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INSPEÇÃO DO HOSPITAL COLÔNIA VICENTE DE MATOS (antigo Barreiro Velho). 

1. INTRODUÇÃO

● Dados básicos sobre o Hospital Psiquiátrico e a visita realizada:

       No dia 05 de dezembro de 2018 foi realizada a Inspeção Nacional no Hospital Colônia Vicente de 

Matos, antigo Barreiro Velho localizado na Rua Agamenon Magalhães s/n, no município de Barreiros/PE, 

com CNPJ sob o número 10.572.048/0042-04. A inspeção foi feita sem nenhuma comunicação prévia à 

instituição, de modo que, nem a Direção da unidade, trabalhadores e ou pacientes tinham conhecimento 

sobre a mesma. 

A equipe da inspeção foi composta por 09 representantes do CRP-02 - Conselho Regional de Psicologia 

da 2ª Região: José Hermes de Azevedo Junior CRP-02/7883 (Organização) e Patrícia de Oliveira 

Guimarães CRP-02/17739 (Organização), Vinícius Suares de Oliveira CRP02/16923 (Conselheiro 

Suplente), Adriana Paula Barbosa de Miranda CRP02/20087 (Colaboradora da Comissão de Direitos 

Humanos), Ana Maria Christine Lima da Silva CRP02/17901 (Colaboradora da Comissão de 

Enfrentamento ao Racismo), Claudianne Vasconcelos Silva CRP02/21471 (Colaboradora da Comissão do 

Despatologiza), Maria da Conceição Leite e Silva CRP- 02/9782 (Psicóloga Orientadora Fiscal), Maria 

Valéria de Oliveira Correia Magalhães CRP02/6720 (Psicóloga Orientadora Fiscal), Silvannir Jaques 

(Assessora de Comunicação e Imprensa); 03 representantes do Ministério Público do Trabalho – MPT: 
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Janine do Rego Miranda (Procuradora do Ministério Público do Trabalho), Ginaldo Sobral (Analista do 

Ministério Público da União - MPU) e Leonardo Bezerra de Albuquerque (Técnico do MPU/Apoio 

Técnico Administrativo de Segurança Institucional); 03 representantes do Ministério Público de 

Pernambuco – MPPE: Édipo Soares Cavalcante Filho (Promotor de Justiça/Coordenador do CAOP 

Saúde),  Solon Ivo da Silva Filho (Promotor de Justiça de Barreiros), Marcos Creder de Souza Leão 

(Analista Ministerial Médico Psiquiatra); 02 representantes do CRESS/PE - Conselho Regional de Serviço 

Social 4ª Região : Wanessa da Silva Pontes CRESS Nº 7945 (Conselheira) e Márcia Maria Rodrigues de 

Lima Cavalcanti CRESS Nº 4147 (Agente Fiscal); 05 representantes da APEVISA -Agência Pernambucana 

de Vigilância Sanitária: Marcille Ferraz Aragão Leite Nóbrega Leite, Darlene Rodrigues dos Santos, 

Marília Alves Pereira dos Santos, Eduardo Beltrame e Jaime Brito; 04 representantes do Conselho 

Regional de Enfermagem de Pernambuco- COREN: Bruno Becker (Procurador Geral), Raissa Madeira 

(Assessora Jurídica), Fernanda Cerqueira COREN-PE 129482 (Enfermeira Fiscal e Coordenadora de 

Fiscalização) e Luciana Aguiar (Conselheira); 02 representantes do Ministério do Trabalho e Emprego 

MTE: Cláudio Honório de Albuquerque e Marcos Antônio Lisboa Miranda; 03 representantes do 

Conselho Regional de Medicina de Pernambuco – CREMEPE: Silvio Sandro Rodrigues (Conselheiro), 

Otávio Valença (Médico Fiscal) e Joelli Azevedo (Assessora de Comunicação). A equipe da inspeção 

contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a qual disponibilizou uma viatura com quatro agentes 

federais. Ressalta-se que, durante toda a visita realizada, dois destes agentes entraram na unidade de 

saúde acompanhando os participantes da inspeção; e os outros dois, permaneceram do lado de fora do 

hospital. 
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 A equipe responsável pela inspeção chegou por volta das 9h30 no Hospital e iniciou as atividades 

dirigindo-se à Diretoria da Instituição de Saúde. A equipe foi recebida pela Gerente Administrativa, que 

informou que a Diretora da unidade não estava presente no hospital. De imediato, o Promotor de Justiça 

entrou em contato telefônico com o Gerente de Atenção à Saúde Mental do estado e solicitou a presença 

do mesmo no hospital. O gerente informou que no final da manhã estaria presente à unidade de saúde. 

Uma das representantes do CRP-02 fez contato telefônico com a Diretora da unidade, na ocasião, 

a mesma estava em Igarassu desenvolvendo atividades no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, 

ficando impossibilitada de comparecer ao hospital, mas disponibilizou a Gerente Administrativa para 

acompanhar a equipe.  A gerente mostrou-se disponível e disse que ajudaria no que fosse possível 

fornecendo informações preliminares sobre o Hospital: como número de pacientes, número de 

funcionários, terceirizados e outras informações sobre o funcionamento da unidade de saúde. 

 Importante destacar, que após análise dos dados disponibilizados na inspeção via relatório dos 

participantes e parceiros envolvidos, foi possível identificar que algumas informações referentes ao 

número de pacientes, números de funcionários e outros dados sobre o hospital e o processo de 

desinstitucionalização, que vem ocorrendo no Vicente de Matos desde 2017, foram divergentes, 

evidenciando certa discrepância nos dados colhidos. Ressalta-se ainda, que o relatório da APEVISA não foi 

enviado para a compilação dos dados, e por isso não existem informações referentes às observações feitas 

por este órgão. 

A Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho fez a apresentação de 

todos os integrantes da equipe da inspeção e informou como seria a metodologia da visita. Na 

oportunidade, explicou também sobre os objetivos da Inspeção e fez a entrega da lista com a solicitação 

dos documentos que deveriam ser apresentados até o final da inspeção ou posteriormente via e-mail.  

Inicialmente, a representante do MPT optou em realizar a entrevista, que deveria ser feita com a 

direção da unidade, com a gerente administrativa, mas logo desistiu, avaliando que seria melhor iniciar a 

visita e verificar in loco as questões postas no questionário a realizar a entrevista com a gerente, presente 

no momento da inspeção.  

Mediante essa decisão, a representante do MPT solicitou um funcionário para acompanhar a 

equipe nas dependências do Hospital. 

Neste momento, parte do grupo já havia entrado na unidade de saúde. A gerente administrativa 

designou um funcionário de nível médio para acompanhar a equipe de inspeção que ainda não havia 

entrado.  O respectivo funcionário fez um breve relato sobre as direções anteriores que já haviam passado 
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pelo hospital nos últimos anos e colocou que o processo de desinstitucionalização tem mobilizado muito 

as pessoas: “o processo vem se arrastando e todo mundo já está bem cansado” (SIC).  

A equipe da inspeção se dividiu em grupos ou duplas na tentativa de mapear todo o hospital com foco 

em atender o que estava previsto nos instrumentais em relação à visita e o que deveria ser observado 

quanto à estrutura e funcionamento da instituição: foram realizadas conversas individuais com alguns 

pacientes de forma reservada em garantia ao sigilo das informações e com alguns profissionais 

concursados e outros terceirizados.  Antes do término da inspeção, toda a equipe se reuniu na sala da 

Diretoria, logo na entrada do Hospital, para finalizar a inspeção e agradecer a colaboração de todas (os) 

funcionárias (os).  

      Entre 12h30 e 13h registrou-se a chegada do Gerente de Atenção à Saúde Mental do estado que, logo 

se reuniu com toda equipe da inspeção.  

      Além da presença do referido Gerente de Atenção à Saúde Mental destacou-se também a presença 

de parte da equipe de desinstitucionalização e, de outros colaboradores que estão fazendo parte deste 

processo. 

