
Relatório sobre as Inspeções nos Hospitais Psiquiátricos 

Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira 

1. INTRODUÇÃO

No dia 03 de dezembro de 2018 foi realizada inspeção no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira - 
CPJM, no contexto da Inspeção Nacional em Hospitais Psiquiátricos, coordenada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura (MNPCT), Ministério Público do Trabalho (MPT), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). O Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira fica localizado na Avenida Dom Pedro II, nº 
1826, Torre, CEP 58040.440, no município de João Pessoa/PB. 

A equipe de inspeção foi composta por 10 profissionais, sendo 02 representantes do Conselho 
Regional de Psicologia da Paraíba (CRP/PB), 01 representante do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba 
(CRESS/PB), 02 representantes do Ministério Público Estadual (MPE), 02 Representantes do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), 02 representantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 1 representante do Ministério Público Federal. 

A inspeção durou o dia inteiro e foi iniciada sem nenhuma comunicação prévia à instituição, com 
objetivo de que a direção da unidade, trabalhadores e os pacientes não tivessem conhecimento da fiscalização previamente. 

Inicialmente o diretor da unidade, Sr. Walter Freire Franco, psicólogo, CRP nº 13.0856, que está há 4 
(quatro) anos à frente do hospital prestou alguns esclarecimentos iniciais e providenciou nosso ingresso às instalações da 
unidade com o acompanhamento de profissionais ali atuantes. 

A equipe se dividiu em grupos ou duplas na tentativa no intuito de percorrer todo o hospital, com foco 
em atender o que estava previsto nos instrumentais em relação à visita, bem como observar a estrutura e funcionamento da 
instituição. 

Durante a inspeção, a equipe realizou entrevistas com a direção, trabalhadores e pessoas internas da 
unidade privadas de liberdade, as quais foram convidadas voluntariamente para este momento, sendo realizadas de 
maneira reservada para garantir o sigilo das informações. 

Assim, com base na visita realizada e na análise da documentação encaminhada pela instituição, a 
equipe de inspeção apresenta o que segue. 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE

O hospital público estadual Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, foi inaugurado em 1928 e oferece 
além do serviço da internação (voluntária, involuntária e compulsória), um pronto socorro psiquiátrico e um ambulatório. 
Tratando-se de internação compulsória, o hospital deverá comunicá-la ao Ministério Público com base na Lei nº 10.216/01, 
ato este confirmado pela equipe técnica, sendo realizado por meio de formulário dirigido à Promotoria de Justiça da 
Cidadania. 

Segundo informações coletadas, pessoas que estavam internadas há muitos anos vêm recebendo alta 



 
 

a partir de um processo de desinstitucionalização iniciado em 2011, o que provocou a redução do número de leitos na 
instituição, em conformidade com a Política Nacional de Saúde Mental, que prevê o cuidado às pessoas em sofrimento 
mental nos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), preconizada pela portaria GM/MS 3088/2011. 

Atualmente, o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira conta com um total de 72 (setenta e dois) leitos 
para internação de pessoas com transtornos mentais e àquelas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. O hospital 
realiza a internação de adultos de ambos os sexos e adolescentes. Compondo o CPJM, existe o Espaço Inocêncio Poggi, 
que dispõe de 06 (seis) leitos femininos e 21 (vinte e um) masculinos destinados ao internamento de pessoas que estão em 
processo de desintoxicação leve e moderada em decorrência da dependência de álcool e outras drogas. No momento da 
inspeção, estavam internados 20 homens e 05 mulheres, todos maiores de 18 anos. Segundo a enfermeira que nos 
recebeu, estes tais usuários passam em média 30 dias internados, ocorrendo as três modalidades de internamento 
(voluntária, involuntária e compulsória). Para além da demanda de álcool e outras drogas, a instituição  

Há separação entre adultos e adolescentes. Na ala dos adolescentes não observamos claramente 
essa separação entre os gêneros. No momento da visita, estavam internados 10 meninos e 01menina. 

Quando perguntado ao diretor do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, informações sobre o perfil 
geral da unidade e sobre o perfil da equipe técnica, foi comunicado que:  

 

• O hospital realiza ações de qualificação profissional e prevenção de acidentes voltadas aos profissionais 
que ali trabalham (concursados, prestadores de serviço e voluntários) no mínimo 3 (três) vezes ao ano, 
podendo haver mais cursos caso surja demanda. Dentre estas ações foram citados como exemplos os 
cursos de primeiros socorros, contenção de pacientes e tratamento de resíduos alimentares; 

• São realizadas reuniões clínicas da equipe técnica mensalmente; 

• Há equipe de desinstitucionalização constituída por profissionais da própria unidade; 

• Os funcionários que são expostos a agentes biológicos utilizam vestimenta de trabalho adequada e em 
condições de conforto, investindo a unidade em materiais e utensílios de limpeza que preservem a 
integridade física do trabalhador; 

• Não há histórico de vazamento de gás na cozinha nem sobre choques elétricos em maquinário; 

• Não é proibido pela unidade a varrição seca nas áreas internas como também não é proibido o uso de 
adornos; 

• Antes da utilização de qualquer equipamento, os operadores não são capacitados quanto ao modo de 
operação e seus ricos, assim como não são fornecidos treinamentos para estes operadores; 

• Caso seja necessário o transporte das pessoas internadas para os equipamentos de saúde, o CPJM 
possui uma ambulância e uma van para este tipo de serviço, dispondo ainda de uma equipe de 
profissionais (médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem e servidor de apoio) para acompanhar o 
paciente; 

• O hospital não tem serviço de referência para urgência/emergência caso necessite de transferência; 

• No que diz respeito à manutenção de máquinas e equipamentos, os dispositivos de ajuste dos leitos são 
submetidos à manutenção preventiva, assegurando a lubrificação permanente nos 8 (oito) leitos que 
necessitam deste tipo de serviço, porém, não existe documentação formal desta manutenção; 

• Em relação aos sistemas de climatização, o CPJM possui contrato com empresa especializada neste 



 
 

tipo de serviço (multi refrigeração), sendo a mesma responsável por toda manutenção corretiva e 
preventiva dos equipamentos; 

• Não há procedimentos médicos que gerem odores fétidos; 

• É proibido o consumo de alimentos e bebidas no local de trabalho, havendo memorandos sobre o 
assunto, todavia, não foram evidenciados; 

 

Fotos das alas femininas de internamento 

      

Foi relatado pelos profissionais que em relação à organização das unidades de internação, há critérios: 
por exemplo, se os pacientes estão ou não em surto. A enfermaria das “mulheres da justiça” fica separada, sem grades 
(desde a direção anterior); são colocadas cinco pessoas por quarto. Na ala masculina alguns rasgam os colchões, 
precisando de uma conduta diferenciada no próprio internamento. 

