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RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS AO 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARINGÁ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 No dia 06 de dezembro de 2018, equipe composta por treze profissionais1, 

sendo três destes representantes do Conselho Regional de Psicologia do Paraná 

(CRP-PR), dois representantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT), quatro representantes da Defensoria Pública do Estado do Paraná 

(DPPR), três representantes da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região 

(PRT9), um representante docente da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

realizou visita ao Hospital Psiquiátrico de Maringá (Sanatório Maringá), localizado na 

Rua Antonio Carniel, 665 – Zona 05 – Maringá/PR, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 79.129.110/0001-08, e no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o número 2587289. 

A visita não foi anunciada pela equipe de inspeção, de modo que a preservar-

se o sigilo esperado para este tipo de missão. A visita, com duração de um dia, 

contemplou breve diálogo inicial com a direção administrativa da unidade, 

representada pelo Sr. Luiz Boligon, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia 

de visita. Em seguida, procedeu-se visita a todos os ambientes do Hospital 

Psiquiátrico, bem como realizou-se conversas individuais e em grupo com as pessoas 

privadas de liberdade, seus familiares e com os profissionais.  

Ao final da visita, realizou-se entrevista e diálogo de encerramento com a 

direção administrativa (Sr. Luiz Boligon) e direção clínica/técnica (Sr. Paulo Vecchi 

Abdala) e foram coletados os documentos institucionais requisitados no momento 

                                                
1 Liana Claudia Borges Paulino (PRT9), Fábio Aurélio da Silva Alcure (PRT9), Adam Fiori (PRT9), Tarsila Flores 

(MNPCT), Thaís Soboslai (MNPCT), Semiramis Maria A. Vedovatto (CRP-PR), Michele Gabardo Machado (CRP-
PR), Maynara Helena Flores Martins (CRP-PR), Gerson da Silva (DPPR), Gilson Rogério Duarte de Oliveira 
(DPPR), Nayra Borges de Almeida (DPPR), Emilia Tocie Fujiwara (DPPR), Fábio José Orsini Lopes (UEM). 
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inicial da visita. Considerando que parte destes documentos não estavam prontos 

para serem entregues, foi estabelecido prazo de 10 dias para que a instituição 

encaminhasse os demais documentos. 

Com base na visita realizada, na análise dos documentos entregues, a equipe 

de inspeção apresenta o que segue.   

 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE 

Trata-se de hospital psiquiátrico de natureza privada sem fins lucrativos e 

conveniado ao SUS, pela gestão municipal de saúde de Maringá. Dispõe de 252 leitos 

psiquiátricos destinados ao sistema público e outros 14 leitos privados, destinado a 

internações particulares ou convênios com planos de saúde, totalizando 266 leitos. A 

instituição dispõe, ainda, de contratualização regional no âmbito do SUS, prevendo 

abrangência à determinadas regiões de saúde, no entanto, conforme o Diretor 

entrevistado, o Hospital recebe encaminhamentos de todo o Estado. As internações 

se efetivam, exclusivamente, por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado 

do Paraná. Na data da visita havia 251 pessoas internadas na instituição, 9 das quais 

pelo sistema privado. 

Inicialmente, cabe apontar que o quantitativo de leitos hospitalares em 

funcionamento na ocasião da visita não corresponde à informação mensalmente 

atualizada no CNES do referido estabelecimento nos últimos 6 (seis) anos. A 

instituição está erroneamente cadastrada no CNES como hospital geral, indicando a 

existência de 192 leitos de psiquiatria, sendo 160 leitos SUS, e outros 80 leitos de 

saúde mental.   
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Figura 1: Espelho da composição do módulo hospitalar cadastrado no CNES do hospital. 

 

As irregularidades no cadastro do estabelecimento revelam incongruências na 

caracterização e classificação do serviço, as quais se refletem no financiamento 

público federal repassado. 

De acordo com a Portaria GM/MS nº 251, de 31 de janeiro de 20022, “entende-

se como hospital psiquiátrico aquele cuja maioria de leitos se destine ao tratamento 

especializado de clientela psiquiátrica em regime de internação”. O estabelecimento 

em questão está habilitado pelo Ministério da Saúde como hospital psiquiátrico, na 

classe NÍVEL I - ESTABELECIMENTO DE SAÚDE COM Nº DE LEITOS DE 

PSIQUIATRIA ATÉ 160 LEITOS, por meio da Portaria GM/MS nº 123 de 31/01/2013. 

O financiamento repassado pelo governo federal corresponde à classe e ao porte do 

hospital habilitado pelo Ministério da Saúde. Isto indica que o governo federal está 

repassando os valores das diárias em psiquiatria estabelecidos para hospitais 

classificados no Nível I, enquanto o quantitativo de leitos em funcionamento no 

                                                
2 Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-
JANEIRO-2002.pdf 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-JANEIRO-2002.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-JANEIRO-2002.pdf


 

Página 4 de 93 
 

hospital equivaleria à classe Nível III, cujo valor de diária é menor, em observância ao 

Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS. Não 

obstante, tal irregularidade contraria o disposto no artigo 10º da Portaria nº 

3.588/2017, que vedou a ampliação do número de leitos por hospitais psiquiátricos 

além dos já cadastrados no CNES em dezembro de 2017.   

Configura-se, ainda, como um agravante o fato do Hospital Psiquiátrico de 

Maringá também estar habilitado como Serviço Hospitalar de Referência em Saúde 

Mental, no âmbito do Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial. Isto 

porque os leitos de saúde mental (código 87) e a referida habilitação são exclusivos 

para estabelecimentos de saúde do tipo hospital geral e hospitais especializados em 

pediatria ou maternidades, conforme estabelecido pelas Portarias GM/MS nº 

148/2012 e nº 953/2012.  

Dessa forma, o governo federal atualmente repassa ao município de Maringá 

recursos financeiros que deveriam ser destinados exclusivamente a hospitais 

psiquiátricos ou a hospitais gerais.  

A licença sanitária expedida pela prefeitura municipal de Maringá em 11 de 

setembro de 2018 enquadra o estabelecimento como hospital psiquiátrico.  

No que se refere à procedência das pessoas internadas, a listagem 

disponibilizada pelo hospital indica que havia munícipes de 105 cidades diferentes do 

estado, abrangendo 20 das 22 microrregiões de saúde do Paraná. Isto denota que a 

lógica territorial de organização da RAPS no estado é ainda insuficiente.  
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Gráfico 1: Número de Pessoas Internadas por Região de Saúde 

 

 

O município de Maringá compõe a macrorregião Noroeste e a 15ª 

microrregião de saúde. Na data da visita, havia 72 pessoas internadas procedentes 

de Maringá, condizente a 28% do total de leitos ocupados. A microrregião de saúde 

de Maringá e de Paranavaí destacam-se no gráfico acima como as duas regiões com 

maior quantitativo de pessoas internadas no hospital na data da visita, somando, 

respectivamente, 109 e 18 pessoas.      

Não bastasse a fragilidade da estruturação da atenção hospitalar em saúde 

mental no estado, identificou-se pessoas internadas distantes cerca de 500 km da 

cidade onde moram, o que dificulta a articulação do cuidado em rede, a constituição 

e o fortalecimento de vínculos. 
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A configuração hospitalar caracteriza-se pela existência das seguintes 

unidades de internação:  

• Unidade masculina de adultos com transtorno mental (105 leitos); 

• Unidade adulta feminina (55 leitos destinados a pessoas com 

transtorno mental e 8 leitos para álcool e outras drogas);  

• Unidade masculina destinada aos adultos com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas - UDQ (72 leitos);  

• Unidade de adolescentes com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas - UDA (12 leitos, podendo chegar a 15 leitos); e 

•  Unidade particular/convênios (14 leitos mistos).  

Segue abaixo tabela com a distribuição das vagas e a taxa de ocupação de 

cada unidade de internação no dia da visita ao hospital, abrangendo as diferentes 

modalidades de internação.  

 

No que se refere ao perfil das internações, verificou-se que cerca de 85% 

das internações foram voluntárias, seguida de compulsórias (11%) e involuntárias 

(4%). Todavia, a proporção de internações compulsórias entre adolescentes é alta, 

correspondendo a mais de 90% do total de internados. Verificou-se que a internação 

involuntária e compulsória entre homens também é mais expressiva do que entre as 

mulheres, público com maior proporção de internações voluntárias.   

Conforme a documentação apresentada pelo hospital houve 58 pessoas 

voluntária involuntária compulsória Taxa de ocupação (%)

Transt. Mental Masc. 105 106 91 8 7 101%

Feminina 63 57 56 1 0 90%

Álcool e Drogas Masc. 72 66 60 0 6 92%

Adolescentes 12 13 1 0 12 108%

Particular/convênio 14 9 7 0 2 64%

Total/média 266 251 215 9 27 94%

Unidades de 

Internação

Nº de 

vagas

Ocupação por tipo de internaçãoNº Leitos 

ocupados
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internadas involuntariamente no ano de 20183, e nove pessoas – 15% das quais – 

permaneciam nesta mesma condição até a data da visita.  

A dimensão do consentimento sobre o tratamento pareceu-nos abordada 

formalmente pelo profissional médico do serviço, no momento de admissão da 

internação. A documentação apresentada pelo hospital não faz menção às diretrizes 

e às medidas previstas nas situações de recusa ao tratamento. Houve relatos de 

diversas pessoas internadas afirmando o “desejo de ir embora” e as dificuldades para 

dimensionar as perspectivas de alta.  

O prontuário físico dos usuários, localizado no posto de enfermagem das 

unidades de internação, continha “Termo de consentimento livre e esclarecido para 

internação psiquiátrica voluntária”, informando o conhecimento dos direitos previstos 

na Lei 10.216/2001 e a concordância com a necessidade do internamento, 

devidamente datado e assinado pelo usuário, médico responsável e, nas situações de 

internação involuntária, pelo familiar e médico responsáveis.  

Para além disso, há outro documento assinado na admissão da internação, 

denominado “Protocolo de Internamento”, por meio do qual o usuário ou seu familiar 

declaram ciência dos procedimentos e normas do hospital. Neste documento informa-

se que o usuário receberá a terapêutica indicada pela medicina, ficando sob 

responsabilidade dos médicos da instituição. Aponta-se a importância e os 

compromissos dos familiares durante o tratamento e alta, responsabilizando-os, 

também, pelos “ônus materiais e pessoais causados pelo paciente nas dependências 

do hospital”. Ademais, o representante legal do usuário é compelido a autorizar o uso 

de imagem do usuário pelo hospital, captada em fotografia e/ou vídeo durante as 

atividades internadas e externas, “sem qualquer ônus, de forma pública ou particular, 

com a finalidade única de divulgação dos trabalhos recreativos, culturais, 

educacionais e terapêuticos por ele recebidos nesta instituição”. 

                                                
3 Ano inconcluso. Considerado o período de 01 de janeiro a 03 de dezembro de 2018. 
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De forma geral, observou-se que o edifício do Hospital Psiquiátrico é uma 

construção antiga e arquitetonicamente inadequado às finalidades terapêuticas e de 

reabilitação psicossocial. Muitos níveis de edificação e em diferentes blocos compõem 

o prédio, tornando a estrutura construída complexa e de difícil acesso e trânsito. Tudo 

isso sob funcionamento de trancas e fechaduras entre os níveis e as alas. O 

detalhamento da dimensão da infraestrutura condizente às condições ambientais de 

trabalho encontra-se em Anexo, no Relatório de Inspeção elaborado pelo engenheiro 

de segurança do trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª região (PRT9). 