      O Gerente de Atenção à Saúde Mental do estado mostrou-se disponível em repassar para toda a 

equipe de inspeção como o processo de desinstitucionalização vem acontecendo no Hospital Colônia 

Vicente de Matos. Afirmou que, desde março de 2017 até a data da inspeção; 15 pacientes já haviam sido 

desinstitucionalizados e que a previsão para o término deste processo seria o final de dezembro de 2018.  

      Indaga-se, entretanto, que se em um ano e oito meses apenas 15 usuários foram 

desinstitucionalizados, como os 73 que ainda estavam no hospital serão desinstitucionalizados até o 

final de dezembro? 

      O Gerente de Atenção à Saúde Mental do estado colocou que os 73 usuários serão relocados em oito 

Residências Terapêuticas, mas estas ainda não estão prontas, porque o município ainda não conseguiu 

alugar nenhuma casa, e vem encontrando muita dificuldade para efetivar a locação destes imóveis. 

     O promotor de Barreiros fez referência na sua fala sobre a preocupação com todo esse processo, 

principalmente, pelo fato, de não está conseguindo alugar os imóveis. Destacou-se ainda na sua fala, a 

informação de que alguns municípios já receberam verbas para investimentos nestes novos dispositivos 

sociais, mas ainda não estão sendo utilizadas. Também confirmou que o estado estará repassando o valor 

integral das AIHs – Autorização de internação Hospitalar para o município: cada usuário equivale a um 

valor de R$ 1500,00. 

       Por fim, o Gerente de Atenção à Saúde Mental do estado informou que as oito residências 

terapêuticas serão em Barreiros, afirmou também que tem sido trabalhado com os municípios para que 

eles possam se responsabilizar integralmente pelos pacientes contando com total apoio do estado. O 
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Gerente de Atenção à Saúde Mental pontuou ainda o compromisso do Secretário de Saúde do estado 

com todo o processo de desinstitucionalização, e que mesmo que eles não estejam tendo o apoio do 

Ministério da Saúde, o processo não deixará de ocorrer. Colocou que não tem sido fácil e que o hospital 

é o primeiro do município que será fechado, mas existem mais duas unidades hospitalares que também 

serão encerradas.  

O Gerente de Atenção à Saúde Mental refere, ainda, que no Hospital Colônia Vicente de Matos tem 

pacientes com mais de 40, 50 anos de internamento, e, portanto, é grande a institucionalização desses 

“pacientes”; como também é significativa à ausência das famílias; a maioria dos pacientes não tem mais 

laços familiares, e os poucos que ainda têm; a família não quer recebê-los de volta. 

     Importante ainda registrar neste momento final da inspeção, a fala de dois profissionais de nível 

superior e o registro da chegada de outro profissional de nível superior que não estava de plantão neste 

dia, mas ficou sabendo da inspeção e resolveu ir até o Hospital. 

     Destaca-se ainda a fala de outro profissional de nível superior dirigida à equipe da inspeção; o mesmo 

enfatizou que o grupo não deveria deixar-se impressionar pelo fato dos pacientes estarem sem roupas ou 

sem sandálias, porque eles “eram muito bem assistidos e evoluídos no prontuário” (SIC). Explicou que 

muitas camas estavam desforradas porque os pacientes podiam incendiar os lençóis ou se enforcar. Desta 

forma, a retirada dos lençóis era uma forma de protegê-los.  

     A fala do profissional fez a equipe da inspeção refletir sobre o que significaria de fato ser “bem 

assistido”; e ficou a reflexão de que: Como uma pessoa totalmente desprovida de identidade e 

individualidade não tendo sequer a garantia dos seus direitos básicos poderia se sentir ou se reconhecer 

enquanto sujeito, inserido no cenário social e pronto para ser desisnstitucionalizado?  

      Foi dito ainda pelo gerente de saúde mental, que existe todo o esforço da equipe nesse processo de 

desinstitucionalização e na tentativa de devolver a esses pacientes, a condição de sujeito, inclusive 

relata que todos os pacientes do Hospital Colônia Vicente de Matos já haviam tirado certidão de 

nascimento e outros documentos, no entanto, ficou a pergunta; será que apenas a retirada de 

documentos vai devolver a esses pacientes a dignidade e toda uma vida que foi roubada? Não se pode 

negar que a retirada destes documentos, é sem dúvida, o primeiro passo para o resgate da cidadania 

perdida, mas ainda muito precisará ser feito para que a desinstitucionalização venha ocorrer de fato. 

       Por fim, destaca-se o relato de mais um profissional, presente no momento final da inspeção, que 

afirmou que estava sofrendo muitos problemas de ordem emocional e de saúde devido ao descaso e 

absurdos vivenciados no hospital. Afirmou que, nunca em toda sua carreira, havia sido tão desrespeitado 

como profissional, principalmente, pelo fato de que muitos pacientes foram transferidos sem ter recebido 

alta médica. 
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 A inspeção foi finalizada às 14h20. 

 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE 
 Infraestrutura e a organização do espaço físico do Hospital Psiquiátrico: 

O Hospital Psiquiátrico está situado na Região da Mata Sul do estado de Pernambuco, sob a gestão 

da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; é uma instituição pública destinada ao tratamento de 

pacientes psiquiátricos crônicos, adultos, do sexo masculino. A unidade funciona 24h por dia em regime 

de internamento, todavia já faz um tempo que o hospital não recebe nenhum paciente, pois, será em 

breve fechado, sendo os pacientes relocados para Residências Terapêuticas na região.  

Destacou-se que alguns pacientes têm livre acesso à comunidade local, inclusive há relatos de que, 

alguns deles, todos os dias, vão ao centro da cidade e/ou até a praia de São José da Coroa Grande só para 

passear. Eles se locomovem sozinhos, sem nenhum responsável do hospital. Foi dito pelos profissionais 

que muitos deles já estão internados há tanto tempo que o hospital é como se fosse a casa deles, então 

“eles entram e saem à vontade” (sic). 

Durante a inspeção foi constatado que a capacidade do hospital era para 120 internos, mas 

atualmente estava com 73 (setenta e três) pacientes. Importante destacar, que durante a visita de 

inspeção a informação sobre o número de pacientes oscilou entre 71 e 74 pacientes internados; ou seja, 

não houve consenso deste número, e a equipe recebeu respostas divergentes quanto ao quantitativo. 

Também não houve consenso quanto ao quantitativo dos funcionários. Houve relatos de que o 

Hospital Colônia Vicente de Matos contava com 08 Médicos, 07 Técnicos de Enfermagem, 01 Enfermeiro, 

07 Psicólogos. Já em outras entrevistas foi coletado que o hospital apresentava, por exemplo, 06 

enfermeiras, 18 técnicos de enfermagem e 28 auxiliares e 07 médicos. Registrou-se, portanto, que houve 

discrepância nos dados coletados. 

  Ainda em relação à equipe de trabalho do hospital foi verificado que, no momento da inspeção, não 

havia na unidade nenhum médico (plantonista ou diarista), terapeuta ocupacional, assistente social ou 

psicólogo, o que contraria o previsto na Portaria Nº 251, de 31 de janeiro de 2002, que prevê a presença 

de toda uma equipe técnica nos hospitais psiquiátricos. Ressalta-se que no momento da visita, iniciada 

por volta das 9h30, o hospital estava também, sem a presença da direção, contava apenas com a gerente 

administrativa, apenas um profissional de nível superior, alguns funcionários de nível médio e vários 

terceirizados da Real(cozinha); Adlim(copeiro); Soluções(limpeza) e Mandacaru(vigilantes). 