O Complexo contém alguns setores cuja instalação é antiga e a estrutura padece de reparos 
estruturais, e outros setores em bom estado de conservação, como exemplo foi visto a “praça beija flor”, local onde os 
pacientes integram-se à natureza e às atividades ao ar livre: 

 

 

 



 
 

 

Também em excelente estado de conservação está a loja onde são expostos os produtos 
confeccionados com a ajuda dos pacientes: 

 

 

Observou-se que estava para ser inaugurado nos próximos dias o Centro de Convivência, local 
destinado aos pacientes que farão terapias complementares: 

  

 

 

 



 
 

 
 
Para assegurar a conservação das instalações prediais, mobiliário, reforma predial, manutenção dos 

banheiros e instalações sanitárias, o hospital possui uma equipe de manutenção própria, composta de servidores públicos 
do Estado. No que diz respeito à aquisição destes materiais, a compra é feita pela “Central de Compras do Estado”, órgão 
da Secretaria de Saúde Estadual, mas, se tratando de pequenas aquisições a compra pode ser feita diretamente pelo 
hospital.  

De acordo com os funcionários, há insuficiência de materiais de limpeza para adequada manutenção 
do hospital, apesar do serviço da limpeza ser avaliado como regular tanto pelos profissionais quanto pelas pessoas 
internadas.  

Como mecanismo de controle social, o hospital possui uma ouvidoria para receber, examinar e 
encaminhar aos setores competentes, todas as sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias podendo gerar 
informações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da organização. Os familiares dos internos são 
informados deste serviço no acolhimento dos pacientes através da assistência social, estando a ouvidoria logo em frente, 
em local de fácil acesso. 

Cabe, ainda, informar que o hospital recebe visitas, várias vezes no semestre, do grupo de extensão e 
pesquisa “Loucura e Cidadania”, da Universidade Federal da Paraíba, o qual realiza o acompanhamento de mulheres em 
conflito com a justiça criminal que estão internadas neste hospital.   

 

3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

No que concerne à alimentação das pessoas internadas, a produção dos alimentos é desempenhada 
pelo próprio Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, sendo realizada 6 (seis) refeições diárias, dentre elas 3 (três) lanches e 
3 (três) refeições. A fiscalização da qualidade alimentícia e a avaliação nutricional de todas as pessoas internadas é 
cumprida pela equipa técnica de nutricionistas do quadro de funcionários da instituição. Foi informado que o CPJM possui 
cantina administrada pela própria unidade e que a disponibilidade de água potável nas unidades de internação e demais 
espaços do hospital é realizada através de garrafões de água mineral, além do reservatório e dos bebedouros. 

As pessoas internadas no espaço Inocêncio Poggi (para uso prejudicial de álcool e outras drogas) 
informaram que as pessoas são revistadas ao chegar na instituição para internação. Sobre o cotidiano da ala, informaram 
que a rotina tem horários fixos: “Acorda, toma café, às vezes é chamado pra ir pra praça, almoça, remédio 14h, janta, volta 
pra o Poggi, remédio 20h, e se recolhem ao leito”(SIC); o café da manhã ocorre entre 7h e 8h. No que se refere à qualidade 



 
 

da alimentação, foi nos dito: “No início não gostei da comida, insossa, principalmente o arroz” (SIC). Os copos são coletivos 
e informaram que às vezes usam garrafas próprias para colocar água. Há um gelágua disponível, que eles enchem o galão 
com água da torneira. Sobre as atividades realizadas na instituição, informaram que jogam bola (futebol), dominó e baralho, 
e que frequentam a praça, espaço aberto dentro do hospital, assistem televisão e fazem atividades com pintura. 
Semanalmente são realizadas as reuniões de A.A (Alcoólicos Anônimos), destinadas às pessoas internadas nesta ala. Com 
relação às condições de sono e repouso, os usuários silenciaram e respiraram fundo. Em seguida, um deles respondeu: “Já 
teve situações de se sentir inseguro e incomodado” (SIC). E sobre a abstinência do uso de drogas: “uns querem usar, outros 
não querem” (SIC). Foi negado a prática de uso de drogas dentro da instituição; um deles informou que “Não, acho que não” 
(SIC). 

Um usuário da ala destinada às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas expressou 
o desejo de que a família participasse mais do tratamento. “Sinto falta da minha família, às vezes fico triste, quando acordo 
de tarde depois do almoço” (SIC). O mesmo não recebe visitas e afirmou que isto acontece por sua família morar longe, que 
apenas se comunica com seus familiares quando estes ligam para o hospital. 

Sobre a rotina, os adolescentes nos descreveram que acordam as 7h; 07:30h vão para a cantina para 
tomarem café da manhã; as 10:30h almoçam; às 12h vão para o quarto e ficam trancados; 14h eles saem dos quartos e 
lancham; e ficam nas áreas livres. Das 16:30h até às 18:00h jantam; das 18:30h até às 19h são trancados nos quartos, as 
19h lancham e tomam o remédio; 20h até as 22h são trancados para que os funcionários jantarem. 