 

Foto 1: Quadra poliesportiva com acesso restrito, localizada ao 
lado do pátio da unidade de internação de adultos com 
transtorno mental (acima). 

 

 

Foto 2: Edificação da unidade de internação para adultos com 
transtorno mental. Vista do pátio (à esq.). 

 

A instituição conta com uma única recepção para atendimento do público 

vinculado ao SUS e particular/convênios, com assentos fixos para espera de 

familiares e das pessoas a serem atendidas. Dispõe de área administrativa e 

salas/consultórios para admissão da internação, cozinha, farmácia, lavanderia, 

rouparia. Há três refeitórios, sendo um destinado ao público adulto masculino, um 

destinado às mulheres internadas e outro aos adolescentes.    
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Cada unidade de internação possui posto de enfermagem próprio, área 

externa descoberta para realização de atividades coletivas e de lazer. Contudo, não 

há enfermaria de intercorrências clínicas, conforme preconizado pela Portaria GM/MS 

nº 251/2002. De acordo com tal normativa, haveria a necessidade de, no mínimo, uma 

enfermaria clínica com 6 (seis) leitos. Verificamos, tão somente, uma sala de 

emergência com 1 (um) leito, devidamente equipada para este fim, localizada no Posto 

1 da unidade de transtorno mental adulto masculina.      

 

 
Fotos 3 e 4: Sala de emergência localizada em frente ao posto de enfermagem do Posto 1 da unidade 
de transtorno mental adulto masculina.  

 

A unidade masculina destinada aos adultos com transtornos mentais é 

a maior ala do hospital, abrangendo cerca de 40% da oferta assistencial disponível. A 

ala é organizada em duas grandes enfermarias, denominadas Posto 1 e Posto 2.  

O Posto 1 caracteriza-se como uma enfermaria fechada destinada às pessoas 

com maior comprometimento psicossocial e dependência institucional. Conta com 1 
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(um) quarto individual e outros 5 (cinco) coletivos, com 2 a 7 camas, de modo a alojar 

até 24 pessoas internadas. A maioria dos quartos possui fechadura com tranca nas 

portas, inclusive o quarto individual, o que chamou a atenção da equipe de visita, 

considerando a possibilidade de práticas de isolamento. Houve relatos de pessoas 

internadas indicando situações de isolamento nesta ala, marcada pelo confinamento 

de usuários trancados nos quartos, ainda que geralmente os quartos permaneçam 

destrancados à noite para livre circulação dos usuários.   

     

Foto 5: Quarto individual com porta com tranca e visor no Posto 1 (à esq.). 

Foto 6: Quarto coletivo com porta com tranca no Posto 1 (à dir.). 



 

Página 11 de 93 
 

O Posto 1 conta com posto de enfermagem, 

consultório médico, sala de emergência, sala de 

utilidades, sala de apoio com roupas, banheiros 

coletivos com cadeiras de banho, um dos quais sem 

portas nos sanitários. Há, ainda, um espaço no 

corredor da ala com TV e cadeiras plásticas.  

Foto 7: Corredor do Posto 1. 

O Posto 2 concentra a maior parte dos usuários internados. Caracteriza-se 

pela existência de um amplo pátio descoberto, com bancos de cimento, sanitário, 

posto de enfermagem, duas salas de atendimento utilizadas pela psicologia e 

assistência social, e quadro com a identificação das atividades previstas. O espaço 

conta, ainda, com bebedouro, rouparia, sala de utilidades, uma sala de esterilização, 

e uma enfermaria adaptada pelos funcionários da instituição para atendimento às 

intercorrências, onde permanecem alocados os usuários em contenção mecânica ou 

química.  

Houve relatos dos homens internados na unidade de saúde mental que o 

espaço destinado aos dormitórios cotidianamente é insuficiente para acomodar a 

todos, de modo a usuários dormirem no chão. Informaram, também, acessar os 

quartos nos andares superiores do Posto 2 nos intervalos das refeições, momento em 

que a porta de acesso à edificação é destrancada.  
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O posto de enfermagem encontrava-se em reforma na ocasião da visita, de 

modo que a sala de curativos estava sendo ocupada pela enfermagem e a sala para 

atendimento odontológico (desativada), sendo utilizada provisoriamente como 

ambiente destinado à realização de curativos. 

A sala de esterilização pareceu inadequada a esta equipe de visita, no que 

tange aos recipientes e armazenamento dos materiais no processo de esterilização. 

Solicita-se avaliação pela Vigilância Sanitária em nova oportunidade de inspeção. 

   

Fotos 8 a 12: Recipientes e materiais encontrados na Sala de Esterilização. 
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O pátio concentrava um número significativo de pessoas durante a visita, 

denotando a escassez de atividades propostas pela equipe técnica. O sanitário do 

pátio era fétido, com rotina de manutenção de limpeza insuficiente. Os usuários, ao 

perceberem que compunham a equipe de visita, profissionais de órgãos dos direitos 

humanos, aproximaram-se com afinco, demandando o contato com os familiares e a 

alta. Queixavam-se da precariedade assistencial e do excesso de medicações. 

 

Foto 13: Pátio externo do Posto 2, unidade masculina de adultos com transtorno mental (à esq.). 

Foto 14: Sanitário localizado no pátio externo do Posto 2 (à dir.). 

 

A edificação para o alojamento das pessoas internadas é composta por três 

andares, abrangendo: 2 (dois) quartos com 8 (oito) camas cada no térreo; 7 (sete) 

quartos com 3 (três) a 12 (doze) camas no primeiro andar; e 2 (dois) quartos com 2 

(duas) a 6 (seis) camas no terceiro andar, utilizados somente em situações que 

demandem isolamento por doenças infectocontagiosas. Cada pavimento conta com 

banheiro dotado de chuveiros e sanitários de uso coletivo. Os interruptores estão 

fixados do lado de fora do quarto. 
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Foto 15: Quarto do 2º andar do Posto 2, com seis camas 
e divisória acartonada (acima à esq.). 

Foto 16: Interruptor dos quartos do Posto 2, localizado na 
parede do lado de fora do quarto (acima à dir.). 

Foto 17: Quarto com oito camas localizado no Posto 2 (ao 
lado). 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro andar deste edifício compreende um amplo ambiente de lazer e de 

atividades coletivas, recentemente reformado. O espaço conta com uma mesa de ping 

pong, pebolim, TV com cadeiras, sala de terapia ocupacional, sala de informática com 

dois computadores, sala espelhada de atendimento grupal com colchonetes, além de 
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dois sanitários e bebedouro. Tal espaço é utilizado pelos usuários internados no Posto 

2 e pelos usuários adultos da unidade de álcool e outras drogas, em horários 

alternados. 

Foto 18: Sala de informática, com dois computadores para uso das pessoas internadas (acima à esq.).  

Foto 19: Sala de atividades coletivas (acima à dir.).  

Foto 20: Espaço amplo com mesa de ping pong, cadeiras dispostas em frente à TV (acima à esq.). 

Foto 21: Mesa de pebolim, com sala espelhada de atendimento e colchonetes ao fundo (acima à dir.). 

 

A unidade feminina destinada às adultas com transtornos mentais e 

álcool e outras drogas é composta por dois pavimentos, com acesso restrito e por 
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rampas. O andar térreo é destinado às mulheres mais idosas com maior dependência 

institucional. Dispõe de 4 (quatro) quartos contendo de 2 (duas) a 9 (nove) camas, 

com fechaduras com trancas, tal como o Posto 1 da unidade masculina de transtorno 

mental. Um dos quartos, com três camas, configura-se como um quarto de 

observação, sendo contíguo ao posto de enfermagem e com visor para vigilância 

pelos profissionais. No momento da visita, o quarto de observação estava ocupado 

por uma usuária que dormia após contenção mecânica e química. Tal usuária estava 

trancada no quarto.  

O pavimento do térreo conta, ainda, com uma sala de emergência com 

desfibrilador, nebulizador, oxigênio e carro de parada devidamente lacrado, dois 

banheiros com chuveiro e sanitários, e uma TV no corredor da ala.   

O pavimento superior da ala feminina contém um posto de enfermagem com 

uma sala para atendimento individual, rouparia, sala de utilidades, sala com TV, 

armário e cadeiras plásticas para atividades; além de um banheiro com quatro 

sanitários e três chuveiros. Neste andar há 6 (seis) quartos com média de 7 a 8 camas 

cada, um dos quais ocupado exclusivamente por mulheres internadas por 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. O quarto destinado às 

mulheres com questões do campo de álcool e drogas dispõe de nichos nas paredes 

para guarda de pertences e lençóis e pintura diferenciada. De acordo com 

profissionais da equipe, a diferença na decoração resulta do fato dessas usuárias 

apresentarem maior autonomia.   

A ala feminina conta com refeitório próprio, com capacidade para atender cerca de 24 

pessoas ao mesmo tempo. Dispõe de mesas de, no máximo, quatro lugares e um 

buffet self service de aço inox. Na área externa, há um pátio com palco coberto e 

bancos de cimento, além de sala de atividades de terapia ocupacional. 
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Foto 22: Quarto diferenciado na ala feminina, com nichos e lençóis coloridos, destinado às usuárias 
com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas (à esq.).  

Foto 23: Pátio externo da ala feminina (à dir.).  

 

A unidade masculina de adultos com necessidades decorrentes do uso 

de álcool e outras drogas (UDQ) é estruturada para efetivação do processo de 

desintoxicação, com tratamento com duração média de 4 (quatro) semanas. O 

alojamento é composto por 10 (dez) quartos, dispondo de 4 (quatro) a 8 (oito) camas, 

com capacidade de receber até 72 pessoas internadas. A ala contém mesas plásticas 

no corredor para os usuários jogarem cartas e dominó, dois banheiros com oito 

chuveiros e sanitários, posto de enfermagem, um consultório, rouparia, bebedouro e 

sala de TV e atividades grupais. Não há sala de emergência para atenção às 

intercorrências clínicas.  

A unidade destinada aos adolescentes com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas (UDA) foi inaugurada em abril de 2008. Embora o 

hospital indique a capacidade instalada de 12 leitos de internação, os profissionais 

relataram que o número de leitos desta ala varia entre 12 e 15 leitos, conforme a 

demanda do hospital. Na data da visita havia 13 adolescentes do sexo masculino 

internados, alojados em três quartos, contendo, respectivamente, 3 (três), 4 (quatro) 

e 6 (seis) camas.   
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Foto 24: Quarto da unidade dos adolescentes. 

 

Os adolescentes são admitidos no hospital vindo acompanhados, em sua 

maioria, por assistente social do município, muitos dos quais com a roupa do corpo, 

demandando suporte familiar para acesso a roupas e materiais de higiene pessoal. 

Doze dos treze adolescentes internados cumpriam internação compulsória, mediante 

relatórios do Conselho Tutelar e da rede socioassistencial do município de origem. 

Um dos adolescentes estava internado voluntariamente.  