Também foi informado que a organização das escalas de trabalho dos profissionais era realizada no 

formato de plantões de 24 horas, onde cada profissional comparecia ao Hospital para dar o seu plantão 

apenas uma vez por semana. Foi possível observar, que devido à realização deste tipo de escala feita pelos 

profissionais de nível superior, os pacientes ficavam sem receber a devida assistência durante a semana 
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e, principalmente aos sábados e domingos. A maioria destes profissionais realizou concurso público para 

ser diarista; mas ao longo dos anos e de gestões sucessivas, essa forma de contratação foi substituída. 

A gerente administrativa informou que existe uma escala dos profissionais, mas durante a visita ficou 

bastante evidente que essa escala não era cumprida e parecia não ter nenhum controle da Direção. 

Desde a chegada da equipe no hospital até o final da inspeção foi possível observar, além da ausência 

dos profissionais de nível superior, a ausência das atividades terapêuticas, recreativas, grupos, oficinas ou 

qualquer outra atividade dirigida aos pacientes. Registrou-se, inclusive, que na visita de inspeção foram 

verificados locais, onde aconteciam Oficinas Terapêuticas e consultório de atendimento odontológico que 

estava fechado.  A equipe recebeu a informação de que esses espaços estavam sem funcionar há muito 

tempo. 

  

Também foi identificado que os pacientes ficavam ociosos andando pelo hospital sem a 

supervisão ou acompanhamento de nenhum funcionário da equipe. Em alguns momentos, também foi 

possível verificar que alguns destes pacientes permaneciam em locais insalubres ou que poderiam 

representar algum perigo para eles; alguns estavam no pátio, próximos a esgotos, fossas e lixo hospitalar. 

Também foram feitos registros de vários focos de dengue.  
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Destaca-se ainda, que alguns pacientes, logo na entrada do hospital, estavam sem roupas, 

pedindo comida e dinheiro, outros estavam em seus leitos dormindo, possivelmente medicados, e outros 

tomando banho na área externa em torneiras. Foi possível observar um paciente com deficiência física, 

amputado, se arrastando pelo chão, outro; em frente à Unidade numa maca, também com deficiência 

física; esse último foi informado à equipe da inspeção que ele era  “cuidado” por outro paciente, e que 
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estava numa casa/residência, teoricamente se preparando para o processo de desinstitucionalização. 

Ainda em relação ao espaço físico, destaca-se a presença de vários animais circulando entre os 

pacientes na parte interna e externa do hospital. Observou-se que existiam muitos gatos, cachorros e até 

pombos no interior da unidade de saúde. Registrou-se aqui que alguns desses animais podem ser 

transmissores de doenças e/ou problemas de saúde. 

               Quanto às documentações solicitadas no início da visita, a equipe de inspeção, não recebeu 

nenhuma documentação ao final da inspeção, exceto cópias das folhas de ponto. Também não foi 

recebido por e-mail, nenhum documento posterior à visita de inspeção realizada.  Desta forma, a equipe 

não teve acesso ao regimento interno, regras de convivência ou alvarás de funcionamento. Também não 

foi possível verificar documentação referente ao Projeto Técnico Institucional, relação nominal dos 

funcionários, cópias do registro de classe do responsável técnico, acesso aos contratos dos terceirizados 

e/ou outros documentos solicitados. 

             Não foram coletadas informações referentes a capacitações ou formações específicas para a 

equipe técnica e/ ou demais funcionários. No ponto referente à Formação e Educação Permanente, 

também não foi identificada nenhuma proposta de qualificação profissional, ou qualquer atualização ou 

capacitação dirigida aos profissionais.            

            Quanto à modalidade de internação, a maioria dos pacientes sofreu internação involuntária, no 

entanto, não foi encontrado nos prontuários registro das comunicações destas internações junto ao 

Ministério Público, conforme previsto pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Esta lei 

faz a previsão de que esta comunicação seja feita até 72h.  

         Destacou-se ainda, que a maioria dos pacientes havia sido internado há mais de 30 ou 40 anos; o 

que pode justificar a ausência desta comunicação ao Ministério Público. Esse tempo prolongado de 

internamento, também tem dificultado o processo de desinstitucionalização e a reinserção dos pacientes 

junto à família e à sociedade. 

Quanto às condições físicas do espaço registrou-se, que atualmente o hospital era composto por dois 

pavilhões (C e D), localizados na área mais central, próximos da administração e do alojamento dos 

médicos; um pavilhão um pouco afastado (B) e o pavilhão (A); duas casas que funcionavam como 

residências, onde moravam 03 pacientes, contendo quartos, banheiro e com sala de televisão. Ressaltou-

se que só foi possível averiguar uma dessas casas; a outra estava fechada, não sendo possível confirmar 
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se também moravam pacientes, conforme descrito por alguns profissionais da unidade de saúde. 

Destacou-se ainda, que no hospital existem outras casas e que a equipe de inspeção recebeu a informação 

de que estas; eram ocupadas por antigos funcionários do hospital.  

Ainda em relação a essas casas, não foi possível identificar nas entrevistas realizadas, quais os critérios 

utilizados pela equipe para definir quem poderia ter acesso ou não as residências terapêuticas. Verificou-

se ainda, a falta de condições estruturais e funcionais desse espaço. A casa tinha poucos móveis, sofás 

rasgados, ventiladores quebrados e, ausência de armários nos quartos ou guarda-roupa, ficando tudo 

jogado na cama. Foi informado à equipe que a limpeza da casa era de responsabilidade dos pacientes. A 

residência que foi visitada estava bastante desorganizada e descuidada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrou-se ainda, que durante a inspeção só foi possível entrevistar um paciente morador desta 

residência; o mesmo estava bastante irritado e ficou o tempo todo questionando a equipe sobre o porquê 

estavam fazendo aquilo com ele, e com os outros pacientes.   

Diante desta fala, mais uma vez ficou a sensação da equipe da inspeção, de que as informações 

referentes ao processo de desinstitucionalização não estavam sendo trabalhadas com os pacientes, e 

que estes, eram meros expectadores de todo o processo vivido no hospital. 

 A desinstitucionalização não era só relocar estas pessoas do hospital, nas residências terapêuticas; 

este processo implica num compromisso social de resgate da autonomia e cidadania desses pacientes que 

nitidamente parecia não ocorrer no hospital, contrariando assim o proposto na Portaria nº 251/2002, que 

afirma que o Hospital Psiquiátrico deve oferecer, entre outras atividades, preparação do paciente para 



 

11 

 

alta hospitalar, garantindo sua referência para a continuidade do tratamento em serviço territorial com 

programa de atenção compatível com sua necessidade. Alguns dos pacientes entrevistados pareciam 

alheios ao processo de desinstitucionalização; expressavam veementemente o desejo de permanecerem 

no hospital e a indignação por estarem passando por este processo; outros demonstraram sequer saber 

o que estava acontecendo. Foi identificado que no hospital existiam muitos pacientes cronificados com 

graves prejuízos cognitivos, sociais e emocionais evidentes. Faz-se necessário pontuar, que muitos 

trabalhadores terceirizados, também fizeram relatos à equipe de inspeção, de que não recebiam 

informações sobre o que estava acontecendo no hospital e principalmente no que se refere ao processo 

de desinstitucionalização; os mesmos sentem-se inseguros e preocupados com a manutenção dos seus 

respectivos empregos. 

No item das ações do Hospital em conjunto com a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS do território, 

a equipe não conseguiu identificar nenhuma destas ações durante a visita. 

Ainda em relação ao espaço físico foram observadas várias questões que serão descritas aqui. 

Também será registrada a análise dos espaços deste hospital, quanto às legislações vigentes. 

A equipe iniciou pelo local onde estava instalada a cozinha. Verificou-se de imediato, se as instalações 

estavam em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 32, que regula a segurança e saúde no 

trabalho em serviços de saúde.  

No dia da visita, a equipe de inspeção recebeu a informação de que existiam 03 cozinhas no hospital 

e que uma delas havia sido desativada naquele mesmo dia. Em relação às outras duas cozinhas registrou-

se, que uma era destinada para os pacientes, terceirizados e parte da equipe e a outra para os profissionais 

de saúde, apenas os médicos e parte da enfermagem.  