Na ala de internamento para adolescentes, a única interna do sexo feminino, relatou na entrevista 
“medo” de ficar perto de outros meninos (no momento da inspeção, ela estava internada numa ala onde tinha dez garotos e 
só ela de menina). A mesma relata que acorda várias vezes a noite, apesar de seu quarto ficar fechado, para que os garotos 
não entrem. Na hora do banho, sempre tem que falar com um profissional para que o mesmo fique na porta vigiando para 
que nenhum menino entre no banheiro. Questionada sobre os medicamentos, afirmou: “Já tomei remédio que só a mulesta” 
(SIC). Relatou que não sabe quais são os remédios que toma nem para que servem. A cuidadora quem lhes entrega, e o 
próprio hospital os fornece. O profissional cuidador é responsável pelos cuidados com os pacientes; já o profissional apoio é 
responsável pela segurança dos pacientes. A mesma afirmou que fica no pátio junto aos adolescentes do sexo masculino; 
14h recebem visita e lanche; e depois vão para a praça. Relatou que não participa de nenhuma outra atividade na instituição 
e que passa o dia sozinha sem fazer nada, pois não tem atividades que possa desenvolver no Hospital. Relatou, ainda, que 
desde que chegou tem dormido em quartos distintos e que não há travesseiros. Afirmou que se quiser descansar, é preciso 
informar a um profissional para que “arrumem um canto”. Informou que seus objetos pessoais estão numa bolsa dentro do 
quarto no qual um adolescente do sexo masculino tem dormido, e que quando precisa de algo, informa a um profissional 
para que ele pegue. O banheiro que tem utilizado também é dentro deste quarto. Quando precisa usá-lo, solicita a um 
profissional que fica na porta para não permitir a entrada de ninguém. 

Neste espaço destinado aos adolescentes, há uma televisão na qual eles podem colocar a 
programação que querem assistir. Os adolescentes também podem pedir aos profissionais para que coloquem música. Há 
caixas de som acopladas ao teto das salas e quartos. No turno da noite, não fica ninguém no pátio.  

Neste aspecto, observamos a inexistência de um mínimo de privacidade para as adolescentes do sexo 
feminino. Ainda na ala de internamento para os adolescentes, observamos que estes internos não têm direito a convivência 
familiar e comunitária, bem como o direito à educação. Os direitos previstos no artigo 12 do ECA são diariamente 
desrespeitados, visto que não existe uma possibilidade de condições de permanência em tempo integral de um dos pais ou 
responsável nos casos de internação ocorridas no Complexo Psiquiátrico. 

Em relação aos medicamentos, o hospital fornece todas as medicações prescritas para as pessoas 
internadas, não havendo nenhum remédio em falta na unidade. No que diz respeito aos fármacos que os pacientes fazem 
uso de forma contínua, inclusive anticoncepcional, a aquisição é realizada mediante atas de registro de preço específicas e, 
excepcionalmente, através de compra direta ou adesão a ata de outro órgão. Não há medicação fornecida pelos familiares 



 
 

aos pacientes. 
Segundo os internos, do espaço Inocêncio Poggi, para usuários de substâncias psicoativas, não há 

conhecimento sobre os remédios que ingerem e em casos de agitação, eles ficam isolados dos demais, ocorrendo em 
muitos casos, contenções mecânicas, seguidas de contenções químicas, ocorrendo casos de impregnação devido a 
dosagens de medicação. 

Sobre crenças e assistências religiosas, foi informado a equipe de inspeção que não há uma prática 
religiosa na unidade, porém, é franqueada a possibilidade das famílias levarem assistência de sua preferência, inclusive em 
espaços abertos da instituição. 

Foi informado que as pessoas internadas podem receber visitas de seus familiares e amigos todos os 
dias, das 9h às 10h e das 15h às 16h. Com a chegada destas pessoas no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, é 
realizada uma fiscalização através de uma guarita com funcionário de apoio e supervisão da assistente social, para que elas 
não entrem com alimentos e produtos perigosos (perfurocortantes). Além do horário de visita, os internos podem se 
comunicar por telefone com seus familiares e amigos com auxílio da assistência social. 

No que diz respeito a vestimenta, o CPJM fornece roupas e calçados para todos os internos, não 
disponibilizando nenhum local reservado para a guarda dos pertences. As roupas de cama (fronhas, lençóis, cobertores) 
também são fornecidas pelo hospital e são lavadas diariamente. Quanto à disponibilidade de roupas de cama e vestuário, 
alguns funcionários e pacientes relataram que às vezes falta lençol, toalha e roupas. Não há travesseiros e as roupas de 
cama são recolhidas pela manhã e somente são disponibilizadas na hora de dormir, como medida para evitar 
enforcamentos. Sobre as vestimentas, não verificamos de forma geral, o uso de uniformes e nem calçados. A ala feminina 
do Complexo Psiquiátrico, por exemplo, não possui na maioria dos ambientes, roupas de cama. O clima em vários 
ambientes do Complexo Psiquiátrico é quente, não existindo climatização, apesar de algumas áreas reformadas 
estruturalmente, como o setor de internamento dos adolescentes. Na ala para dependência química, não há ventiladores e 
não tem papel higiênico disponível. Estes quando precisam, devem solicitar ao funcionário. 

A direção mencionou a inexistência de espaço de isolamento, todavia alguns profissionais e internos 
noticiaram a utilização de espaço para punições. Observamos também ao longo da visita de inspeção, que alguns 
ambientes do hospital, principalmente a ala feminina, contém espaços de isolamento para crise, separadas de outros 
ambientes por grades nas portas e nas janelas. Segundo o relato de uma das funcionárias, a própria estrutura física não 
oferece segurança para o andamento do processo de trabalho e muito menos para o tratamento terapêutico. Ainda, segundo 
os adolescentes internados, um deles afirmou que já ficou trancado, fato que os outros dois entrevistados confirmaram, mas 
justificaram o fato dizendo que “quando fica em surto, é comum ficar trancado” (SIC). Esse isolamento na maioria das vezes 
é acompanhado de falta de água para beber e do intenso calor que o quarto promove. 

 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL  

De acordo com profissional entrevistada, o Complexo Psiquiátrico tem um regimento interno (da época 
da diretora anterior): “no papel eu não sei, mas no dia a dia, sabemos, há um organograma.” – afirma a entrevistada, que 
deixa claro que nunca viu tal regimento interno impresso e acessível a todos. Porém este documento não foi apresentado.  

De uma forma geral, no Complexo, existe um fluxo para orientar as pessoas. A Instituição também 
possui um livro de ocorrência. Há horários estabelecidos para os pacientes levantarem-se e deitarem-se. Não há mais 
portões para trancar os quartos. Há horários para frequentar a praça interna etc. Os pacientes tomam banho todos os dias, 
eles têm acesso livre ao chuveiro. 

Conforme relatado pelos profissionais, para que um paciente possa se consultar com um psiquiatra não 
é rápido. Há psiquiatra que se recusa, quando há outro que acompanha (a exceção é quando se trata de emergência).  