Observou-se ausência de itens de decoração no interior da ala, excetuando-

se na sala de refeições, onde havia um cartaz sobre valores e dois desenhos colados 

na parede. No armário deste ambiente havia, também, colada uma tabela de 

atividades e responsabilidades de cada adolescente. Não foram localizados livros, 

revistas, material escolar ou recreativo disponibilizados aos adolescentes.  
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Foto 25: Sala para realização de refeições e atividades coletivas da unidade dos adolescentes. 

 
Esta ala conta com sala de TV, um ventilador, que estava quebrado, duas 

janelas com vista para o corredor da ala masculina de adultos com transtorno mental. 

Em observação a um dos banheiros percebeu-se a existência de dois chuveiros 

elétricos, dois vasos sanitários (um com assento sanitário e outro sem), e uma 

bancada de pia com torneiras, sem sabonete e papel. 

 

Foto 26: Sanitários da unidade dos adolescentes (à esq.). 

Foto 27: Pia do banheiro da unidade dos adolescentes (à 
dir.).  
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A ala dos adolescentes também conta com um pequeno pátio interno, com 

piso e bancos de concreto, bebedouro, um saco de boxe, uma mesa de pebolim e 

cadeiras plásticas. Adstrito ao pátio interno, há uma área externa gramada, com uma 

pequena horta e quadra. As visitas são realizadas em um espaço fechado reservado, 

localizado ao fundo da ala.  

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Pátio externo da 
unidade dos adolescentes. 

 
A unidade particular conta com hotelaria e direitos das pessoas internadas 

diferenciados em relação às unidades vinculadas ao SUS. Tal unidade conta com uma 

área de recepção desativada, um espaço com sofás, bebedouro, revistas e TV, que 

se assemelha à sala de estar de uma casa. Dispõe de pequena área externa, com 

uma mesa, guarda sol e cadeiras plásticas. São 7 (sete) quartos com suítes, com 

chuveiro com controle de temperatura, criado mudo, TV, mesa com cadeiras e 

prateleiras. Há dois quartos com acomodação individual, frigobar e ar condicionado. 

Os demais quartos acomodam até duas pessoas e contam com ventilador. Há um 

posto de enfermagem, uma sala de apoio destinado à equipe multiprofissional 

(terapeuta ocupacional, recreacionista e educador físico), uma sala de conforto 

médico (com ar condicionado, geladeira, telefone, mesa, TV e livros) e outra sala de 

conforto do enfermeiro, cujas acomodações parecem menos confortáveis e mais 

improvisadas que a dos médicos.   
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Conforme relato das pessoas internadas, os quartos ficam destrancados 

durante a noite, permanecendo trancada apenas a área externa. Os usuários 

possuem acesso livre ao bebedouro, quartos e sala.  

Com base na relação de profissionais apresentada pela direção do 

estabelecimento, o quadro de funcionários do Hospital Psiquiátrico de Maringá é 

composto por 178 pessoas celetistas, incluindo nessa relação uma jovem na condição 

de aprendiz e dez estagiários. Excetuando o diretor clínico, tal relação não incluiu o 

corpo médico da instituição, composto por 14 médicos assistentes (9 psiquiatras e 5 

clínicos) e 6 residentes médicos, conforme documentação complementar 

encaminhada.  

Há inconsistências entre as informações documentais apresentadas pelo 

hospital e a listagem de profissionais cadastrada no CNES em dez/2018, no que tange 

à carga horária e relação de profissionais por categoria. A relação de funcionários 

cadastrada corresponde somente à equipe de saúde e equipe administrativa da 

instituição, totalizando 115 pessoas, sendo: 109 celetistas, 1 autônomo e 5 residentes 

médicos.  

O estabelecimento constitui-se como um dos campos do programa de 

residência médica em psiquiatria credenciado pelo Ministério da Educação (MEC). 

Contudo, quatro dos cinco residentes cadastrados no CNES estão relacionados como 

médicos clínicos. A documentação encaminhada pelo hospital é divergente, também 

no que tange ao número de residentes, visto contabilizar seis profissionais vinculados 

à residência. Ademais, a instituição conta com nove estagiários de nível médio de 

enfermagem do Centro de Educação Profissional EFICAZ-CEM, uma estagiária de 

educação física do Centro Universitário CESMUAR e uma jovem aprendiz do Centro 

de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR).   

Na data da visita havia estagiários do curso técnico em enfermagem no 

hospital, os quais mantinham contato com os usuários internados nos espaços de 
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convivência do estabelecimento, desenvolvendo ações de escuta e cuidados não-

invasivos.  

No quadro a seguir apresentamos o comparativo entre a documentação 

apresentada pelo hospital, a relação listada no CNES dos profissionais diretamente 

vinculados à assistência e a equipe mínima preconizada na Portaria nº 251/2002, 

considerando a totalidade de 252 leitos SUS existentes, conforme competência de 

dezembro/2018. 

 
EQUIPE TÉCNICA (PT/GM nº 

251/02) 
Necessário 

CNES  dez/18 
 (nº profissionais  

/carga horária 
semanal) 

Documentação entregue pelo hospital 
(nº profissionais /carga horária semanal) 

Médico 
Plantonista 

24 horas/7 dias − − Escala do mês de nov/2018 previa 
cobertura 24h diária, de 2ª a domingo, de 
1 médico plantonista, totalizando 10 
profissionais do corpo médico (entre 
clínicos e psiquiatras) em esquema de 
rodízio. 

Médico 
Assistente 
(Psiquiatra) 

20 horas p/ 
semana 
1/40 leitos 

7/20h 1/8h + 1/12h + 
2/15h + 3/18h 
+ 1/24h + 
1/40h (diretor 
clínico) 

1/8h + 1/12h + 2/15h + 3/18h + 1/24h + 
1/40h (diretor clínico) 
 
Não foi possível verificar a cobertura pela 
falta de informação da escala de trabalho 
dos profissionais. 

Médico clínico 
Geral 

20 horas p/ 
semana 
1/120 leitos 

3/20h 1/6h + 3/15h + 
2/18h 

1/6h + 3/15h + 2/18h 

 
Não foi possível verificar a cobertura pela 
falta de informação da escala de trabalho 
dos profissionais. 

Enfermeiro Turno 
Diurno/12 
horas/7dias 
1/40 leitos 

7/12h 5/42h + 5/44h 6/44h 
 
Previsto 1 enfermeiro de 2ª a 6ª feira no 
período das 7h às 13h (manhã), 2 
enfermeiros no período das 13h às 19h 
(vespertino) e a cobertura de 1 enfermeiro 
no plantão noturno diário. Nos fins de 
semana previsto entre 1 e 2 enfermeiros 

Enfermeiro Turno 
Noturno/12 
horas/7dias 
1/240 leitos 

2/12h 
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Enfermeiro Para 
Intercorrência 
clínica 

14 diurnos e 1 noturno.  
O quantitativo de profissionais inviabiliza 
a constituição de miniequipes de 
referência por unidade de internação. Não 
há enfermeiros específicos para 
atendimento às intercorrências clínicas, 
tão pouco enfermaria adequada para este 
fim.  

Psicólogo 20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

5/20h 1/20h + 2/44h 1/20h + 1/30h + 1/44h 
 
Cobertura diária das 8h às 18h de 2ª a 6ª 
feira e sábado no período matutino, com 
presença de 3 psicólogas de 2ª a sábado 
pela manhã e 1 psicóloga no período da 
tarde de 2ª a 6ª feira.  

Assistente 
Social 

20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

5/20h 2/30h 2/30h 
 
Cobertura de 1 assistente social das 8h às 
18h, de 2ª a 6ª feira, e presença das 2 AA 
no período das 12h às 14h durante a 
semana. 

Terapeuta 
Ocupacional 

20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

5/20h 2/30h 2/30h 
 
Cobertura de 1 T.O. das 8h às 18h, de 2ª 
a 6ª feira, e presença de 2 T.O. aos 
sábados das 8h às 13h.  

Farmacêutico 01 por Hospital 1 1/44h 1/44h 
 
Prevista 1 farmacêutica de 2ª a 6ª feira 
das 8h às 18h. 

Nutricionista 01 por Hospital 1 1/44h 1/40h 
 
Prevista 1 nutricionista de 2ª a 6ª feira das 
8h às 18h. 

Auxiliar de 
Enfermagem5 

24 horas/7 dias 
02/40 leitos 

 14/24h 19/42h + 
48/44h 

56/44h 

 
Cobertura diária 24h, em regime de 
plantão, de 2ª a domingo, sendo 12 
profissionais no período da manhã, 14 
profissionais à tarde e 11 no plantão 
noturno. Nos fins de semana há, em 
média, 13 profissionais em regime de 

                                                
4 Não necessariamente exclusivo, mas responsável pelo setor. 
5 Incluídos também os técnicos de enfermagem existentes no hospital, conforme listagem do CNES e 
listagem da instituição. 
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plantão diurno, sem alteração do plantão 
noturno. 

Auxiliar de 
Farmácia 

nsa nsa − 1/36h + 1/44h 

 
Previsto 2 profissionais de 2ª a sábado, 
das 7h às 13h, e 1 aux. farmácia aos 
sábados no período vespertino. 

Médico 
Residente 

nsa nsa 4/5h + 1/20h Não foi possível verificar a cobertura pela 
falta de informação da escala de trabalho 
dos profissionais. 

Educador 
Físico 

nsa nsa 1/20h + 1/42h 1/20h + 1/39h 
 
Previsto 2 educ. físicos de 2ª a sábado 
das 8h às 12h, e 1 profissional de 2ª a 6ª 
feira no período das 13h às 17h. 

 

A relação de profissionais do hospital apresentada não condiz com a equipe 

mínima preconizada na Portaria nº 251/2002, considerando a totalidade dos leitos 

SUS existentes. Isto interfere diretamente na qualidade assistencial promovida na 

instituição.  

Para além disso, constatou-se junto à direção administrativa do hospital não 

haver distinção entre o quadro de funcionários que presta assistência ao SUS e ao 

sistema privado, o que foi apontado como irregular pela equipe de visita, e se configura 

como um aspecto a ser verificado pelo tribunal de contas estadual e federal. Convém 

destacar que os demais serviços prestados pelo hospital também parecem não 

distinguir as despesas vinculadas ao sistema público e privado, tais como: lavanderia, 

fornecimento de água e luz, e cozinha.   

As informações coletadas durante a visita e os documentos analisados foram 

insuficientes para compreender a organização do trabalho do corpo médico do 

hospital. O quadro funcional é composto por 15 médicos (as) e 6 residentes6, sendo 9 

médicos (as) psiquiatras. A vinculação trabalhista cadastrada no CNES indica que 

                                                
6 Adotou-se como documento de referência a relação de médicos, com as devidas especialidades, 
formalmente apresentada pelo hospital. 
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somente um dos profissionais é autônomo, sendo os demais médicos (as), celetistas. 

Apesar disso, o hospital não apresentou o espelho de ponto de tais profissionais, tão 

pouco a carga e grade horária de trabalho. 