Quanto à cozinha que fica no térreo destacou-se, que a mesma estava instalada numa área de 

aproximadamente 64 m², possuía ventilação natural através de janelas e três ventiladores de parede; sem 

sistema de exaustão na área dos fogões e outros equipamentos para reduzir a dispersão de gorduras e 

vapores, consoante estabelecido na Norma Brasileira nº 14518. 

 Foi relatado pelos funcionários que o local era muito quente, e mesmo com as janelas abertas e os 

ventiladores, fazia muito calor no recinto. Também houve relatos de vazamento de gás e vazamento de 

corrente em alguns equipamentos elétricos (freezer). Alguns funcionários relataram que já levaram 

choque nestes equipamentos. 
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          Registrou-se ainda, a ausência de telas de proteção contra insetos nas janelas e armazenamento 

irregular de vários produtos de limpeza sob o balcão. Não foi encontrada quantidade suficiente de 

alimentos na despensa. 
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No momento da inspeção, havia duas cozinheiras fazendo a refeição para os pacientes. Ao serem 

indagadas se já receberam algum treinamento sobre os riscos da função, afirmaram que não. As panelas 

para cozinhar os alimentos demonstraram um bom tempo de uso, apresentando sinais de desgastes. A 

conexão do gás para o fogão que vem dos botijões instalados fora da cozinha era uma espécie de 

gambiarra, inadequada para o ambiente, podendo ocasionar riscos ambientais. 

Em relação ao cardápio, a equipe de inspeção recebeu a informação de que o mesmo deveria mudar 

semanalmente, porém isso não acontecia, pois, muitas vezes, faltavam alimentos para cumprimento do 

que estava estabelecido. No dia da inspeção, por exemplo, serviriam para o almoço salsicha e fígado de 

boi para os pacientes, bem diferente do estabelecido. Houve relatos de pacientes que esse “menu” era 

servido frequentemente.  

Também foi possível observar que o único freezer para acondicionar os alimentos estava bastante 

enferrujado e com temperatura abaixo da recomendada prejudicando a conservação dos alimentos.  

        As cozinhas (dos pacientes e servidores) contavam com o contingente de 08 cozinheiras e 08 copeiras, 

cujo vínculo empregatício opera-se com a terceirizada Real e Adlim, respectivamente. As reclamações 

ocorreram em razão da ausência do fornecimento de vale-transporte e desvio de função, uma vez que 

nos finais de semana, não há copeira, ficando a cozinheira respondendo pelas duas funções. A empresa 

Soluções Ltda, ficava responsável pela limpeza com 02 plantonistas na área interna (horário de 6h às 18h) 

e diaristas na área externa (6h às 16h). A noite não há limpeza. A empresa Adlim  Terceirização em Serviços 

Ltda fornecia as copeiras e a Real JG Serviços Gerais as cozinheiras. 

O refeitório não apresentava condições adequadas para servir as refeições, visto que não atendia ao 

disposto na Norma Regulamentadora nº 24.  
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O piso não era revestido de cerâmica. As mesas e os assentos eram insuficientes para os pacientes. 

Também foi observada a ausência de sabão e papel para a higiene das mãos na área do refeitório. 

Ainda em relação alimentação, foi informada à equipe de inspeção que são fornecidas três refeições 

diariamente. 

Em relação ao extintor de incêndio, não se observou irregularidade, estando na data de validade. 

Na lavanderia também foram encontrados alguns problemas; registrou-se que este ambiente possuía 

duas máquinas, divididas em duas áreas específicas: área suja e área limpa. Por ocasião da visita de 

inspeção, foi verificada a presença de pacientes transitando livremente da área suja para a área limpa, 

pois a comunicação entre as duas áreas era permitida independentemente de visores ou 

intercomunicadores, contrariando a Norma Regulamentadora nº 32.  Não foi constatada a existência de 

calandra. As máquinas apresentavam estágio avançado de uso; uma das máquinas estava com seu sistema 

de proteção sem funcionar, ao abrir a tampa. A equipe também foi informada que as roupas do Hospital 

Geral de Barreiros eram lavadas naquele local. Vale salientar, o péssimo estado de conservação das 

máquinas pela aparente falta de manutenção daqueles equipamentos, podendo ocasionar acidentes.  
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Os trabalhadores que estavam na lavanderia não tinham capacitação quanto aos princípios de higiene 

pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, EPI - Equipamento de Proteção Individual e EPC - 

Equipamento de Proteção Coletiva e procedimentos em situações de emergência. Um dos trabalhadores 

estava trabalhando em sistema de diária, tendo recebido R$ 50,00(cinquenta reais) diretamente da 

diretora, segundo declaração do mesmo. Assim, portanto, contratado irregularmente, sem registro 

profissional. Aduziu ainda, que já fazia diária há mais de um ano, sempre que era chamado para trabalhar. 

Em relação à área de armazenamento de resíduos, que ficava localizada na área externa, foi 

identificado que há separação do lixo comum do lixo biológico, mas ausência de ponto de luz e de água, 

além da péssima conservação das instalações. 

       Quanto à casa da bomba d’água e cisterna, também situadas na área externa, foi possível observar a 

presença de fiação elétrica com emendas, indicando a necessidade de manutenção do equipamento.  

Observou-se ainda a ausência de fechamento completo da tampa da cisterna, facilitando a sua 

contaminação por insetos e roedores.  

       Faz-se necessário destacar, que em outros setores do hospital, foi observado pela equipe, vários locais 

com fiações elétricas expostas; gambiarras que podiam pôr em risco a vida dos pacientes e/ou dos 

funcionários.  
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Em relação à rede de esgoto, ao sair do prédio, foi observado que estava a céu aberto constituindo 

um risco para a saúde dos pacientes, além de facilitar a proliferação de insetos, e possivelmente de 

enfermidades. Também foi identificado em vários locais da área externa, esgotos a céu aberto; inclusive 

um deles encoberto por mato, podendo causar acidentes ou contaminações. 

 

 Ainda em relação à área externa, foi possível constatar que o pátio central estava bastante seco, sujo, 

com excrementos e forte odor de urina; nesta parte também foram encontrados móveis velhos, camas 

enferrujadas e sucata. É importante destacar, que o hospital não utilizava depósitos apropriados para o 

descarte, e armazenamento dos materiais perfuro – cortantes, por isso improvisava os recipientes vazios 

de material de limpeza. 
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Dando prosseguimento à inspeção, destacou-se ainda sobre os banheiros, as enfermarias e a 

farmácia; entre outros locais observados.  

Quanto aos banheiros, estes eram escorregadios e não tinham proteção; estavam úmidos e sujos, 

exalando mau cheiro, apresentando infiltrações nas paredes e vazamento, faltando encanação adequada 

para o chuveiro e pia. Ressaltou-se a ausência de portas, o que evidencia total falta de privacidade dos 

pacientes; os mesmos não têm seus direitos básicos garantidos e o respeito à dignidade humana estava 

sendo aviltado com a maior naturalidade e descaso possível.  
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       Quanto às enfermarias, algumas eram amplas e mais claras, outras mais escuras. Algumas 

apresentavam um cheiro mais forte, de urina, outras não, mas a grande maioria estava em condições 

precárias de conservação e manutenção; apresentavam infiltração, havendo rachaduras e paredes 

danificadas por todo lado. Presença de compensado para vedar as janelas. No dia da inspeção, algumas 

das camas aparentavam ter sido cobertas às pressas. Os leitos estavam em péssimo estado de 

conservação, algumas camas, além de estarem desforradas, com lençóis e colchões rasgados davam sinais 

de desgaste pelo tempo.  Os móveis eram antigos, e alguns estavam danificados.   