 
 

Foi informado pela equipe técnica do hospital que o CPJM possui um Projeto Técnico Institucional 
atualizado que propõe diversas ações e estratégias assistenciais, dentre elas podemos citar: 

 
• Atendimentos individuais; 

• Atendimentos em grupo; 

• Oficinas terapêuticas; 

• Atendimentos aos familiares; 

• Atendimentos de saúde em geral (ginecologia, dentista, etc); 

• Propostas pedagógicas; 

• Visitas domiciliares; 

• Atividades de convivência e lazer; 

• Reinserção social e/ou desinstitucionalização; 

• Acesso aos direitos civis (documentação e benefícios sociais); 

• (re)avaliação de casos de internação compulsória, interdição ou medida de segurança. 

 

A equipe informou não haver ações voltadas para a especificidade do público LGBT. Além destas 
informações, nas entrevistas realizadas com a equipe de profissionais e com a direção da unidade, foi apontado que: 

• O hospital não utiliza o trabalho como proposta assistencial, desta forma, nenhuma pessoa internada 
trabalha na unidade; 

• O CPJM fornece oficinas terapêuticas (oficina de pintura, dança) coordenadas pelos médicos, 
enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, educadores físicos e 
voluntários; 

• O hospital não possui licença terapêutica; 
• O instituto possui prontuário único para cada pessoa em internação, sendo possível o acesso destes 

arquivos através do familiar, mediante solicitação pelo responsável legal, mantendo-se o paciente 
informado sobre seu tratamento conforme sua capacidade de entendimento; 

• As rotinas de funcionamento e regras de convivência são divulgadas no momento da internação, mas, 
não sendo possível neste momento, as informações são dadas ao longo do processo de acolhimento 
institucional; 

• O hospital oferece tratamento com outros equipamentos comunitários/sociais de saúde, como 
exemplo o CPJM disponibiliza passeios à praia, cinema, ao Espaço Cultural José Lins do Rêgo – 
FUNESC, entre outros eventos/passeios. 

• É disponibilizado tratamento articulado à rede de atenção psicossocial, formando parceria 
permanente com Centros de Atenção Psicossocial e residências terapêuticas. 

 

 



 
 

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

Conforme a Lei 10.216 de 2001 é direito dos usuários dos serviços de saúde mental serem tratados, 
preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. Ainda, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146, 
de 06 de julho de 2015) em seu artigo 6º define: “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 
para...- exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária”.  

Neste sentido, foi relatado por alguns funcionários que: 
• O Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, no que se refere à alta e a desinstitucionalização, possui 

ações do Serviço Social e da Psicologia do Hospital, visando à desospitalização. 
• A equipe do hospital realiza visitas às famílias em outras cidades do Estado para não romper os 

vínculos familiares; 
• Há cinco moradores no CPJM que estão há mais de um ano internados e alguns com mais de dez 

anos de internação, aguardando vagas em residências terapêuticas; As famílias de três deles já 
foram contatadas, mas não querem recebê-los. 

• Existe comissão de desinstitucionalização e equipe de desospitalização, esta última para os 
pacientes mais recentes internados, com objetivo que buscar a alta e apoio aos pacientes.   

 
No caso dos pacientes em que a internação se estende por mais de um ano, consideradas internações 

de longa permanência, o hospital disponibiliza atividades terapêuticas variadas, inclusive externas e atendimento 
multidisciplinar. 

Para estas internações de longa permanência, a Portaria GM/MS nº 251/02 traz em seu texto que é de 
responsabilidade do hospital psiquiátrico o “desenvolvimento de projeto terapêutico especifico para pacientes de longa 
permanência – aqueles com mais de 01 (um) ano ininterrupto de internação. O projeto deve conter a preparação para o 
retorno à própria moradia ou a serviços residenciais terapêuticos, ou a outra forma de inserção domiciliar”. 

Tivemos acesso a um documento sobre o processo de desinstitucionalização, no qual continha o 
Projeto Terapêutico Singular dos sujeitos institucionalizados. Em relação ao atendimento no que diz respeito à diversidade 
sexual e à diferença de gênero, não foi visto nenhum tipo de preocupação e nem projetos específicos para tais questões, 
demonstrando uma invisibilidade e uma falta de entendimento perante tais situações.  
 

6. INCIDENTES NO HOSPITAL 

Em relação às contenções químicas e/ou mecânicas não foram apresentados protocolos ou quaisquer 
documentos que prevejam tais condutas. Os profissionais referem não haver protocolo orientador para a execução do 
procedimento. As contenções são registradas em livros de ocorrência e prontuários. Segundo alguns profissionais e, 
também, internos entrevistados, esses procedimentos acontecem em casos de agitação em situação de crise, diante de 
pacientes internos, se misturando a rotina diária da instituição. 

Alguns funcionários que trabalham no hospital (técnicos de enfermagem, cuidadores e equipes de 
apoio) participam de treinamento disponibilizado pelo CPJM duas vezes ao ano, realizados por equipe de enfermeiros e 
médicos. 

A unidade não dispõe de política ou plano para descontinuação do uso da contenção como forma de 
lidar com as situações de crise, mas a orientação para a contenção é no sentido restritivo, somente utilizada em casos 
excepcionais individualizados, quando o interno não responde a outras alternativas. 

De acordo com os profissionais, os casos de abusos e maus tratos contra os pacientes geralmente são 



 
 

registrados nos livros de ocorrência pelos técnicos de enfermagem. Há casos de cuidadores e técnicos de enfermagem que 
cometem estes maus tratos. As pessoas internadas falam sobre isso aos seus familiares e em alguns casos às assistentes 
sociais. 

Como exemplo, temos um caso de um paciente que morreu recentemente na Instituição – ele foi 
internado involuntariamente pela família e estava internado na enfermaria masculina; ele sempre solicitava a sua alta. Numa 
visita, ele pulou o muro do Hospital, chegando ao prédio do Tribunal de Contas, ali perto (o que já ocorreu outras vezes com 
outros internos). Um funcionário deste Órgão ligou para algum funcionário do Complexo ir buscá-lo; foram um motorista e 
um apoio na van do hospital; ele entrou calmamente na van, e quando ele viu o percurso que estava sendo feito, abriu a 
porta e saiu do carro, que estava em movimento; após ser resgatado, foi novamente colocado na van e levado ao Hospital; 
“o rapaz chegou todo ensanguentado, eu fiquei chocada, nem fui trabalhar no outro dia” (SIC), segundo uma funcionária; a 
equipe tentou reanimá-lo, mas o mesmo faleceu; foi instaurada sindicância na qual foram ouvidos profissionais do Hospital 
envolvidos para saber os procedimentos a serem adotados em casos como este; o profissional apoio envolvido no caso foi 
afastado. 