Com base na listagem de pessoas internadas verificou-se que cada usuário 

conta com um médico (a) de referência durante a internação. Cabe ressaltar que havia 

11 médicos (as) destacados como referência assistencial para os usuários internados, 

entre os clínicos, psiquiatras e residentes; além de um médico externo à instituição 

que acompanhava exclusivamente um usuário da ala particular. Cinco desses 

profissionais compunham, também, o quadro de plantonistas da instituição.  

Segue abaixo tabela com a discriminação da carga horária informada no 

CNES, quantitativo de usuários de referência e total de horas dos plantões de tais 

médicos (as): 

 

Adolescentes
Adulto 

Masculino

Adulto 

Feminino

Privado/Par

ticular
Total 

1 RESIDENTE 10h 0 0 7 0 0 7

2 MEDICO PSIQUIATRA 18h 72h 13 24 0 0 37

3 MEDICO PSIQUIATRA 24h 60h − − − − −

4 RESIDENTE 10h 0 − − − − −

5 MEDICO CLINICO 15h 168h 0 32 5 0 37

6 RESIDENTE 10h 0 − − − − −

7 MEDICO PSIQUIATRA 18h 72h − − − − −

8 MEDICO PSIQUIATRA 8h 0 0 0 41 0 41

9 MEDICO CLINICO 15h 0 − − − − −

10 MEDICO CLINICO 6h 24h − − − − −

11 MEDICO PSIQUIATRA 12h 72h 0 0 0 4 4

12 RESIDENTE 10h 0 0 5 4 0 9

13 MEDICO PSIQUIATRA 15h 144h 0 40 0 3 43

14 MEDICO PSIQUIATRA 40h 0 0 34 3 1 38

15 MEDICO CLINICO 15h 0 − − − − −

16 RESIDENTE 20h 0 0 5 2 0 7

17 MEDICO CLINICO 18h 12h − − − − −

18 RESIDENTE 18h 0 0 4 2 0 6

19 MEDICO PSIQUIATRA 15h 72h 0 21 0 0 21

20 MEDICO PSIQUIATRA 18h 24h − − − − −

Nº de usuários de Referência Carga horária (MÊS nov/2018) 

Plantões noturnos/fim de 

semana/feriados  

Carga horária 

(semanal) 

CNES dez/2018

EspecialidadeMédico/a
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Diante do exposto, há dois aspectos a serem destacados. Primeiramente, 

considerando a escala de plantão do mês de novembro de 2018, é possível afirmar a 

ausência de médico psiquiatra no hospital durante determinados plantões noturnos, 

feriados e fins de semana, cobertos exclusivamente por clínicos gerais. Além disso, a 

organização dos profissionais de referência sugere haver indiscriminação entre as 

especialidades médicas na definição dos médicos de referência. Na medida em que 

as miniequipes de referência sejam compostas tanto por médicos clínicos quanto por 

médicos psiquiatras espera-se que ambos sejam referências dos usuários, assim 

como os demais profissionais da equipe multiprofissional. Não foi possível, também, 

compreender o fato de haver médicos do hospital sem usuários de referência.  

Há necessidade de avaliação pormenorizada da cobertura assistencial médica 

pelas autoridades competentes, visto indicativo de sobrecarga laboral de alguns 

profissionais, considerando o acúmulo dos plantões à carga horária diurna.    

O quadro de enfermeiros (as) em exercício no hospital é também notadamente 

insuficiente frente aos parâmetros vigentes. Há somente 6 (seis) enfermeiros (as) para 

a cobertura assistencial das 24h diárias. Desse modo, há 1 (um) enfermeiro (a) 

assistencial para todo o hospital nos períodos da manhã e da noite. 

Não foi possível avaliar nesta ocasião as escalas e carga horária, com base 

na distribuição dos profissionais nas diferentes unidades de internação, para 

dimensionar a força de trabalho cotidiano e as condições para efetividade do trabalho 

multiprofissional e integrado em miniequipes. Todavia, considerando o número de 

leitos de cada unidade de internação e os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 

251/2002, o hospital deveria contar com, no mínimo, 7 (sete) enfermeiros (as) diurnos: 

2 (dois) para as unidades de adolescentes e UDQ, e 4 (quatro) para as unidades 

masculina e feminina de pessoas com transtornos mentais, além de um enfermeiro 

exclusivo para a unidade particular e outro para a enfermaria de intercorrências 

clínicas preconizada. Para o turno noturno, haveria a necessidade de outros 2 (dois) 

profissionais, sendo um para cobertura das alas vinculadas ao SUS e outro para a 

unidade particular. 
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Cabe ressaltar que a análise da escala de plantão e do espelho da folha de 

ponto dos (as) enfermeiros (as) indicou a ausência do profissional enfermeiro no 

período diurno (das 7h às 19h) nos dias 01/12 (sábado) e 02/12 (domingo), o que 

configura como grave desassistência.  

Com relação aos técnicos (as) e auxiliares de enfermagem verificou-se que a 

cobertura assistencial também é insuficiente, embora menos defasada que a dos (as) 

enfermeiros (as). Tomando como referência a Portaria nº 251/2002 e a lógica de 

composição de miniequipes de referência por unidade de internação, seriam 

necessários, no mínimo, 30 profissionais, sendo 15 profissionais por turno 

(diurno/noturno), desconsiderando a cobertura de folgas, férias e licenças: 14 por 

turno para as unidades SUS e um por turno para a ala particular. Isto sem contabilizar 

o quadro de auxiliares ou técnicos de enfermagem necessários para a assistência na 

enfermaria de intercorrências clínicas. De acordo com a documentação apresentada, 

o hospital dispõe atualmente de, em média, 12 profissionais no período da manhã, 14 

profissionais à tarde e 11 no plantão noturno. 

Com relação aos demais profissionais, a Portaria nº 251/2002 prevê a 

existência de um (a) terapeuta ocupacional, um (a) assistente social e um (a) psicólogo 

(a) para cada 60 leitos, por 20h semanais. O hospital conta, também, com profissionais 

educadores físicos. 

Considerando a estruturação de miniequipes multiprofissionais de referência 

o ideal seria fazer a análise de cobertura com base na distribuição desses profissionais 

por unidade de internação. Contudo, diante da impossibilidade de fazê-lo no presente 

momento, procedeu-se à análise da carga horária de cada categoria profissional em 

relação ao número de leitos do hospital. Verificou-se na documentação apresentada 

haver maior concentração de profissionais durante a semana e no período matutino. 

Tanto o terapeuta ocupacional quanto a psicologia têm carga horária prevista para o 

fim de semana, aos sábados. A maior cobertura assistencial é de profissionais da 

psicologia, que no período matutino corresponde à proporção de um (a) psicólogo (a) 

para cada 88 leitos, o que está aquém do parâmetro nacional. A relação de terapeutas 
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ocupacionais, durante a semana, é de 1 (um) profissional para a totalidade dos 266 

leitos por período, também inferior ao quantitativo de profissionais preconizados, com 

vista ao adequado suporte assistencial.    

De acordo com o relato das pessoas entrevistadas, a ala dos adolescentes 

não conta com um enfermeiro exclusivo. A equipe diária é composta, no período 

diurno por: dois técnicos/auxiliares de enfermagem; uma funcionária responsável pela 

limpeza; um funcionário da rouparia e de apoio à enfermagem para as atividades de 

banho; e um vigia. O período noturno é coberto por um vigia e um técnico/auxiliar de 

enfermagem. Os demais profissionais da equipe comparecem à unidade, conforme 

escala e rotina estabelecida.  

A equipe da ala particular/convênios, segundo relatado nas entrevistas, é 

composta por: médicos, com frequência quase diária; um técnico/auxiliar de 

enfermagem por turno, uma psicóloga e uma assistente social.  

Quanto à composição do quadro funcional das equipes, pode-se dizer que na 

ocasião da visita havia membros de equipes multiprofissionais em relativo bom 

número, atuando na instituição como um todo. Contudo, o relato das pessoas privadas 

de liberdade indicava haver mais profissionais presentes no hospital do que o usual. 

Ao longo do presente relatório, inclusive, registra-se o relato de pessoas internadas 

informando não ter tido contato com determinados profissionais durante a internação 

ou solicitando ampliação da oferta de atividades terapêuticas.  

Outro ponto observado e colhido em relatos, principalmente de profissionais, 

sugere haver pouca rotatividade na equipe multiprofissional. Alguns profissionais 

entrevistados disseram trabalhar há muitos anos na instituição. Tal feito pode sugerir 

estabilidade e boas condições de trabalho, na ótica dos funcionários. Por outro lado, 

as queixas dos usuários relativas à má conduta de alguns profissionais na relação com 

as pessoas internadas podem indicar a permanência de profissionais sem a devida 

qualificação e/ou o adoecimento de funcionários no exercício da função laboral.  
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No que se refere às ofertas de capacitação e educação permanente, consta 

que todas as propostas de capacitação e qualificação profissional são executadas pela 

própria equipe do hospital. Ademais, a manutenção de máquinas e equipamentos é 

realizada por funcionários próprios da instituição, com exceção do abastecimento de 

gases, realizado por empresa terceirizada.  

Na análise da documentação apresentada verificou-se a realização da XII 

Jornada de Psiquiatria do Hospital Psiquiátrico de Maringá, em agosto de 2018; a 

certificação de participação de profissionais em ações formativas promovidas pela 

Prefeitura de Maringá e pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná relacionadas 

ao campo da saúde mental, álcool e outras drogas, no segundo semestre de 2018; a 

certificação de treinamento da NR-35, de seis funcionários, promovido pelo CESET – 

Segurança e Medicina do Trabalho, em dezembro de 2018; e a certificação de 

participação de um funcionário em Curso de Prevenção de Acidentes do Trabalho para 

componentes da CIPA, em janeiro de 2018.  

Ademais, há documentação de 17 treinamentos promovidos pela técnica de 

segurança do hospital, realizados, em sua maioria, no segundo semestre de 2018, 

envolvendo os seguintes temas: saúde ocupacional, prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, combate a incêndio com evacuação de prédio, 

ergonomia, a importância da realização de exames periódicos, rotinas do setor de 

manutenção e lavanderia, e NRs 5, 6, 7, 10, 23, 32, CAT e lavagem das mãos.  

De acordo com o Projeto Técnico Institucional do hospital há dois arranjos de 

reuniões de equipe, quais sejam: 

• Reuniões de equipe técnica e multidisciplinar: realizada com a 
direção clínica e demais membros da equipe técnica, com o 
objetivo de facilitar as relações interpessoais e discutir as 
dificuldades enfrentadas no dia-a-dia por todos os setores 
técnicos, procurando soluções para melhorar a qualidade do 
trabalho prestado; 

• Reuniões de equipes terapêuticas: realizada semanalmente 
entre médico assistente e a equipe técnica que acompanha o 
paciente durante o tratamento, com o objetivo de traçar o plano 
terapêutico e acompanhar a evolução de cada paciente. 
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O relato dos profissionais entrevistados indica que a periodicidade das 

reuniões com as equipes terapêuticas é variável. Há unidade de internação com 

reuniões quinzenais, salvo em situações emergenciais que demandem a discussão 

de casos. Outras com previsão de reuniões semanais, que se efetivam “de vez em 

quando”, e uma das alas em que as reuniões ocorrem a partir da demanda de 

discussão de casos, não sendo uma prática regular.  

Sobre as reuniões de equipe técnica, a direção do hospital informou serem 

realizadas com periodicidade mensal.  