      Destacou-se ainda que uma das enfermarias  apresentava alagamento no piso. Também foi 

identificada uma sala de intercorrência e uma enfermaria só de acamados. Nesta última, existia cerca de 

10 a 12 pacientes debilitados, alguns amputados e com dificuldade de locomoção. Também foi verificada 

a existência de uma sala de intercorrência que possuía 04 camas, 02 poltronas, 01 torpedo de oxigênio, 

01 maca, 03 cadeiras de roda, 01 DEA, 01 ECG, nebulizador, aspirador, e carro de parada. Nesta sala, 

haviam dois pacientes sob cuidados clínicos, onde um tinha realizado uma cirurgia de amputação de um 

dedo do pé e o outro se submeteu a um debridamento de úlcera por pressão. Foi observado que ambos 

estavam sem admissão médica após o retorno dos hospitais, onde realizaram os procedimentos e não 

possuíam prescrição médica atualizada, sendo a última em outubro de 2018.  



 

19 

 

 

  

Ainda em relação a enfermagem é importante ressaltar que, foi coletada a informação de que quase todos 

os pacientes eram hipertensos e faziam uso de medicação.  

Relatou-se ainda uma situação que chamou atenção da equipe – um paciente diferenciado que ficava 

sozinho numa enfermaria; como se fosse um  quarto particular. Foi dito por alguns funcionários, que a 

família dele pagava por fora, trazia ventilador e outros utensílios e equipamentos; por isso ele ficava 

sozinho. Também foi informado que ele era muito “brabo” (SIC). O mesmo estava saindo do banho e 

estava sem roupa na cadeira de rodas.  Quando percebeu que a equipe de inspeção estava no local 

mostrou-se um pouco irritado e hostil. 
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Em relação à farmácia verificou-se que a mesma funcionava com o pessoal do administrativo, em 

regime de plantão. Foi possível observar muitos remédios já separados por saquinho com os nomes dos 

pacientes. Também foi identificado que neste espaço existia apenas um atendente de farmácia e que o 

mesmo, ao ser questionado sobre o cargo que ocupava, afirmou que estava em desvio de função, e que 

seu cargo era Analista de Saúde. Foi informado ainda que só existia um farmacêutico no hospital  e que 

este dava apenas um plantão de 24h, mas como à noite não tinha o que fazer, ele dava dois plantões de 

12h.  
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Outra estrutura que chamou atenção da equipe foi um prédio abandonado onde funcionários 

relataram que ali ficavam crianças doentes mentais e que foi desativado há muitos anos, sem precisão do 

ano propriamente dito.  

No ponto referente a situações de violência, os profissionais relataram não serem comuns esses casos 

na instituição. Houve relatos que antigamente existiam mais brigas, no entanto, elas hoje, aconteciam 

raramente, mas, quando aconteciam, a equipe afastava os pacientes do conflito e tentavam manter os 

mesmos distantes por um tempo.  

Referente à contenção mecânica, os profissionais relataram que não costumava acontecer, pois 

quando havia algum problema com os pacientes, normalmente, estes eram logo medicados. Estes 

medicamentos eram previamente prescritos para serem usados exatamente nestas situações. Evidencia-

se, portanto, o uso inapropriado das medicações com único objetivo de manter os pacientes e o ambiente 

sobre controle.  

Quanto aos espaços de isolamento ou de castigo, os profissionais relataram não havia esta prática 

dentro do hospital. Afirmaram categoricamente que eram práticas inexistentes nos dias atuais, mas, que 

anos atrás, práticas violentas como agressões e castigo eram bem comuns. 

No ponto referente à realização de revistas, não há relatos de revista em pacientes ou visitantes. 

Inclusive toda equipe da inspeção teve livre acesso a todo o hospital. 
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3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

        Quanto às condições voltadas para a garantia dos direitos básicos dos pacientes ratifica-se o que já 

foi observado neste relatório: falta de assistência adequada, pacientes cronificados com graves 

transtornos psíquicos residuais associados ao deficit de funções cognitivas e, função motora; alguns 

destes, dependentes de cuidados de terceiros, desde cuidados básicos, como a manutenção da higiene e 

alimentação.  

     Registrou-se mais uma vez que os pacientes estavam a maior parte do tempo, ociosos, sem atividades 

recreativas ou terapêuticas, e, ainda sem apresentar nos prontuários qualquer projeto terapêutico 

individualizado que atendesse às necessidades dos pacientes e que tivessem por objetivo trabalhar 

autonomia, independência e questões voltadas para reinserção na família ou no território como preconiza 

a Lei 10.216/2001. 

      Ressaltou-se mais uma vez, a existência de leitos sem roupas de cama, guardas roupas vazios ou 

ausência destes. Destacou-se também, que os pacientes não possuíam objetos pessoais, toalhas, 

sabonetes, nenhum pertence. Muitos deles, no momento da inspeção, estavam sem camisa, descalços, 

ou mesmo nus; seja pela falta de cuidado e descaso dos profissionais de saúde da unidade, pela 

naturalização deste tipo de comportamento ou ainda por características e/ ou sintomatologia da própria 

doença. Verificou-se ainda, alimentação precária, pacientes bebendo água da torneira, totalmente 

desprovidos de qualquer referência pessoal, que pudesse garantir aos mesmos, a dignidade e os direitos 

básicos e sociais previstos por lei. 
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 Ainda em relação a alimentação destacou-se, que houve relato de alguns profissionais da cozinha 

que estavam bastante revoltados por terem que servir salsicha para os pacientes enquanto os médicos e 

o pessoal da enfermagem iriam comer galinha. Foi dito que o freezer estava cheio, mas era só para os 

médicos.  

 

           

 Ressalta-se mais uma vez que existiam duas cozinhas, uma no térreo e outra no 1ª andar, conforme 

fotos acima. Também foi relatado que existia um cardápio proposto pela nutricionista afixado na parede, 

mas este não era cumprido. Também não existia o cumprimento de nenhuma dieta, não sendo, portanto, 

respeitadas as necessidades médicas de alguns pacientes. Segundo informações colhidas pelos pacientes 

à comida era péssima e, a cada dia só fazia piorar.  

          Evidencia-se mais uma vez a estrutura precária das enfermarias, do refeitório e dos banheiros. Estes 

últimos, sem porta, sem papel higiênico; a parte do banho com espaços maiores, podendo tomar banho 
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de 01 a 04 pacientes, sendo possível evidenciar a falta de privacidade dessas pessoas que estavam 

totalmente despersonalizadas, com seus corpos nus, compartilhando do que existe de mais sagrado no 

ser humano: sua intimidade. Importante também pontuar, que embora existia um número significativo 

de profissionais da limpeza, o hospital tinha um cheiro forte, de urina, cigarro e outros odores 

desagradáveis.  

        Segundo relatos dos pacientes, após o jantar os leitos eram trancados, impossibilitando a livre 

circulação e o acesso aos banheiros e água potável. Destacou-se ainda, que vários espaços do hospital 

não apresentava acessibilidade para pessoas com deficiência. 

       Em relação à participação das famílias, o pouco que foi observado nas entrevistas com alguns 

profissionais foi de que grande parte dos pacientes não recebia mais nenhuma visita. Não foi identificado 

no hospital nenhum trabalho dirigido especificamente às famílias; quando há necessidade, para àqueles 

que, ainda mantém algum contato com familiares, a família era acionada por telefone pelos profissionais 

da instituição. Para os poucos que ainda recebem visitas, observou-se que não existe rigor quanto aos 

dias ou horários de visita, pois muitas vezes são famílias de outros municípios, e/ou do interior o que 

dificulta a vinda para o hospital. 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

       Como já sinalizado, não foi apresentado nenhum documento referente ao Projeto Técnico  

Institucional – PTI; também em nenhum momento durante a visita realizada foi informado pelos 

profissionais questões referentes a este projeto institucional. Portanto, não foi possível verificar as 

propostas, atividades e ou rotinas previamente estabelecidas. Também não foi identificado nenhum 

projeto terapêutico individualizado nos prontuários. 

