 

profissionais se misturam de maneira que não oferecem segurança a todos que 
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frequentam o local. Recomendamos que seja realizado uma adequação para otimização 

desses espaços. 

 

Ideia 9)  

Na ala onde ficam os pacientes presos de justiça foi relatado que existem casos de 

pacientes que já haviam cumprido a pena e que não precisavam mais estar nesse local. 

Recomendamos que o órgão responsável (MPMA) verifique e tome as devidas 

providências. 

 

Ideia 10)  

Recebemos relatos de que os profissionais que trabalham na ala dos pacientes de justiça 

se encontram de forma irregular (não recebem risco de vida, insalubridade e outros), 

além de não dispor de espaços físicos adequados durante o seu horário de trabalho. 

Recomendamos que o órgão responsável verifique e tome as devidas providências. 

 

São Luís, 19 de junho de 2019. 

               Ilma de Paiva Pereira
Ministério Público do Estado do Maranhão

     Luciano Aragão Santos
Ministério Público do Trabalho

       Raissa Bezerra Palhano
Conselho Regional de Psicologia