 

3.      DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

O acesso a todos os espaços do hospital foi facilitado pela direção do hospital 

à equipe de visita de inspeção. Como de praxe em hospitais psiquiátricos, o acesso 

aos espaços do serviço é marcadamente controlado pelo uso de trancas e chaves e, 

no caso do Hospital Psiquiátrico de Maringá, os profissionais que nos acompanhavam 

não tinham à mão as chaves para acesso a todos os espaços assistenciais do hospital. 

De acordo com a direção da instituição, há poços 

artesianos para a obtenção de água potável e, então, 

disponibilização para o consumo das pessoas internadas 

através de bebedouros alocados nas unidades de 

internação. Há distinção na oferta de água potável para 

ala particular/convênios, a qual conta com um bebedouro 

de mesa, com filtro embutido e disponibilidade de água 

natural e gelada. 

Foto 29: Bebedouro para consumo de água 
potável pelos usuários das alas SUS. 

 

Não se identificou a disponibilização de copos plásticos ou artigo similar, de 

fácil acesso nas alas destinadas ao SUS. A direção afirmou que um engenheiro 
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acompanha e analisa a água proveniente dos poços artesianos, garantindo sua 

qualidade, aspecto que recomendamos ser reavaliado em nova oportunidade de 

inspeção da Vigilância Sanitária.  

A produção dos alimentos oferecidos aos usuários é realizada na cozinha do 

próprio hospital. Conforme já descrito, os adultos internados pelo SUS realizam as 

refeições em refeitórios distintos, por gênero. Os adolescentes realizam as refeições 

em uma das salas coletivas da unidade de internação. Os usuários internados na ala 

particular/convênios realizam as refeições nos próprios quartos, onde dispõem de 

mesas com cadeiras. Cabe-nos informar não haver cantina ou lanchonete em 

funcionamento na instituição.    

De acordo com as entrevistas realizadas com os profissionais, usuários e 

direção do hospital, são fornecidas 5 (cinco) refeições diárias para todas as pessoas 

internadas: café da manhã, almoço, colação ou lanche da tarde, jantar e ceia. O 

intervalo entre a ceia e o café da manhã supera 10 horas em jejum em algumas 

unidades de internação, uma vez que os horários das refeições variam entre as alas. 

No cardápio mensal destinado às pessoas internadas observa-se significativa 

distinção entre os alimentos ofertados para os usuários do SUS e para ala 

particular/convênio. No café da manhã, lanche da tarde e ceia são oferecidos aos 

usuários do SUS: chá ou suco e bolacha ou pão, todos os dias. O café da manhã 

daqueles internados na ala particular contém: chá, café com leite ou café puro, pão, 

queijo e presunto ou mortadela, bolo e fruta. No lanche da tarde e ceia é ofertado chá 

com bolacha.  

O cardápio do almoço e jantar das pessoas internadas pelo SUS apresentado 

indica a oferta de arroz, feijão, salada e proteína, diariamente. Verificou-se que o 

cardápio semanal se repete durante o mês, variando o dia da semana e alguns 

ingredientes, sendo frequentes as seguintes proteínas: carne em cubos ou tiras com 

legumes, purê/polenta com carne moída ou salsicha, e sopa de feijão com legumes.  
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Já o cardápio da ala particular encaminhado dentre as documentações do 

hospital prevê a oferta de arroz, feijão, salada, proteína e sobremesa, diariamente. 

Notadamente há maior elaboração no preparo das proteínas desta ala, que inclui: 

frango à parmegiana com couve refogada, coxa e sobrecoxa ao molho e beterraba 

cozida, escondidinho de carne moída e repolho refogado com bacon, e lasanha de 

berinjela com carne moída e muçarela ao molho branco. Ademais, o cardápio contém 

sobremesas (alimento não oferecido para as pessoas internadas pelo SUS), dentre 

as quais: maçã caramelizada, panqueca doce recheada com brigadeiro, doce de 

abóbora com côco, sagu, gelatinas e mousse de limão.  

De acordo com a direção do hospital, a nutricionista da instituição fiscaliza a 

qualidade da comida por meio da coleta de amostras. O plano de atividades da 

nutricionista prevê, diariamente o atendimento aos usuários das alas masculina e 

feminina e a supervisão do setor da cozinha, no que se refere à dietas, estoque e 

compras. Não foi apresentada a listagem de pessoas internadas avaliadas pela 

profissional, tão pouco o controle daquelas com indicação de dieta especial ou 

suplementação alimentar. Entretanto, durante a visita, avistou-se em dos murais dos 

postos de enfermagem, listagem com a identificação de 11 homens em dieta especial 

hipossódica ou hiperssódica, a maioria dos quais internados no Posto 2; 6 (seis) 

usuários com baixo peso, em suplementação alimentar; e um usuário do Posto 1 com 

prescrição de dieta líquida/pastosa. Observou-se orientação de suplementação 

alimentar de um copo de suplemento de leite nos horários das 9h e 13h30, àqueles 

com indicação de dieta suplementar.    

O almoço e jantar dos adolescentes é servido em marmitas de isopor, sendo 

utilizadas colheres plásticas. Foram citadas como refeições: 2 copos de chá e 2 pães 

no café da manhã; arroz, feijão, carne, verduras, salada e suco servidos no almoço, 

sendo o cardápio repetido no jantar; e café da tarde. Após término das refeições os 

adolescentes descartam os utensílios usados, bem como a sobra de alimentos, em 

recipientes de lixo.  
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A equipe de visita acompanhou o almoço dos adolescentes e avaliou como 

inadequado o fato de que, para alguns adolescentes, principalmente para os que 

comem menos, o alimento é servido nas tampas das marmitas, o que requer muito 

cuidado para que a comida não caia.  

Identificou-se que, para alguns, o alimento servido é insuficiente, enquanto 

para outros é demasiado. A enfermagem faz a gestão do porcionamento de alimentos 

e da distribuição das marmitas durante as refeições, oferendo maior quantidade para 

aqueles que comem mais e menor quantidade para aqueles que comem menos. Os 

profissionais do hospital informaram que geralmente há oferta de três a quatro 

marmitas a mais do que o número de adolescentes internados, possibilitando a 

repetição da refeição conforme a demanda dos usuários. Ainda assim, pareceu que a 

quantidade de comida ofertada não supre as necessidades nutricionais de todos os 

adolescentes.    

Cabe ressaltar a percepção da equipe de visita quanto à conduta dos 

funcionários em relação aos adolescentes durante o almoço. Foi perceptível o tom 

agressivo e, em determinados momentos, humilhante por parte dos trabalhadores, 

especialmente quando representantes da equipe de inspeção estavam em cômodo 

contíguo ao espaço destinado ao almoço. Os adolescentes não se manifestaram, o 

que demonstrou e fortaleceu a impressão de que esse tipo de comportamento é 

naturalizado, tanto por parte dos profissionais quanto pelas pessoas internadas. 

Vários adolescentes referiram comumente sentirem-se criticados e 

humilhados pelos profissionais de enfermagem, diante da solicitação pela repetição 

da refeição. Afirmaram que alguns profissionais reagem com expressões do tipo: 

“você vai trabalhar na roça para comer tanto assim?” ou “você veio da guerra?”. Isso 

pode ser considerado expressão de maus-tratos, tratamento cruel, desumano e 

degradante, visto o sentimento de humilhação vivenciado e relatado pelos usuários, 

além do fato de sentirem-se coagidos a não reagir por receio de retaliação ou castigo, 
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marcado pela contenção mecânica inadequada (de forma a machucar os pulsos e 

tornozelos) e administração de medicação sedativa (“a gente apaga”).  

As refeições das pessoas internadas na unidade particular/convênios 

também são realizadas na ala. De acordo com os usuários internados, os familiares 

podem traz alimentos nas visitas, a serem armazenados nos quartos. Foi relatado 

haver pouca variedade no cardápio e a preferência pelas guloseimas trazidas pelos 

familiares à alimentação oferecida pelo hospital. Outra usuária, contudo, referiu que a 

comida é gostosa e servida em quantidade suficiente.   

Verificou-se, no dia visita, que a marmita oferecida aos usuários ala particular 

durante o almoço não condizia ao programado no cardápio semanal. A refeição 

fornecida diferenciava-se das alas do SUS sobremaneira no concernente ao tipo e 

quantidade da proteína. Enquanto as pessoas internadas nas unidades vinculadas ao 

SUS comeram polenta com poucas rodelas de salsichas e carne moída, os usuários 

da ala particular dispunham de carne em tiras no lugar das salsichas. Não foram 

identificados legumes ou vegetais nas marmitas encaminhadas aos usuários.   

Foto 30: Almoço servido aos adolescentes: arroz, feijão, carne moída, polenta com salsicha (acima à esq.).  

Foto 31: Almoço servido na ala particular/convênios: arroz, feijão, carne moída, carne em tiras e polenta 
(acima à dir.).  
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O acesso ao refeitório masculino durante o almoço e jantar é organizado na 

seguinte sequência: primeiro almoçam os usuários da unidade de álcool e outras 

drogas; seguidos dos usuários do Posto 1 da unidade destinada às pessoas com 

transtornos mentais; depois, os usuários com indicação de dieta especial alocados no 

Posto 2 da unidade destinada às pessoas com transtornos mentais; e, finalmente, os 

demais usuários do Posto 2.  

Observou-se que o ambiente do refeitório masculino é pouco arejado e que 

há fila de mais de 40 minutos para o acesso à refeição. O local possui degraus, 

dificultando a locomoção dos usuários, principalmente daqueles que apresentam 

algum comprometimento de mobilidade. Parte da refeição é servida pelos próprios 

usuários do hospital que atuam na “Comissão de refeitório/cozinha”, aspecto que será 

detalhado no item 4. Projeto Técnico Institucional, do presente relatório.   

O refeitório destinado às mulheres internadas caracteriza-se como um 

ambiente mais arejado e com menor tempo de espera para acesso às refeições. A 

alimentação é servida em bandeja de alumínio. Havia disponibilidade de suco 

industrializado em pó. No dia da visita, a nutricionista estava presente no refeitório, 

acompanhando a realização do almoço. Foi informado por uma usuária a 

disponibilidade de água potável em bebedouros próximos ao refeitório para consumo 

pelas pessoas internadas. 

Na unidade masculina destinada aos adultos com transtornos mentais 

foi relatada pelos usuários a impossibilidade de repetição das refeições e que os 

alimentos são misturados, parecendo “lavagem para porco”. Indicaram, também, que 

“nunca viram um frango”. Um usuário disse que por estar em um hospital não haveria 

muita escolha ou opção frente à alimentação, o que demonstra a naturalização dos 

maus-tratos vivenciados, no que se refere ao direito à qualidade alimentar. 
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A maioria dos usuários adultos entrevistados, 

tanto homens quanto mulheres, queixaram-se da 

qualidade da alimentação, da pouca variedade do 

cardápio e da insuficiência da quantidade de comida 

ofertada. Disseram que comumente é servido arroz, 

feijão, polenta e salada ou canjiquinha, sendo 

esporádico o fornecimento de carne. No dia da visita 

havia pessoas comendo carne moída em substituição 

à polenta com salsicha, em razão de tratar-se de dieta 

especial. Durante o jantar da unidade masculina 

destinada aos adultos com transtornos mentais, a 

equipe de visita observou a oferta da alimentação 

condizente com o previsto no cardápio, qual seja: 

arroz, feijão, carne com batata e salada. 