     Não foi possível observar o registro das rotinas institucionais.  Mais uma vez vale a pena ressaltar, a 

ausência de atividades, oficinas terapêuticas, atendimentos em grupo ou individual aos pacientes e a falta 

de profissionais de saúde no hospital durante a visita. Segundo relatos de alguns pacientes a única 

atividade de “lazer” que eles tinham era assistir TV no pátio.  
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Também não foi possível observar, a periodicidade dos atendimentos e registros realizados pelos 

profissionais. Em relação aos prontuários houve certa dificuldade em acessá-los pela equipe de inspeção, 

todavia tanto o CREMEPE – Conselho Regional de Medicina quanto o CRP- 02- Conselho Regional de 

Psicologia 2ª região, e o COREN – Conselho Regional de Enfermagem conseguiram acessar alguns 

prontuários, após muita insistência da equipe.  

    No Serviço Social não foi possível verificar registros específicos, visto que no dia da inspeção não era o 

dia do plantão da Assistente Social, e que a mesma só chegou ao final da visita porque foi informada da 

inspeção e decidiu comparecer ao hospital no intuito de colaborar com a inspeção. Como a mesma estava 

sem a chave da sua sala, só foi possível ver alguns poucos registros nos prontuários dos pacientes e no 

livro de registro geral porque estes foram encontrados, aleatoriamente, na sala de refeições da equipe 

técnica de nível superior localizada no primeiro andar do prédio central.  

    Ainda em relação à assistente social, registrou-se que a mesma informou que as atividades e ações com 

os pacientes eram esporádicas e que era dado ênfase as datas comemorativas, sendo outras questões e 

atividades terapêuticas e sociais não valorizadas ou estimuladas pela profissional. 

   Quanto aos registros feitos nos prontuários pelos médicos, foi pontuado se que eles aconteciam de 

forma irregular; com atendimentos esporádicos. Os prontuários não possuíam projeto terapêutico 

individual, nem o termo de consentimento esclarecido do tratamento ou termo referente à internação 

involuntária. Também não foi verificado nenhum registro de discussões e/ou decisões tomadas em 
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equipe. Pontuou-se ainda que nos relatos feitos pelos profissionais não existiam informações sobre a 

ocorrência de reuniões de equipe ou discussões de casos, também não houve relatos ou registros em 

livros ou atas referentes as ações de desinstitucionalização ou referente a alta dos pacientes. 

   Quanto ao serviço de psicologia, pontuou-se que no momento da inspeção, não tinha nenhum 

profissional presente, sendo assim, foi realizado contato telefônico pela Psicóloga Orientadora Fiscal do 

CRP-02 com a Diretora da unidade para obter informações sobre o setor.   

   A diretora explicou que atualmente existiam apenas duas(dois) psicólogas(os) trabalhando na unidade 

e mais duas(dois) profissionais afastadas(os); uma(um), em função de ter iniciado as férias na própria 

quarta feira, e a(o) outra(o), estava de licença prêmio. A Direção informou que devido ao processo de 

desinstitucionalização já havia solicitado a relocação desses profissionais para outros serviços e que esta 

demanda estava sendo tratado pela SES.  

   A diretora do Hospital, por telefone, deu um panorama do trabalho realizado pelo setor de Psicologia. 

Pontuou que o foco do trabalho desenvolvido pelas (os) profissionais era na abordagem direta com o 

paciente, através de um trabalho junto aos familiares e no processo de fechamento da unidade. Colocou 

que a Gerente Administrativa poderia disponibilizar os prontuários para averiguação dos registros da 

psicologia, além da lista de frequência.  

   Em relação aos profissionais de nível superior foi constatado que, apesar das (os) mesmas (os) terem 

sido nomeadas (os) por concurso público, na condição de diarista(6h); transformaram o contrato de 

trabalho em dois plantões de 24h inicialmente, e há mais de dez anos, que ficou reduzido a um plantão 

de apenas de 24h, com valor médio acima de R$ 2.500,00. Essa informação acima foi repassada por 

uma(um) das(os) psicólogas(os), via contato telefônico. 

   Atualmente o processo de inserção dos pacientes na Residência Terapêutica estava sob a 

responsabilidade do gerente de atenção à saúde mental e de um (uma) psicóloga(o). Destacou-se ainda, 

a participação de outra (o) profissional de psicologia que foi designada para monitorar o 

acompanhamento dos serviços de psicologia no que se refere ao fechamento da instituição.  

   Ressaltou-se ainda, que foi realizado contato telefônico com uma das psicólogas que iniciou as férias no 

dia da inspeção. A mesma informou sobre o projeto terapêutico geral do hospital, que incluiu o serviço 

de psicologia, e prevê acompanhamento, acolhimento, atividades externas, além de hortas e ampliação 

das residências terapêuticas. Além de fazer referência ao projeto de trabalho do hospital, a psicóloga falou 
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sobre os pacientes e relembrou que muitos deles foram colocados no hospital sem motivo pelos familiares 

e esquecidos; sendo abandonados sem sequer terem tido a chance de terem uma vida social. 

   Vale a pena destacar, que apesar do relato da Direção e da psicóloga quanto ao Papel do setor de 

Psicologia ser direcionado para o trabalho de acompanhamento junto aos pacientes, desenvolvendo 

atividades e grupos terapêuticos; não foi identificado nenhum cronograma de atividades específicas da 

Psicologia como também, não houve relatos da existência de grupos ou de alguma atividade realizada por 

este setor. 

   Dentre a amostragem selecionada para averiguação dos registros da psicologia, foi possível identificar 

que apenas uma(um) profissional evoluía com sistematicidade e com o conteúdo coerente com o papel 

da psicologia, cumprindo assim a Resolução do CFP- Conselho Federal de Psicologia de nº 01 de 2009, que 

trata da obrigatoriedade do registro documental. Destacou-se também que foram encontrados poucos 

registros de outra (o) profissional do setor, e nenhum registro dos demais. Destacou-se, entretanto, que 

foi encontrado na inspeção o registro nos prontuários de profissionais que já haviam saído do hospital.  

Também se faz necessário destacar, que foi dito por alguns funcionários entrevistados durante a 

inspeção, que alguns profissionais da Psicologia insistiam com os pacientes para que estes 

permanecessem na unidade hospitalar, ferindo os princípios fundamentais do Código de Ética e a 

Declaração Universal de Direitos Humanos. E contrariando o projeto de desinstitucionalização da unidade 

hospitalar. 

   No final da inspeção o CRP-02 conversou com o gerente de Saúde Mental do estado, que também é 

psicólogo, e falou da indignação quanto à forma que o setor de Psicologia vinha funcionando, e, 

principalmente tratou das questões referentes aos contratos de trabalho e como estes eram firmados, o 

que prejudicava a qualidade do serviço prestado aos pacientes. Na volta para Recife; uma psicóloga; fez 

contato telefônico com a Psicóloga Orientadora Fiscal do CRP-02, e na ocasião comentou que achou 

interessante o CRP-02 comparecer ao hospital para proteger a categoria da forma inadequada de como o 

processo de desinstitucionalização estava acontecendo, justificou também a falta de registro documental 

e sugeriu a possibilidade de reunir o grupo para comparecer numa reunião junto ao CRP-02. Foi elucidado 

à profissional, o objetivo da inspeção e atuação do CRP-02 neste processo, como também foram feitas 

reflexões quanto ao papel de cada profissional no tratamento e cuidado dos pacientes.  

         Em relação aos atendimentos externos, registrou-se que o hospital não possuía ambulância e, 

quando necessário era acionado o SAMU ou ambulância de outro município.   
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     Também não foi observado nos prontuários ou nos discursos dos profissionais entrevistados 

articulações do hospital com o território, porém, quando necessário os pacientes eram levados para 

resolver questões referentes à documentação e ou benefícios.  