No caso de situações de conflito envolvendo as pessoas internadas, primeiramente averiguam para 
entender o que houve. Se for muito grave, abre sindicância, quando estão envolvidos os profissionais. Quando o conflito 
ocorre entre as pessoas internadas, elas são separadas, medicadas e isoladas (no caso de agressividade), e ficam sendo 
observadas na sala de observação (espaço pequeno fechado, mas que possibilita o contato com a pessoa). 

As pessoas internadas no espaço Inocêncio Poggi afirmaram que nas situações de “mau 
comportamento”, são levados para o “UP” (Ulisses Pernambucano, antigo nome da ala masculina do hospital). Ao serem 
questionados se já estiveram lá, um deles respondeu “Deus me livre” (SIC) ao tempo em que gesticulou um “sinal da cruz”; 
e o outro homem afirmou que “No UP só tem doido”, “Fica sem direito de receber visita” (SIC), ou seja, como uma espécie 
de castigo para mau comportamento. Esta ala a qual se referem, fica dentro do Complexo Psiquiátrico, e é conhecida como 
uma área de pacientes graves com transtornos mentais. Relataram terem presenciado briga na área em que estão 
internados, e que as pessoas envolvidas foram levadas para o “UP”. Também afirmaram que já viram brigas entre pessoas 
internadas e entre elas e profissionais. Um deles afirmou que já passou por uma situação em que foi discriminado por um 
funcionário do Complexo Psiquiátrico. 

Na entrevista com um dos adolescentes, o mesmo afirmou que já foi amarrado com força com uma 
“faixa de pano”, porque se envolveu em uma briga. Outros disseram que tal fato ocorre nessas situações de confusão, e os 
apoiadores os amarram e a enfermeira “vem e dá uma injeção” (SIC). Não sabem qual medicamento que é aplicado, e que 
eles soltam quando a pessoa dorme e que essa pessoa fica trancada no quarto sozinha. Ainda sobre os medicamentos, 
relataram que ontem um paciente ficou com o “pescoço torto” (SIC) e a médica veio e tirou o “remédio azul”. Descreveram 
que a revista que é feita na entrada, há uma necessidade de tirar os shorts. Um deles afirmou que as enfermeiras 
respondem com “abuso” quando eles pedem para falar com a assistente social. 

A direção do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira informou que são raras as situações em que algum 
funcionário agride verbalmente um interno, não sendo uma situação comum no dia a dia da instituição, mas, nestas 
ocorrências esporádicas o funcionário é advertido sobre a sua conduta inadequada. A administração também informou que o 
hospital não tem registro de ocorrência de incidente relativo a abuso sexual bem como de situações de uso de 
medicamentos como instrumento de punição. 

Diferentemente dos casos de abuso sexual e uso inadequado de medicamentos, a direção do CPJM 
comunicou que houve um caso de homicídio praticado por outro interno, nesta situação foi instaurado um inquérito policial e 
uma sindicância, estando o autor do delito atualmente encarcerado. 

Em relação à ocorrência de óbitos, houve três mortes durante este ano de 2018, causadas, 
respectivamente por: 1- embolia pulmonar/ broncoaspiração; 2- não sabe informar; 3- morte após “captura” e posterior 
acidente com o paciente que saltou da van em movimento. 



 
 

7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

Como expresso no caderno sobre Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular, 
lançado pelo Ministério da Saúde (2007), o projeto terapêutico singular – PTS, é um conjunto de propostas de condutas 
terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 
interdisciplinar, visa atuação integrada valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no 
tratamento dos usuários, desenhando uma prática de cuidado extramuros, proporcionando comunicação entre profissionais 
do dispositivo, usuários, familiares, profissionais da rede de atenção à saúde. Nesse sentindo, desenha-se uma ação 
pautada na qualidade de vida dos sujeitos, não no diagnóstico e/ou na compreensão de doença/cura. 

Durante a inspeção no CPJM foi informado pelos técnicos do hospital que todas as pessoas internadas 
possuem um Projeto Terapêutico Singular, sendo elaborado por equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeira, 
assistente social, educador físico, e reavaliado de acordo com cada caso, não excedendo o período de um mês para cada 
reavaliação. A prática, contudo, segundo relatos de alguns funcionários, resume-se às médicas passarem rapidamente as 
informações, sendo que os prontuários podem ser acessados pelos pacientes após a autorização da direção técnica. O PTS 
é elaborado, mas não se concretiza, segundo as profissionais entrevistadas. 

 

8. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

A abordagem relativa ao meio ambiente de trabalho em que estão inseridos os trabalhadores 
compreendeu todas as atividades laborais em que eles possam estar submetidos a eventuais situações que comprometam 
sua saúde e/ou segurança. As irregularidades constatadas e outras observações são discriminadas a seguir: 

8.1 – Cozinha 

A cozinha é limpa e tem telas para proteção contra entrada de animais sinantrópicos. Há coifas, 
elementos vazados e aberturas na estrutura que mantêm o local ventilado. As fotos 1 a 4 ilustram as informações: 

 



 
 

 
 
 
Não há notícia de vazamento crônico de gás ou histórico de choques elétricos provenientes dos 

equipamentos existentes a cozinha, conforme informações dos trabalhadores entrevistados.  
O depósito de alimentos é extremamente organizado e limpo. Os alimentos são catalogados e há 

controle de sua validade. As fotos 5 a 7 exemplificam as circunstâncias atuais do local:  
 

 



 
 

 
 
A destinação dos resíduos da cozinha é feita adequadamente. 
Por outro lado, constatou-se irregularidades, tais como não haver procedimento padrão para entrega 

de equipamentos de proteção individual (EPIs) nem para manutenção dos caldeirões industriais.  
Nos EPIs, há ausência de entrega de luvas térmicas e os calçados são adquiridos pelo próprio 

trabalhador, como mostram as fotos 8 e 9. Na mesma linha, percebeu-se ausência de gestão de tais equipamentos nos 
moldes definidos na Norma Regulamentadora (NR 6). 