Foto 31: Jantar servido no refeitório masculino 
às pessoas com transtornos mentais. 

Os profissionais entrevistados, em contrapartida, pontuaram que a refeição 

fornecida é de boa qualidade e pode ser repetida. Referiram, ainda, ser frequente a 

oferta de carne e salada no almoço. Cabe-nos evidenciar a discordância dos relatos 

colhidos, somada ao observado por esta equipe durante a visita ao hospital.  

Na ocasião da visita foi possível 

observar a refeição ofertada à equipe 

médica do hospital, composta pelos 

mesmos alimentos fornecidos às 

pessoas internadas, com exceção do 

bife, guarnecido no lugar da salsicha ou 

das tiras de carne. 

 
Foto 32: Almoço servido à equipe médica do hospital, 
contendo: arroz, feijão, carne moída, bife e polenta.  
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O hospital fornece a roupa de cama, travesseiro, cobertor e toalhas de banho 

a todas as pessoas internadas. De acordo com os funcionários, a roupa de cama é 

trocada diariamente na unidade de saúde mental masculina e a cada dois dias na 

UDQ, sendo a lavagem realizada integralmente na lavanderia da instituição.  

Todas as pessoas internadas têm o direito de utilizarem as próprias roupas. 

Não há uniformes no hospital. Para tanto, cada unidade de internação destinada ao 

SUS conta com rouparia e funcionários organizados para a identificação nominal e 

armazenamento de todas as peças de roupa trazidas pelos familiares na admissão da 

internação e nas visitas.  

 

 

Foto 33: Rouparia feminina, contendo à 
esquerda roupas de doação e à direita, nas 
caixas, roupas individualizadas (ao lado) 

Foto 34: Armazenamento das roupas 
individualizadas em caixas de papelão 
identificadas (acima à dir.). 
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O hospital fornece roupas limpas, incluindo roupas 

íntimas, e calçados excepcionalmente aos usuários que não 

dispõem de tais itens de vestuário, valendo-se de doações 

e da utilização de roupas de usuários que tiveram alta e não 

vieram buscar tais pertences. 

 

 

Foto 35: Sutiãs disponibilizados pelo hospital às mulheres 
internadas (ao lado). 

 

A maioria das pessoas internadas estava calçada com chinelos no dia da 

visita. De acordo com os usuários entrevistados, tais calçados haviam sido entregues 

recentemente, de modo a ser comum andarem descalços. Relataram, ainda, 

receberem cobertores nos dias frios. 

 

Foto 36: Calçados fechados femininos, 
localizados na rouparia da ala (acima à esq.). 

Foto 37: Calçado predominante dentre os 
usuários (acima à dir.). 

Foto 38: Chinelos para doação, na rouparia da ala 
feminina (ao lado).  
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De acordo com a direção da instituição, os materiais de higiene e cuidado 

pessoal também são fornecidos pelo hospital quando na impossibilidade de serem 

trazidos pelos familiares das pessoas internadas. Tais pertences pessoais também 

ficam guardados na rouparia, sendo seu acesso gerenciado pelos funcionários do 

hospital. O papel higiênico é disponibilizado no posto de enfermagem, conforme 

solicitação das pessoas internadas. Verificou-se na visita a inadequação do 

armazenamento dos materiais de higiene pessoal das pessoas internadas, 

especialmente das escovas de dente, aspecto apontado pela equipe de visita à 

enfermagem do hospital.  

 

Foto 39: Momento da escovação de dentes após refeição na ala de transtorno mental masculina. 
Profissional de enfermagem posiciona o carrinho com porta inox e coloca a pasta de dente para os 
usuários que, em fila, pegam e guardam suas escovas (acima à esq.). 

Foto 40: Local de armazenamento das escovas de dente na ala feminina (acima à dir.). 

 

Nas alas feminina e masculina destinada às pessoas com transtornos 

mentais as escovas de dente dos usuários são identificadas nominalmente e 

armazenadas em suportes de inox.  
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Foto 41: Condição de armazenamento das escovas de dente 
nas alas destinadas às pessoas com transtornos mentais.  

 

Diferentemente das alas destinadas às pessoas com transtornos mentais, o 

armazenamento dos materiais de higiene pessoal dos adolescentes e dos adultos 

internados por questões de álcool e outras drogas é organizado em pequenas caixas 

plásticas individualizadas, na 

rouparia. Normalmente, tais 

itens são trazidos pelos 

familiares na admissão e visitas.  

 

 
 

 

Foto 42: Armazenamento dos materiais de higiene pessoal dos adolescentes internados. 
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As roupas dos adolescentes são, também, melhor acondicionadas, sendo 

armazenada em caixas plásticas. Conforme relato das pessoas entrevistadas, parte 

significativa dos adolescentes faz uso de roupas doadas, em razão da dificuldade dos 

familiares, seja por condições financeiras ou pela frequência de visitas.   

Fotos 43 e 44: Rouparia da ala dos adolescentes, com destaque para caixas com materiais de higiene e 
toalhas limpas (à esq.) e armazenamento das roupas limpas individuais e de doação (à dir.). 

 

Notou-se nas alas destinadas às pessoas com transtornos mentais que, 

para além das escovas de dente, a organização dos demais materiais de higiene 

relacionados ao autocuidado e ao banho, incluindo, desodorantes, xampu e 

absorventes, à exceção dos sabonetes, são guardados para uso coletivo. 
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Foto 45: Saboneteiras e xampus com 
identificação nominal, localizadas na ala 
feminina (acima à esq.). 

Foto 46: Absorventes, desosdorantes e 
escovas de cabelo da rouparia feminina 
(acima à dir.) 

Foto 47: Galão de xampu utilizado na ala 
masculina de transtorno mental (ao lado). 

 

  

 

Na unidade particular/convênios todos os entrevistados relataram dispor de 

seus próprios itens de autocuidado e higiene pessoal, os quais ficam guardados com 

os próprios usuários, nos quartos. De acordo com funcionária do setor, as roupas de 

cama e toalhas de banho são fornecidas pelo hospital. A profissional pontuou, ainda, 

que as roupas são lavadas na própria instituição, mas existem famílias que preferem 

lavar as roupas em casa, sendo esta uma opção de livre escolha.  

Com relação ao banho, à exceção da ala particular/convênio, que conta com 

controle de vazão e temperatura dos chuveiros individualizado em cada banheiro, 
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todas as unidades de internação destinadas ao SUS têm os chuveiros controlados por 

um sistema central de vazão e temperatura, com acesso restrito a funcionários do 

hospital.  

Desse modo, o acesso ao banho limita-se aos horários pré-estabelecidos pela 

instituição. Ao acionamento, todos os chuveiros do banheiro são ligados/desligados 

simultaneamente, o que pode acarretar o desperdício de água em situações de uso 

excepcional.  

Conforme relato de um funcionário, na hora do banho, um técnico abre todos 

os registros e os usuários, de dentro do banheiro, informam se água está muito fria ou 

quente, para ajustes. Os usuários relataram ser agradável a temperatura do banho, 

mas queixaram-se de não terem a liberdade de tomar mais de um banho por dia ou 

de fazê-lo em horários alternativos ao determinado pela instituição.  

Na ala particular/convênios a queixa das pessoas entrevistadas 

relacionava-se a pouca vazão da água nos chuveiros. Disseram também dispor de 

água quente.  

O acesso ao banheiro pelos adolescentes durante o dia é livre, mas à noite 

todos são direcionados aos quartos e as portas são trancadas, conforme relato dos 

usuários, comprometendo o acesso ao banheiro e à equipe técnica. Tal prática pode 

ser configurada como isolamento, o que é proibido pela Portaria GM/MS nº 251/2002, 

devendo ser imediatamente extinta pelo hospital. Esse aspecto levantou grande 

preocupação da equipe de visita com relação à violação dos direitos dos adolescentes 

internados, aspecto nitidamente naturalizado pelos próprios usuários, pelos técnicos 

e pelos próprios responsáveis pelo hospital, até porque não se trata somente da 

preservação da dignidade humana, quando se pensa o uso adequado do banheiro. 

Convém avaliar, inclusive, em nova oportunidade de visita de órgãos fiscalizadores, 

eventual uso excessivo de medicações no período noturno para maior controle sobre 

as pessoas internadas.  
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A rotina de limpeza das unidades de internação vinculadas ao SUS conta com 

apoio dos usuários internados, responsáveis por retirar o lençol, empurrar o carrinho 

e limpeza e levar o balde. Houve queixas relacionadas à manutenção de alguns 

banheiros, principalmente os menores, que às vezes ficam sujos e malcheirosos em 

razão das pessoas urinarem e defecarem fora do vaso sanitário.  

Na unidade masculina destinada às pessoas com transtorno mental não 

há rotina de limpeza à noite e o quarto é pouco arejado, ocasionando mau cheiro, 

segundo relato dos usuários.  

A limpeza dos ambientes da ala particular/convênio, por sua vez, é realizada 

por uma funcionária da limpeza. Houve relato de não ser o suficiente em alguns 

momentos, em razão da sobrecarga de trabalho e da existência de imprevistos. 

Durante a visita a ala parecia adequadamente higienizada e limpa; apenas um dos 

quartos ainda não tinha sido limpo às 10h30 da manhã, pois a usuária permanecia 

dormindo. 

Os demais ambientes, principalmente àqueles destinados às unidades de 

internação do SUS, eram limpos pelos funcionários da limpeza enquanto visitávamos 

a instituição. 

De acordo com a documentação apresentada e as informações destinadas ao 

público observadas durante a visita, o contato com familiares e amigos é permitido por 

meio de visitas e ligações telefônicas.  

Todos os adultos têm direito a receber visitas diariamente, podendo ocorrer 

entre os horários das 15h às 16h, geralmente com uma duração de 30 minutos, 

conforme entrevista com o diretor e relato dos usuários do SUS, os quais afirmam ter 

assegurada a privacidade durante as visitas. Na ala de adolescentes a visita é 

realizada todos os dias das 14h às 15h horas, com exceção daqueles com menos de 

14 anos, cujas visitas se dão aos fins de semana das 16h30 às 16h45. 

Há regras para a entrada de objetos/alimentos trazidos pelos visitantes, os 

quais devem ser vistoriados pela equipe antes de adentrar o espaço da visita, 
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especialmente pela nutricionista. Os alimentos trazidos para as pessoas internadas 

nas unidades destinadas ao SUS devem ser consumidos de imediato, durante a visita. 

O hospital proíbe a entrada de bolsas, celulares, cigarros, fumo e isqueiros e impõe 

regras para o vestuário dos visitantes, proibindo roupas curtas, decotadas e 

transparentes, conforme Projeto Técnico Institucional. Estabelece-se, ainda, o limite 

de 2 (dois) visitantes por usuário, por dia. 

O contato telefônico é permitido semanalmente, podendo haver restrições por 

indicação médica. 