     Quanto aos canais de denúncia, de acordo com alguns profissionais entrevistados o hospital não 

possuía espaço, onde prestar queixas ou reclamações e que o único caminho acabava sendo comunicar 

ou conversar diretamente com a direção do hospital. Importante registrar, que alguns profissionais 

entrevistados relataram a dificuldade em conseguir conversar com a direção e que vinham se sentindo 

desvalorizados como profissionais, pois, sentiam-se como se fossem totalmente descartáveis. 

      No ponto referente à Organização do Trabalho, a grande maioria dos entrevistados, tanto de nível 

médio quanto superior, relatou não haver Projeto Terapêutico Institucional, mas que cada trabalhador 

sabia das suas funções conforme o seu setor, e que o trabalho acabava sendo organizado a partir dessas 

divisões já instituídas.  

     No ponto referente a Reuniões de Equipe, houve relatos que há muito tempo não aconteciam reuniões 

de equipe, desde o início do processo de Desinstitucionalização. Foi verbalizado ainda, que no intervalo 

de quase um ano, devíam ter acontecido apenas uma ou duas reuniões de equipe. A justificativa dada foi 

a dificuldade em conciliar horários devido ao regime de trabalho de todos os profissionais, e o fato, de 

não ter acontecido nenhuma convocação por parte da direção. 

    No ponto referente a Avaliação Pessoal do trabalho feita pelos profissionais entrevistados, apontou-se 

como principais pontos positivos - a afinidade da equipe e o local, por trabalharem há vários anos e já 

conhecerem bem a rotina. Os pontos negativos destacados foram - a falta de cuidado do hospital, pois 

acreditavam que se o governo investisse mais na estrutura do local e em atividades para os pacientes, 

haveriam melhores condições de trabalho, e a falta de uma ambulância, e maca para transporte dos 

pacientes, que não podem se locomover,  pois quando um paciente passava mal, ele era carregado nos 

braços pelas técnicas de enfermagem. No setor A e B fica uma técnica de enfermagem e duas para o setor 

principal.   

 

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

        Embora o processo de desinstitucionalização tenha sido muito verbalizado pelo Gerente de Saúde 

Mental do estado, e, o hospital, esteja sendo acompanhado por uma equipe de desinstitucionalização; não 

foi possível visualizar ações dirigidas para o fortalecimento desta ação dentro do hospital. Também não foram 

identificados nos relatos das pessoas entrevistadas, ações dirigidas para o processo de desinstitucionalização. 

          Registrou-se aqui a fala do paciente morador de uma das casas do Hospital: “Sou pobre, não tenho 

família, não tenho pai nem mãe, mas sei falar... passei 18 anos no Alberto Maia e agora estou aqui e queria 
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entender o porquê estão fazendo isso comigo, por que estão querendo me tirar daqui” (SIC). Esta fala nos 

faz pensar como esse processo de desinstitucionalização está acontecendo junto aos pacientes. O que está 

sendo dito? Como está sendo trabalhado com eles? O que está sendo repassado sobre esse processo. Sabe-

se que desinstitucionalizar não é apenas retirar os pacientes do hospital e colocar em outro lugar; 

desinstitucionalizar, é antes de mais nada, devolver aqueles pacientes a real condição de cidadão, é 

devolver aqueles pacientes a possibilidade de uma vida digna, produtiva onde os mesmos possam estar 

reinseridos nos espaços sociais e na comunidade.   

Por fim, registrou-se que em muitos dos terceirizados e funcionários do hospital existia a fala recorrente 

de que eles estavam temerosos pela forma como o processo de desinstitucionalização estava acontecendo, 

e pela manutenção ou não dos seus empregos; sentiam-se angustiados, acreditando que de uma hora para 

outra iriam ficar desempregados. 

 

6. INCIDENTES NO HOSPITAL 

Não houve relatos de incidentes no hospital. Registrou-se na visita feita pela equipe de inspeção ao 

necrotério, que dois dias antes da inspeção, havia acontecido um óbito e que não houve tempo da pessoa 

ser socorrida até o hospital do município.  O motivo da morte foi infarto e a família ainda ia ser acionada, o 

que chamou atenção do grupo, visto que o enterro já havia acontecido. Destacou-se que o necrotério 

parecia ser o local mais limpo do hospital. 

 

 

Não foi possível identificar espaços de isolamento, castigo e também não foi verificado nos discursos da 

equipe e pacientes relatos de violência ou contenção física. Já em relação à contenção química, verificou-



 

30 

 

se que era uma prática comum na instituição: já existiam remédios prescritos pelos médicos que são 

utilizados pela enfermagem para “acalmar” os pacientes, quando necessário. 

7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

                        Pontuou-se que não foi possível identificar nenhum PTS dos pacientes, assim como poucos registros 

nos prontuários e ou livros referentes às atividades realizadas. Ratificou-se, através dos relatos das pessoas 

entrevistadas, pouca ou quase nenhuma articulação dos profissionais com equipamentos ou dispositivos 

sociais disponíveis na rede. Não existiam reuniões de equipe ou atividades e grupos terapêuticos. Os 

pacientes ficavam sem atividades, sem atendimentos, restando um ou outro atendimento médico ou 

atendimentos pontuais que pareciam não ter nenhuma conexão com o PTS, visto que esse não foi 

identificado. 

                       Registrou-se ainda, que não foi encontrado nenhum relato das pessoas entrevistadas, sejam 

profissionais ou pacientes, quanto à questão de identidade de gênero ou relatos que envolvessem a 

sexualidade dos pacientes. 

                       Ratificou-se que os pacientes na sua grande maioria, não possuíam nenhum tipo de pertence pessoal, 

alguns usavam roupas do próprio hospital, outros não.  

                       Nas enfermarias, na sua maioria, não existiam guarda – roupas ou armários, e quando existia; esses 

estavam vazios; os pacientes estavam ociosos sem realizar nenhuma atividade ou grupo durante a inspeção. 

Alguns permaneceram durante a visita reservados, quietos, sem nenhum contato com a equipe, outros 

permaneceram nas suas camas, dormindo ou apenas deitados e, apenas alguns, espontaneamente, se 

aproximaram da equipe que estava realizando a inspeção na tentativa de iniciar algum diálogo; fazer algum 

questionamento ou tirar alguma dúvida. Não foi possível identificar no comportamento dos pacientes uma 

atitude mais participativa, autônoma ou até mesmo crítica em relação à visita ou ao processo de 

desinstitucionalização como um todo. 

                       Esta unidade de saúde não era destinada a atendimento de adolescentes. Registrou-se que não havia 

nenhum adolescente internado no Hospital Colônia Vicente de Matos.      
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8.  EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

              Importante registrar que as atividades de limpeza eram realizadas por terceirizados, não foi possível 

observar, em nenhum momento, pela equipe da inspeção, a realização deste tipo de atividade pelos pacientes. 

Quanto aos cuidados com outros pacientes foi visto logo na entrada do hospital um paciente cuidando de 

outro com deficiência, este estava deitado numa maca diferenciada, mais alta que as comuns, e segundo 

informações recebidas, ele passava o dia todo naquele local, sendo assistido por este outro paciente. 

             Destacou-se ainda, que de acordo com algumas entrevistas realizadas com os funcionários e 

terceirizados foi informado a equipe de inspeção, que as casas onde os pacientes moravam eram cuidadas 

por eles próprios, de forma que foi possível observar certo abandono, descuido e higiene inadequada. 

Também foi dito a equipe nas entrevistas realizadas, que alguns pacientes auxiliam nos banhos, na 

administração de medicamentos e no auxílio da alimentação junto aos pacientes que possuem dificuldades 

em realizar essas atividades, individualmente. Ainda foi informado a equipe por alguns profissionais 

entrevistados, que os critérios de escolha para os pacientes realizarem as respectivas atividades acontecia 

de forma aleatória. Os profissionais relataram que os pacientes não recebiam nada em troca. 