 



 
 

Nos caldeirões industriais há ausência de dados, registros e manutenções. Os existentes na cozinha 
do hospital são do tipo que possui uma camisa geradora de vapor pela queima de GLP (gás liquefeito de petróleo) e 
requerem, para uso seguro, o instrumento de medição de pressão - manômetro, e a válvula de segurança, dispositivos 
inexistentes, como mostram as figuras a seguir:  

 

 
 

Mesmo que não regidos pela NR 13, norma regulamentadora das caldeiras e vasos de pressão, é 
essencial o acompanhamento da pressão de operação dos caldeirões industriais e, por isso, a instalação dos dispositivos 
supramencionados – manômetro e válvula de segurança. 

As câmaras frigoríficas da cozinha, uma de congelados e outra de frios, também organizadas, não 
dispõem de dispositivo de abertura pelo interior nem alarme. As fotos 12 e 13 mostram as referidas portas:  

   



 
 

 
 

Relativamente ao acesso às câmaras frigoríficas, a legislação estabelece, no item 36.2.10.1 da NR 36, 
que “as câmaras frias devem possuir dispositivo que possibilite abertura das portas pelo interior sem muito esforço, e alarme 
ou outro sistema de comunicação, que possa ser acionado pelo interior, em caso de emergência. “ 
 
8.2 – Refeitório 

O refeitório, usado em horários distintos por pacientes e trabalhadores, tem lavatório para mãos no seu 
interior. As fotos 14 e 15 mostram o local:  

 

 



 
 

Não se verificou, no entanto, a disposição de toalhas descartáveis no lavatório, infringindo a 
determinação constante no item 32.6.3 da NR 32 que estabelece a obrigatoriedade dos “lavatórios para higiene das mãos 
devem ser providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa, de acionamento por pedal. “ 
 
8.3 – Copas 

As copas, distribuídas em alguns setores do hospital, tem irregularidades quanto à disponibilidade de 
sabão líquido e toalhas de papel nos lavatórios e, durante a inspeção, todos os bebedouros não tinham de água. Uma delas 
não dispunha de torneira na pia para higienização de alimentos e utensílios. As fotos 16 e 18 demonstram a situação típica: 

 

 
 

A NR 24 prescreve, no item 24.7.1, que todos os locais de trabalho devem fornecer aos trabalhadores 
água potável, em condições higiênicas, e proíbe o uso de recipientes coletivos.  

 

 

8.4 – Locais de Repouso 

Todos os locais de repouso infringem as prescrições de não guardar ou manter alimentos na área, 
conforme disposição do item 32.2.4.5, alínea d, da NR 32 e de usar colchões revestidos de material lavável e impermeável, 
conforme define o item 32.2.4.13 da mesma norma. As fotos 19 a 23 ilustram a situação: 



 
 

 



 
 

8.5 – Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias para os trabalhadores, notadamente os gabinetes sanitários, estão mal 
higienizados, malconservados e outras irregularidades, como demonstradas nas fotos a seguir:  
 

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

A NR 24, no item 24.1 e seguintes, estabelece uma série de obrigatoriedades que devem ser seguidas 
nas instalações sanitárias: manutenção da limpeza e conservação, fornecimento nos lavatórios de material para lavagem e 
enxugo das mãos, fácil acesso ao papel higiênico, proteção da intimidade do trabalhador, destinação exclusiva para asseio 
corporal e satisfação das necessidades fisiológicas, uso de lixeiras com tampa nos sanitários femininos, etc, não 
plenamente atendidas no hospital. 
 
8.6 – Lavanderia 

A lavanderia tem as áreas suja e limpa bem definidas, inclusive com instalações sanitárias distintas. A 
estrutura física, antiga, está bem conservada, principalmente na área limpa, entretanto, no que se refere aos equipamentos 
utilizados, constatou-se mal estado de conservação e falta de plano de manutenção preventiva. É necessário, 
adicionalmente, melhorar procedimento de trabalho na área. As fotos a seguir ilustram os comentários sobre estas 
irregularidades: 

 
 

 
 
 
 



 
 

O item 32.9.3 da NR 32 exige a realização das manutenções preventivas em máquinas e 
equipamentos; já sobre riscos biológicos, a mesma NR, no item 32.2.4.8, alínea b, estabelece que o empregador deve 
“providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos”, 
determinação que pertinente ao combate da situação encontrada na lavanderia, em que roupas sujas e contaminadas com 
sangue esperam a lavagem no chão. 
 
8.7 – Resíduos 

O hospital não tem um programa de gestão de resíduos que atenda a previsão expressa no item 
32.5.1, alínea c, e demais legislações a respeito do tema como a Resolução da Diretoria Colegiada 306 (RDC 306) da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
358. 

A despeito do estabelecimento não gerar grande quantidade de resíduos, em função de sua 
especialidade na área da Psiquiatria, a aplicação destas resoluções e normas regularia no âmbito interno o 
acondicionamento, transporte de resíduos; definiria, classificaria e esclareceria seus potenciais de riscos; orientaria formas 
de redução de geração; estabeleceria responsabilidades, tarefas, gestão visual, formas de utilização dos veículos de coleta 
e procedimentos de trabalho e de prevenção de acidentes, com o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs). 

No hospital, verificou-se armazenamento inadequado de resíduos no depósito de materiais de limpeza 
e precariedade no armazenamento externo de resíduos, cuja construção dificulta sua higienização. As fotos a seguir 
esclarecem estes pontos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ainda no tema resíduos, desta feita em abordagem à atividade de limpeza, percebe-se ausência de 

procedimentos no uso de espaço dedicado ao setor. Nele funciona uma copa, há cama para descanso, além do 
armazenamento dos materiais de limpeza e do equipamento de diluição de produtos químicos instalados no local, conforme 
fotos 44 a 47: 

 



 
 

8.8 – Outras Inconsistências 

• O hospital não é mantido em adequado estado de limpeza. Poeira e traças são comuns nas paredes e tetos; 
 

• Infiltrações em vários setores do hospital 

 
 
• As torneiras dos lavatórios não dispensam o uso das mãos, como exige o item 32.10.15, alínea a, da NR 32; 
• O hospital não tem Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba atualizado a respeito 

do atendimento da edificação ao Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico; 
• Não há sistema de gestão consolidado dos EPIs, sobretudo de entrega, uso e fiscalização. 
• Ausência de comprovação da adequação das condições de conforto térmico e relativas a ruído e iluminação, nos 

moldes definidos no item 32.10.1 da NR 32 e legislação complementar. 
 