Durante a visita de inspeção, foi possível acompanhar o momento de espera 

dos familiares e amigos para entrar no hospital e visitar as pessoas internadas nas 

alas. Em conversa com os visitantes, houve a informação de que eles não acessam 

as alas, de forma a desconhecerem os ambientes concernentes às unidades de 

internação, à exceção dos refeitórios masculino e feminino. Todas as visitas aos 

usuários adultos internados são realizadas nos respectivos refeitórios. Os 

adolescentes, conforme já registrado, dispõem de um espaço contíguo à ala 

exclusivamente destinado a essa finalidade. Os familiares relataram haver um 

momento previsto especificamente para conversa com os médicos. Uma familiar 

entrevistada pontuou ter medo do que realmente acontece no dia-a-dia da instituição, 

indicando saber as brigas são frequentes na UDQ, ter conhecimento de haver 

lideranças entre os usuários internados na ala, mas que seu familiar “não fala muito 

sobre – para não preocupá-la – e diz que fica tranquilo para não ter problemas”. O 

relato da existência de líderes entre os usuários, que se destacam no papel de gestão 

de conflitos ou disciplina da ala preocupou a equipe de visita, aspecto que será 

abordado também no item 6. Incidentes no hospital, do presente relatório.   

Os adolescentes têm direito a fazer contato telefônico, com familiares ou com 

a rede socioassistencial do seu município, uma vez por semana. Todos indicaram que 

suas família e cidade de residência são distantes, o que dificulta a visita presencial de 

seus familiares. Um dos adolescentes informou que estava internado há 20 (vinte) 

dias e não havia ainda recebido nenhuma visita. Outro adolescente, de 15 anos, 



 

Página 46 de 93 
 

chorou muito ao relatar que vinha de uma instituição de acolhimento de um município 

distante, no norte do estado paranaense, e que só mantinha vínculo com um irmão 

mais novo, que também se encontrava em situação de abrigamento. Relatou a 

ausência de contato com o familiar, durante a internação, e afirmou o desejo de saber 

se teria a oportunidade de passar o Natal com o irmão, “pois estava muito triste e tinha 

muita saudade”. 

A ausência de contato com familiares, pelo telefone ou presencialmente, 

também foi relatada por usuário internado há aproximadamente 2 (dois) meses na ala 

de transtorno mental masculina. Os relatos de usuários indicam que as ligações 

são realizadas nos períodos de atendimento da assistência social. As pessoas 

internadas, de forma geral, demonstraram não ter informações sobre a perspectiva de 

alta ou meios de sair da instituição.  

A visita às pessoas internadas na ala particular/convênio acontece na 

própria ala. Foi possível observar a liberação de uma visita na nossa presença. A 

profissional autorizou a visita e nos informou que o procedimento não é acompanhado 

pela equipe, de forma a garantir a privacidade dos sujeitos, mas colocando os 

profissionais à disposição, caso necessário. Um usuário internado relatou que a 

equipe não havia permitido ligações para seus familiares. Estava desorientado quanto 

aos horários de visita e pediu auxílio para checagem das informações.  

Nesta ala, os usuários podem manter consigo outros pertences para além dos 

materiais de higiene e cuidado pessoal e vestuário, tais como fotos, livros, óculos, 

relógio, tablet, e armazenar os alimentos trazidos pelos familiares durante as visitas. 

O acesso aos objetos depende da avaliação e autorização médica. Os usuários 

internados por via particular/convênio podem receber visitas diariamente das: 9h às 

10h, 14h às 16h e 19h30 às 20h30. O contato telefônico também é diário, sendo 

acompanhado pela assistente social, conforme relatado pelas pessoas entrevistadas.   
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Durante a visita de inspeção, observaram-se usuários da unidade de álcool 

e outras drogas (UDQ) escrevendo cartas. De acordo com as pessoas entrevistadas, 

o envio e recebimento de cartas também dependem de autorização médica. 

O hábito de fumar e o acesso ao cigarro são proibidos durante a internação 

hospitalar. Alguns usuários fazem uso de adesivos de nicotina trazidos pelos 

familiares, outros acessam o medicamento através da prescrição médica do hospital. 

Profissionais entrevistados notam o aumento da ansiedade e, por vezes, até o 

aumento da agitação dos usuários, em consequência da abstinência, e relatam que 

eles acabam sendo mais medicados em decorrência da falta do tabaco.  

No que tange às ações assistenciais relacionadas à identidade de gênero, a 

direção técnica do hospital informou que a instituição assegura o direito ao uso do 

nome social e que o Posto 1 da unidade masculina destinada às pessoas com 

transtornos mentais está estruturado para acolher pessoas transexuais ou travestis, 

em segurança. O diretor afirmou que o atendimento do público adolescente LGBT 

realizado na UDA caracteriza-se como um cuidado mais supervisionado, sem fornecer 

maiores informações. 

     

 4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Técnico do Hospital Psiquiátrico de Maringá, datado do biênio 

2017/2018, está estruturado em capítulos contendo a descrição dos objetivos e do 

plano de atividades envolvendo cada categoria da equipe técnica multiprofissional: 

medicina, psicologia, serviço social, terapia ocupacional educação física, nutrição, 

farmácia e enfermagem. Propõe-se o desenvolvimento de propostas terapêuticas com 

base no quadro psicopatológico dos sujeitos visando a remissão de sinais e sintomas, 

propiciar o bem-estar, a ampliação das capacidades e habilidades adaptativas, e a 

reinserção familiar e social das pessoas internadas. 

De acordo com o Projeto Institucional, a admissão hospitalar é realizada pelo 

médico psiquiatra plantonista, responsável pela anamnese, exame físico, formulação 
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diagnóstica e prescrição medicamentosa inicial. A enfermagem realiza o acolhimento 

e orientações sobre normas e rotinas da instituição, banho de aspersão, exame físico 

detalhado, avaliação de comorbidades, aferição de sinais vitais e providencia 

materiais de higiene pessoal. Toda pessoa recém internada é avaliada, também, pelo 

médico clínico geral da equipe e pela nutricionista, que irão acompanhá-la durante a 

internação. O serviço social identifica o contexto de vinculação familiar e social e 

realiza orientação familiar.  

Conforme a documentação apresentada, a enfermagem encaminha o usuário 

para a respectiva unidade de internação passadas as primeiras 24h de internação, 

denominado período inicial de observação. Entretanto, a organização estrutural física 

e do processo de trabalho observados indica que cotidianamente as pessoas recém 

internadas são alocadas diretamente nas alas correspondentes a sua faixa etária, 

sexo e quadro clínico-psiquiátrico.  

A proposta assistencial destaca o lugar do médico, como coordenador do 

tratamento e das equipes terapêuticas multidisciplinares. A lista das pessoas 

internadas é organizada a partir dos médicos de referência ao invés de se referenciar 

pelas unidades de internação. Tal aspecto também se evidencia na organização dos 

atendimentos da psicologia e da assistência social, que, por vezes, se circunscreve 

aos usuários acompanhados por determinado médico. Conforme já registrado no 

presente relatório, cabe aos médicos autorizar a entrada de pertences (objetos) 

destinado aos usuários internados na ala particular/convênios. Ademais, são tais 

profissionais que autorizam visitas familiares em horários alternativos aos 

estabelecidos pela instituição. De acordo com o Projeto Técnico do hospital, os 

psiquiatras atendem semanalmente todas as pessoas internadas.    

Especificamente na unidade masculina destinada aos usuários com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, há reuniões 

semanais de profissionais da equipe técnica com os usuários por enfermaria para 

discutir “o regimento interno e os problemas emergentes”, ação posteriormente 

compartilhada com a supervisão da ala. 
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O tratamento prevê dentre as atividades terapêuticas a realização de:  

• Atendimentos individuais pela medicina, psicologia e assistência social, 

abrangendo: consulta médica; psicoterapia breve, de apoio e 

esclarecimentos; escuta e acionamento da rede de suporte social, por 

meio de contatos telefônicos;   

• Atendimentos grupais pela psicologia, abrangendo: grupos 

terapêuticos, grupos de orientação à recém-admitidos e pré-alta, grupo 

de apoio aos usuários de álcool e outras drogas;  

• Atendimento aos familiares pela medicina, psicologia e serviço social, 

com orientação sobre o diagnóstico, programa de tratamento, alta 

hospitalar e a continuidade do tratamento em dispositivos 

extrahospitalares. 

No bojo das atividades grupais é previsto no Projeto Institucional atividades 

recreativas e esportivas, pelos educadores físicos, e atividades expressivas, 

artesanais, artísticas (teatro, dança, música), de adequação pessoal (salão de 

beleza), além de atividades extrahospitalares (passeios, festas em datas 

comemorativas, olimpíadas de inverno), desenvolvidas pela terapia ocupacional.  

Para além do exposto, a direção informou haver ações voltadas ao acesso 

aos direitos civis e à reavaliação de casos de internação compulsória, interdição e 

medida de segurança.  

Conforme o diretor técnico do hospital, nos casos de internação por 

problemáticas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas prevê-se o tratamento 

no período de 1 (uma) a 4 (quatro) semanas, com vistas à desintoxicação. Não há 

previsão de licença terapêutica.  

O projeto assistencial apresentado não faz alusão à previsão de duração do 

tratamento hospitalar. Por outro lado, traz marcadores temporais de projetos para 

internações de curta, média e longa permanência, especialmente relacionados às 

ações da psicologia e da terapia ocupacional, chancelando a permanência de 
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moradores na instituição em detrimento da proposição de ações voltadas à 

desinstitucionalização.  

Verificou-se que tais projetos associam a temporalidade da internação (curta, 

média ou longa) à dois aspectos: a condição de cronificação do quadro psiquiátrico 

do sujeito, compreendida como consequência do processo de adoecimento, e ao 

contexto de interação interpessoal e de suporte familiar e social.  

As internações de curta permanência destinam-se, então, aos adolescentes, 

às pessoas com uso problemático de drogas e àquelas em surtos psicóticos agudos 

e transitórios. Prevê-se como ações terapêuticas: grupos terapêuticos (abordagem 

cognitiva), psicoterapia breve, psicoterapia de apoio, reunião com familiares 

conjuntamente com o setor de serviço social, atividades laborativas (Comissões), 

atividades físicas/esportivas, atividades recreativas e sociais, atividades manuais, 

artísticas e externas.  

As internações de média permanência circunscrevem-se aos sujeitos com 

“quadros psicóticos recorrentes que apresentem dificuldades de ressocialização, em 

vista das limitações imposta pela cronicidade”. O plano terapêutico visa, dentre outros 

aspectos, promover a reintegração social e familiar do usuário e a prevenção da 

ocorrência de novas internações. Prevê-se dentre as ações de tratamento: 

atendimento individual (psicoterapia de apoio) e reuniões com familiares para 

orientações, atividades laborativas (Comissões), atividades físicas/esportivas, 

atividades recreativas e sociais, atividades manuais, artísticas e externas. 

Compõem o público de internações de longa permanência, os “pacientes 

crônicos, portadores de transtorno mental grave, que necessitam de atenção 

constante e contínua, de uma equipe especializada, devido a sua sintomatologia. 

Geralmente, estes pacientes não apresentam referencial familiar ou suporte social”. 

As ações terapêuticas previstas visam a socialização e o lazer, e englobam: 

orientações quanto às atividades de vida diária, orientação espaço-temporal, 
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atividades em grupo (recreativas, psicomotricidade), atividades artísticas (teatro, 

dança, música) e passeios.  