           Apesar da fala dos profissionais em relação a essas atividades desenvolvidas pelos pacientes ser algo 

comum; não foi encontrado nos prontuários; nenhuma informação referente a estes procedimentos ou 

avaliação da equipe com este tipo de encaminhamento; ou ainda discussão de caso e inserção da atividade 

como fazendo parte do Projeto Terapêutico do paciente. Como já foi sinalizado no relatório, não foi 

identificado em nenhum momento da visita de inspeção o Projeto Terapêutico Institucional ou 

Individualizado dos pacientes. 

 

9. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

               Não foram registradas, em nenhum momento durante a inspeção, informações referentes às 

fiscalizações já realizadas no Hospital Colônia Vicente de Matos.  

 

10. RECOMENDAÇÕES 

                Um dos desafios deste novo milênio, para Saúde Mental seria a desativação dos hospitais 

psiquiátricos tradicionais, considerando-se a grande população de pessoas que ainda viviam em seu interior 

e os retrocessos recentes no campo da saúde mental. 

               Deve-se trabalhar no intuito de promover a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos, bem 

como a implementação de novas formas de lidar com a loucura e com o sofrimento psíquico, não validando 

modelos arcaicos que privilegiam o confinamento, o hospitalocentrismo e a exclusão social dos pacientes. A 
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luta deve ser pela manutenção de serviços e dispositivos sociais, que estimulem a autonomia e a reinserção 

desses pacientes, tanto na família quanto no território lutando pela garantia dos direitos básicos sociais e da 

cidadania de cada um desses pacientes.  

           Alguns autores apontaram possíveis riscos para o fracasso de um projeto de desinstitucionalização 

no Brasil, citando principalmente a realidade socioeconômica e política do país; as divergências ideológicas 

entre os trabalhadores de saúde mental; a desorganização do setor saúde, de um modo geral; e a falta de 

uma infra-estrutura na comunidade para tratar e cuidar dos egressos dos hospitais psiquiátricos e de suas 

famílias. Essas questões precisam ser e estão sendo consideradas; porém não devem servir de obstáculos ao 

desenvolvimento de um programa de saúde mental ético e humano, que se apresente mais eficiente do que 

o abandono em que se encontram os doentes nos hospitais-asilos (manicômios); portanto, para que a 

desinstitucionalização se concretize, é preciso que haja uma rede de suporte capaz de apoiar estas pessoas, 

porque, sabe-se que, quanto maior a gravidade da doença e o tempo de internação, maior será a 

interferência na vida do familiar e, dessa forma, boa parte da população sofrerá direta ou indiretamente com 

as consequências dos tratamentos mentais tradicionais.   

                Apesar do hospital Vicente Colônia de Matos está passando pelo processo de desinstitucionalização 

já há algum tempo, foi avaliado pela equipe de inspeção que muito ainda precisa ser feito para garantia dos 

direitos e retomada da vida social desses pacientes.  

               Outro ponto identificado foi à necessidade do hospital repensar o modelo de tratamento oferecido 

aos pacientes visto que, enquanto este estiver funcionando, é fundamental que ofereça um tratamento de 

qualidade, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar atenta às necessidades dos pacientes; com 

atividades, grupos, atendimentos; sendo cada paciente assistido e avaliado individualmente dentro de suas 

potencialidades e condições para serem devidamente reinseridos na sociedade e na família; até chegar o 

momento do fechamento do Hospital para que seja possível a continuidade da luta pela Reforma Psiquiátrica, 

por uma saúde mais digna, e a garantia a esses pacientes de uma vida mais repleta de direitos sociais e pela 

luta e garantia dos Direitos Humanos.  

 

Seguem recomendações gerais feitas pela equipe de inspeção: 

 

 Cumprimento da Declaração Universal de Direitos Humanos; 

 Cumprimento das Legislações e Resoluções específicas de cada profissão; 

 Reelaboração e/ou cumprimento do Projeto Técnico Institucional; 

 Realização de Reuniões da Equipe Técnica semanais; 
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 Registros nos prontuários dos pacientes conforme legislações específicas de cada profissão;  

 Elaboração e/ou cumprimento do PTS – Projeto Terapêutico Singular; 

 Articulação com a RAPS; 

 Readequação do horário de trabalho dos profissionais de nível superior atendendo as 

necessidades dos pacientes para que eles possam ser assistidos em tempo integral por uma 

equipe multi e interdisciplinar;  

 Que as escalas e/ou horários de trabalho sejam cumpridos; 

 Capacitações e/ou Atualizações no intuito de melhorar a oferta do serviço prestado;   

 Por fim, fechamento do hospital, e recolocação dos pacientes nas residências terapêuticas e/ou 

reinserção nas famílias. 

 

Recomendações específicas feitas pelo CREMEPE e COREN: 

 

 De acordo com o CREMEPE importante incorporar o Exame do estado mental: item recomendatório 

conforme Resolução CFM Nº1821/2007, Resolução CFM Nº 2056/2013, art. 51, alínea a, Resolução 

CFM Nº 2056/2013, art.51, alínea g, Resolução CFM Nº 1638/2002 e Resolução CFM nº 2057/13, 

anexo II, Da anamnese das prescrições e evoluções médica, o Prognóstico item recomendatório 

conforme Resolução CFM Nº 1821/2007, Resolução CFM Nº 1638/2002 e Resolução CFM Nº 

2056/2013, art. 51, alínea l e Sequelas item recomendatório conforme Resolução CFM Nº 1638/2002, 

Resolução CFM Nº 1821/2007 e Resolução CFM Nº 2056/2013, art. 51, alínea m; 

 Implementação de comissões que possam garantir o funcionamento do setor médico de acordo com 

as Resoluções e legislações do CREMEPE: 

Comissão de Revisão de Óbito item recomendatório conforme Resolução CFM Nº2056/2013; Portaria MS 

nº 170 de 17 de dezembro de 1993, que estabelece a obrigatoriedade da Comissão de Revisão de Óbito 

para o credenciamento em alta complexidade em oncologia; a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1000 

de 15 de abril de 2004, que estabelece a obrigatoriedade da Comissão de Revisão de Óbito para os 

hospitais de ensino; a Portaria MS/GM nº 1405 de 29 de junho de 2006, que instituiu a rede Nacional de 

Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimentos da Causa Mortis; e a Portaria MS nº 3123 de dezembro 

de 2006, que estabelece a obrigatoriedade da Comissão de Revisão de Óbito para o Processo de 

Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde; 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA - se regime do trabalho CLT) ou Comissão Local 

de Saúde do Trabalhador (CLST - se regime do trabalho RJU) item recomendatório conforme 
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Resolução CFM Nº 2056/2013; NR nº 05 - Ministério do Trabalho e Emprego; Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador; 

 Que o Serviço de Enfermagem possa dispor do Regimento do Serviço de Enfermagem, Normas e

Rotinas, e Procedimento Operacionais Padrão (POPs); Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE); registro das atividades de enfermagem nos

documentos referentes à assistência de enfermagem; aposição do número e respectiva categoria de

inscrição no Conselho;

 Cumprimento da notificação emitida pelo COREN para solucionar as irregularidades encontradas em

inspeções anteriores que constam no processo administrativo de Fiscalização nº 596/2017 a fim de

garantir assistência de enfermagem segura e livre de situações que possam incorrer em imperícia,

negligência ou imprudência;

 Cumprimento da Notificação (NAD – nº401471-039 /2018) emitida pelo MPTE – Ministério Público

do Trabalho e Emprego para o comparecimento na SRTE – PE, no dia 12 de dezembro de 2018 às 9h

com a finalidade de apresentar documentações, principalmente no que se refere ao cumprimento

da NR -32 e para a continuidade da fiscalização, porém, até a conclusão deste relatório nenhum

representante do Hospital compareceu ao COREN.
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