8.9 – Pontos positivos identificados no hospital 
Como visto na cozinha e na lavanderia, o hospital tem pontos positivos a serem destacados, conforme 

a seguir: 
• Enfermaria diversas e enfermaria para intercorrências, mostra na foto 50: 

 

 
Foto 50. 



 
 

• Áreas para convivência, como a Praça Beija-flor e o Espaço Esperança, mostrados a seguir: 
 

 
 

 

• Rampas nos corredores para melhorar acessibilidade; 
 

O hospital investigado apresenta características específicas de geração de riscos que não são 
tecnicamente avaliados para adoção de medidas de prevenção e controle dos agentes prejudiciais à saúde e segurança de 
seus trabalhadores.  

A despeito de algumas áreas estarem bem estruturadas e das diversas atividades realizadas pelo 
investigado quanto ao atendimento dos pacientes internados e os casos emergenciais, é necessário adequação do meio 
ambiente de trabalho para os empregados. 

Nesse sentido, é fundamental o Investigado atacar todas as irregularidades apontadas e descritas no 
corpo deste relatório, sendo recomendável para esse fim a adoção das ações propostas a seguir: 

a. Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, conforme prescrevem a 
RDC 306 e a Resolução 358 do CONAMA – este programa escrito, quando corretamente implementado, 
comprova a capacidade do hospital de gerir todos os resíduos sólidos que eventualmente venha a gerar; 

b. Elaborar procedimento para transporte de resíduos hospitalares, conforme define o item 32.5.7 da NR 32; 
c. Adequar a edificação, quanto à eliminação de infiltrações, em atendimento a NR 8, item 8.4.2; 
d. Comprovar adequação das condições de conforto térmico e relativas a ruído e iluminação, como define o item 

32.10.1 da NR 32 e legislação complementar; 
e. Implementar plano de manutenções preventivas de máquinas e equipamentos nos moldes definidos no item 

12.111 da NR 12. Como destaque citam-se equipamentos como: coifa e equipamentos elétricos da cozinha e 
lavanderia; 

f. Proibir práticas incompatíveis com os serviços de saúde, tais como uso de adornos, consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho, guarda de alimentos em locais não destinados para este fim, uso de calçados 
abertos etc, como prescreve o item 32.2.4.5 da NR 32. Além disso, orientar profissionais para que não circulem 
com suas vestimentas de trabalho em locais indevidos, como estabelece o item 32.2.4.6.2 da NR 32; 

g. Adotar medidas de prevenção e combate a incêndios conforme disposto em legislação estadual e demais 
normas aplicáveis e em consonância com o item 23.1 da NR 23; 



 
 

h. Fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos do 
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas; e para atender a situações de emergência. Quanto aos EPIs, deve-se exigir seu uso; fornecer ao 
trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 
orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; substituir imediatamente quando 
danificado ou extraviado; e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 

i. Cuidar para que os colchões, colchonetes e demais almofadados, sejam revestidos de material lavável e 
impermeável, não apresentem furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias com o objetivo de evitar que se tornem 
fontes de absorção de bactérias e outros micro-organismos patológicos conforme estabelece o item 32.2.4.13.1 
da NR 32; 

j. Avaliar caldeirões industriais da cozinha quanto ao seu enquadramento, ou não, na NR 13; e instalar o 
manômetro para monitoramento da pressão de operação e válvula de segurança; 

k. Prover câmara fria de dispositivo para abertura por dentro e alarme, para que nenhum trabalhador fique preso 
inadvertidamente ou que não possa pedir ajuda caso passe mal, conforme prescreve o item 36.2.10.1 da NR 36; 

l. Manter instalações sanitárias limpas, sem odores fétidos, e em bom estado de conservação como prescreve o 
item 24.1.3 da NR 24; 

m. Fornecer recipientes com tampa nos gabinetes sanitários, para guarda de papéis servidos, especialmente os 
femininos, como determina o item 24.1.26, alínea f, da NR 24. Neste ponto, deve ser imprimida atenção à 
disponibilidade permanente de papel higiênico nas instalações sanitárias; 

n. Instalar portas independentes em todos os banheiros, providas de fecho que impeçam o devassamento; 
o. Fornecer material para lavagem e enxugo das mãos em todos os lavatórios, conforme estabelece o item 24.1.9 

da NR 24; as torneiras devem ser do tipo que prescindam do contato manual, nos moldes definidos no item 
32.10.15, alínea a, da NR 32; 

p. Melhorar limpeza geral do hospital; 
q. Adequar instalações elétricas, notadamente tomadas sem proteção ou com proteção quebrada, às prescrições 

da NR 10; 
r. Elaborar procedimento de trabalho na lavanderia para eliminar riscos biológicos no manuseio de roupas sujas; 
s. Prover água potável, em todo tempo, para os empregados, como exige o item 24.7.1 da NR 24. 

 
 
 
9. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO  

É bastante comum que as pessoas privadas de liberdade exerçam atividades de limpeza e/ou cuidado 
de outros usuários. É importante ressaltar que sendo o Hospital Psiquiátrico um estabelecimento de saúde é fundamental 
que todas as atividades realizadas pelos usuários tenham caráter de cuidado e, portanto, devem ser orientadas pelo PTS.  

No espaço para internamento destinado às pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, 
à, denominado Inocêncio Poggi, os próprios internos lavam suas roupas, sendo a única forma de garantir a higienização das 
suas vestimentas, apesar de não estar previsto no Projeto Terapêutico Singular de cada um. 

 



 
 

9. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Em entrevista realizada junto a direção, foi informado que a unidade é fiscalizada uma vez ao mês pelo 
Ministério Público. Em relação a documentos, foi encontrado um registro de visita realizada pelo Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS 13ª região, datado de 04/07/18, oportunidade em que foram constatadas irregularidades no 
exercício de um profissional e tomadas as medidas cabíveis. 
 

10. ENTREVISTAS COM INTERNOS 

 
Da mesma forma que foram realizadas entrevistas com os funcionários do Complexo Psiquiátrico 

Juliano Moreira, a equipe de inspeção conversou com alguns internos da unidade. Diante disto, em síntese foi dito que: 
• São realizadas reuniões do Alcoólico Anônimos semanalmente, bem como são desenvolvidas 

atividades como jogar bola, dominó, baralho, pintura, capoeira, festas em datas comemorativas; 
• Existe uma sala leitura no espaço Inocêncio Poggi, porém, ela sempre está com a porta fechada; 
• Muitos internos reclamam da falta de visitação da família, muitas vezes por consequência da 

distância da cidade onde mora; 
• Os banheiros são sujos e o hospital não disponibiliza papel higiênico e sabonete, ficando a cargo 

da família o envio destes produtos; 
• Muitos sofrem ameaças dos funcionários da unidade, caso desobedeçam às ordens; 
• Reclamam a falta de armários para guardar objetos pessoas, pois, são frequentes as situações 

de furto na unidade; 
• Se queixam da falta de água potável, sendo fornecidas ao consumo somente água da torneira; 
• Ausência de orientação jurídica dentro do hospital; 
• Às vezes ocorre a falta de lençol, toalha, roupa e travesseiro; 
• Confirmaram a existência de lugar para isolamento, que se caracterizam como espaços de 

castigo; 
• Quando o paciente fica em surto, é comum ficar trancado em isolamento que é acompanhado de 

falta de água para beber e de intenso calor que o quarto promove; 
• Alguns internos não têm conhecimento dos remédios que tomam, assim como, não tem acesso a 

telefonemas; 
• Os internos na ala dos adolescentes não fazem passeios externos; 
• Em situações de briga/confusão os internos são amarrados com força por uma faixa de pano e 

recebem uma injeção, não tendo conhecimento de qual medicamento é aplicado. Nestes casos, 
os funcionários soltam o paciente somente quando ele dorme, ficando trancado posteriormente 
em um quarto sozinho. 

 



 
 

10. RECOMENDAÇÕES 

A partir do que foi apresentado no presente relatório, confeccionado com base nas informações 
repassadas pela diretoria e pela equipe técnica do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, apresentamos as seguintes 
recomendações a serem trabalhadas no quadro institucional, pautados nas leis que amparam o cuidado a saúde nos 
diferentes níveis de complexidade dentro do Sistema Único em Saúde e reafirmados pela lei 10.216/2001: 

a) Atuação efetiva da Ouvidoria do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira de modo a atender todas as 
pessoas que busquem os seus serviços, inclusive com divulgação para o público interno e externo da existência de tal canal 
de atendimento; 

b) Elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) de todas as pessoas internadas envolvendo toda 
a equipe multiprofissional do Hospital Psiquiátrico. Essa ferramenta de cuidado precisa ser pensada e construída de forma 
que seu acesso seja fácil e diário por parte da equipe e também pelos próprios internos e familiares, assim como sejam 
tomadas as providências para que os PTS sejam efetivamente implantados na prática; 

c) Articulação com os órgãos que compõem o Sistema de Justiça, o Sistema Único de Saúde e o 
Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
das Nações Unidas; a Lei nº 10.216/2001 e demais leis no âmbito da Saúde Mental; as normas operacionais do Sistema 
Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social; a normativa do CNPCP e do CNJ; o parecer do Ministério Público 
Federal sobre medidas de segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico1; e a Lei Estadual nº 7.639 de 23 de 
julho de 2004 (Lei Estadual da Reforma Psiquiátrica), para o devido atendimento das mulheres em sofrimento mental 
autoras de delito internadas no Complexo Psiquiátrico; 

d) Articulação com a Defensoria Pública do Estado da Paraíba para o atendimento dos pacientes em 
sofrimento mental autores de delito ou atos infracionais internados no Complexo Psiquiátrico; 

e) Discussão ampliada sobre a realização da contenção mecânica e contenção química no Complexo 
Psiquiátrico, a partir de protocolos oficiais, e a perspectiva de utilizar outros métodos menos invasivos nas situações de 
conflito que envolvam as pessoas internadas, e que sejam respeitadas as indicações para cada sujeito no seu Projeto 
Terapêutico Singular; 

f) Adequação do uso da medicação de modo a atender as necessidades das pessoas internadas, 
assegurando seu uso exclusivamente com fins terapêuticos; 

g) Atividades de educação permanente em saúde (EPS) junto aos trabalhadores e trabalhadoras do 
Complexo em articulação com os serviços de saúde que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com destaque 
para as estratégias de desinstitucionalização das pessoas internadas no Hospital Psiquiátrico; 

h) Articulação com a Residência em Saúde Mental da UFPB para discussão e acompanhamento de 
casos visando a desinstitucionalização das pessoas internadas no Complexo Psiquiátrico; 

i) Realizar momentos de formação com as trabalhadoras e trabalhadores do Complexo Psiquiátrico, 
bem como com os familiares das pessoas internadas, sobre os dispositivos do SUAS (Sistema Único De Assistência Social), 
para acesso das pessoas internadas aos benefícios da Assistência Social, como o Benefício de Prestação Continuada, e os 
dispositivos do SUS, para os serviços de saúde em todos os níveis e para acesso das pessoas internadas por longos 
períodos ao Programa De Volta pra Casa, quando pertinente; 

j) Observação da condição das adolescentes do sexo feminino internadas na instituição, no sentido de 
garantir sua proteção, garantindo seus direitos bem como a sua autonomia nos espaços privados de liberdade. 

                                                 
1 MPF. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Parecer sobre Medidas de Segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sobre a Perspectiva da 

Lei nº 10.216/2001. Brasília, 2011. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude-mental/docs-publicacoes/parecer_medidas_seguranca_web.pdf 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude-mental/docs-publicacoes/parecer_medidas_seguranca_web.pdf


k) Envio ao Ministério Público do Estado da Paraíba, através do Centro de Apoio às Promotorias de
Defesa da Cidadania, dos dados dos 5 (cinco) moradores que as famílias não querem recebê-los, para as providências 
cabíveis. 

João Pessoa, 29 de outubro de 2019 

_________________________________________________ 

Carla de Sant´Ana Brandão Costa
Conselho Regional de Psicologia – 13º região 

_________________________________________________ 

Raniere da Silva Dantas 

Ministério Público da Paraíba 

____________________________________________ 

Maria das Graças de Azevedo Santos 

Ministério Público da Paraíba 

____________________________________________ 
Danilo dos Santos Rodrigues 

Ministério Público do Trabalho na Paraíba 
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