A seleção dos usuários para participação nos passeios é realizada pela 

equipe terapêutica. A atividade deve ser acompanhada por um terapeuta ocupacional 

ou educador físico e por, no mínimo, dois técnicos/auxiliares de enfermagem. Antevê-

se a suspensão da participação do usuário no passeio nos casos de intercorrência 

clínica ou psiquiátrica nas 24h anteriores à atividade externa. Tal fluxo foi informado 

também por profissionais entrevistados durante a visita, os quais relataram haver 

passeios externos ao parque, ao aeroporto, dentre outros locais. Informaram, ainda, 

que os passeios podem incluir usuários de alas diferentes, mediante avaliação pela 

equipe.  

O hospital dispõe, ainda, de um ateliê de pintura, localizado no 3º andar do 

Posto 2 da unidade de transtorno mental masculina, onde a enfermagem, sob 

orientação do setor de terapia ocupacional, busca estimular a capacidade de 

expressão dos usuários através de desenhos e pinturas. 

Além disso, há previsão de participação dos usuários em funções laborais 

durante a internação, por meio das “Comissões”, atividades coordenadas e 

acompanhadas pela terapia ocupacional, após avaliação dos benefícios e dos riscos 

pela equipe terapêutica. O Projeto Institucional destaca como riscos: “fuga, suicídio, 

agressão, limitação física, aspectos clínicos e psiquiátricos”.  

De acordo com a documentação apresentada, as atividades de trabalho têm 

por objetivo:  

estimular o relacionamento interpessoal e grupal; desenvolver o 
senso de responsabilidade, compromissos e limites; minimizar 
a ansiedade motivada pela doença e situação de internação; 
reforçar os hábitos de higiene e autocuidado; resgatar a 
autoestima e as capacidades laborativas individuais; e 
incentivar a capacidade produtiva.  
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Prevê-se uma “escala evolutiva” gradual da complexidade das atividades e/ou 

funções exercidas pelas pessoas inseridas nas Comissões, com base na “evolução 

do quadro, do seu desempenho e do plano terapêutico”. 

Durante a visita ao hospital observou-se usuários ajudando a servir refeições 

no refeitório masculino.  

Com base nos relatos obtidos identificou-se a existência das seguintes 

Comissões: 

• Auxiliar da Enfermagem: ajudar a chamar os pacientes para os 

atendimentos, refeições e atividades ou propostas assistenciais; 

• Refeitório/cozinha: ajudar a servir os alimentos e na limpeza das 

mesas; 

• Higiene: ajudar a retirar o lençol, transportar o balde, empurrar o 

carrinho de limpeza. 

As duas primeiras funções são descritas no Projeto Técnico Institucional, 

respectivamente como “Chamar para os Atendimentos” e “Copa”. A função da “Copa” 

inclui, ainda, “colocar copos e águas nas mesas, buscar bandejas de refeições para 

pacientes mais comprometidos, distribuir talheres, recolher bandejas e copos das 

mesas, retirar resíduos de alimentos das bandejas e entregar na cozinha”. A função 

de “Higiene”, relatada pelas pessoas internadas, é citada, porém não descrita na 

documentação apresentada.  

Outrora, o projeto assistencial indica a existência das funções em Comissão 

de limpeza, seleção, jardim, banheiros e horta, sem, também, descrevê-las. Define-

se, ainda, a função de auxiliar de terapia ocupacional: 

Auxiliar de Terapia Ocupacional: incentivar todos os pacientes 
a participarem das atividades, zelar pela organização do setor 
(sala de jogos, biblioteca, sala de artesanato), distribuir e 
recolher jogos e outros materiais, cuidar dos materiais 
(artesanato, livros, tintas, lápis, etc). 
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 Com relação ao atendimento às famílias, os profissionais da assistência 

social permanecem disponíveis “de plantão” durante a realização das visitas. Os 

profissionais médicos e psicólogos têm horários específicos para reunirem-se com os 

familiares durante a semana, conforme a documentação apresentada. Há três 

médicos disponíveis às 2ª, 3ª e 4ª feiras em horários distintos pela manhã, um médico 

às 3ª e 4ª feiras à tarde, e uma médica às 6ª feiras às 11h da manhã. As psicólogas 

atendem os familiares às 2ª, 3ª pela manhã e 4ª feira em horários no período matutino 

e vespertino. 

O setor de farmácia do hospital funciona das 7h às 18h nos dias de semana 

e aos sábados, das 7h às 19h. Tendo em vista a farmácia não funcionar as 24h por 

dia, estabeleceu-se um fluxo interno conjuntamente com a enfermagem do hospital 

para assegurar a rotina de distribuição de medicamentos e de materiais médico-

hospitalares.  

Observou-se, durante a visita, dimensões da rotina de dispensação e 

administração dos medicamentos, que recomendamos serem objetos de reavaliação 

tanto pelos conselhos de classe da farmácia e da enfermagem quanto pela vigilância 

sanitária.  

 As medicações são administradas em horários padronizados, quais sejam às 

6h00 e às 19h30. A farmácia prepara as medicações individualizadas em embalagens 

plásticas, seladas e identificadas somente com o número do leito do usuário. Em 

seguida, tais embalagens são inseridas em potinhos plásticos individualizados com 

tampa (vide fotos 8 a 12, da sala de esterilização), etiquetados e identificados à mão, 

com a escrita do nome do usuário e número do leito. Os copinhos com a etiqueta 

escrita com caneta preta correspondem à medicação das 6h00 e aqueles escritos com 

caneta vermelha, à medicação das 19h30.  

Na sequência os copinhos são alocados em caixas organizadoras, separados 

por ala/posto de enfermagem. A equipe de enfermagem retira tais caixas na farmácia 

e manipula as medicações em sala trancada e com câmeras, contígua à sala de 
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esterilização. Tal manipulação compreende a retirada das embalagens plásticas (com 

identificação do leito) e dos blisters, e reinserção das medicações no mesmo copinho 

plástico com a identificação do usuário, para posterior entrega dos medicamentos nos 

postos de enfermagem. 

As medicações prescritas em horários não padronizados são preparadas em 

saquinhos plásticos selados e etiquetados diretamente com o nome do usuário, 

número do leito, data e horário da administração, de forma impressa. Tais medicações 

embaladas são organizadas em caixas plásticas por ala/posto de enfermagem. 

No que tange à dispensação da medicação, chamou atenção desta equipe de 

visita o fato de haver diversas etapas de manipulação dos medicamentos, envolvendo 

diferentes profissionais do hospital, o que, por sua vez, aumenta substancialmente a 

chance de erros, incorrendo sobre a segurança do paciente e podendo levar à agravos 

à saúde dos usuários. Recomendou-se, diretamente à farmacêutica da instituição 

durante a visita, a revisão imediata da rotina de dispensação das medicações, 

sugerindo adotar-se como padrão o modo de preparo das medicações prescritas em 

horários não padronizados, conforme descrito no parágrafo anterior, com a impressão 

de etiqueta contendo identificação completa do usuário e horário de administração, a 

ser colada diretamente na embalagem plástica selada com a medicação.   

Com relação à administração da medicação, esta equipe acompanhou os 

procedimentos de enfermagem após o almoço do Posto 2, da unidade masculina 

destinada às pessoas com transtornos mentais, durante a entrega da medicação. 

Trata-se do posto de enfermagem funcionando em espaço adaptado, dada a reforma 

do local. 

Em sendo horário não padronizado de medicação na rotina da farmácia, as 

embalagens plásticas com as medicações estavam devidamente identificadas com o 

nome do usuário e horário de administração. Havia medicações equivocadamente 

separadas pela farmácia, visto tratar-se de usuários internados no Posto 1 daquela 

unidade. Os profissionais de enfermagem, dada a experiência cotidiana, foram 
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identificando-os e separando tais saquinhos com medicação para posterior entrega 

ao setor correto.  

O preparo para a administração consistia na retirada dos blisters e colocação 

dos medicamentos em um copo plástico descartável, identificado através da etiqueta 

impressa com o nome do usuário. Em seguida, os copos plásticos eram entregues a 

outro profissional, posicionado fora do posto e próximo ao bebedouro de água, o qual 

chamava o usuário pelo nome, entregava nas suas mãos a medicação e enchia o 

copo de água para ingestão do medicamento. Nenhum dos profissionais de 

enfermagem envolvidos no procedimento realizou a conferência das medicações com 

a prescrição médica de cada usuário, tão pouco efetuou o registro daqueles que 

ingeriam as medicações. Dessa forma, o processo de trabalho observado 

demonstrava não haver nenhuma garantia de que todos os usuários daquela ala 

tomaram a medicação, nem se o fizeram corretamente. 

Foto 48: Procedimento de identificação dos copos 
descartáveis com etiqueta nominal impressa retirada 
dos saquinhos com a medicação e retirada dos 
blisters (acima à dir.). 

Foto 49: Preparo para administração da medicação 
pós-almoço pela enfermagem no Posto 2 (ao lado). 
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No que tange ao cuidado integral em saúde, a direção do hospital informou 

que a instituição fornece os medicamentos padronizados e previstos para o público 

atendido e que os casos específicos passam por análise médica. Há situações clínicas 

para as quais o hospital não fornece os medicamentos, de modo a caber aos familiares 

providenciar a medicação para assegurar o tratamento prescrito.  

O registro das atividades da equipe se dá em Prontuário Único, acessado 

individualmente por todos os profissionais da equipe que atuam diretamente com os 

usuários. Os prontuários são alocados no posto de enfermagem de cada unidade de 

internação. As pessoas internadas na unidade destinada às pessoas com transtornos 

mentais queixaram-se de não ter acesso às informações do seu prontuário, havendo 

recusa pelos profissionais quando solicitado.  

O cotidiano hospitalar varia de acordo com cada ala. A rotina na unidade dos 

adolescentes se inicia às 6h00 com a ministração da medicação, seguida do café da 

manhã às 8h e escovação dos dentes. Nos dias em que não há atividades, os 

adolescentes relataram serem orientados a voltar a deitar e dormir, até o horário do 

banho, previsto para as 10h30. O almoço é servido às 11h, com o descanso quase 

que obrigatório até às 15h, seguido de lanche. São orientados a assistir TV até o 

horário do jantar, às 17h. Novamente são orientados a deitar-se, até que seja servida 

a ceia, às 20h.  

Conforme informado pelos profissionais, há atendimentos individuais e 

grupais desenvolvidos pela equipe técnica na ala, bem como atendimento semanal 

com familiares, porém considera-se que a interação da psicologia com os demais 

integrantes da equipe é insuficiente. No momento de chegada da equipe de visita à 

unidade alguns adolescentes participavam de um jogo de futebol em meia quadra. 

Todos pareciam demasiadamente medicados e a maioria estava sentado numa 

escadaria, à sombra (abrigados do sol forte). As atividades esportivas/recreativas têm, 

em média, a duração de 30 minutos a 1 hora, e geralmente ocorrem às 2ª, 3ª, 5ª e 6ª 

feiras no pátio interno ou na área externa.    
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Os adolescentes têm atividades externas à unidade de internação 2 (duas) 

vezes por semana, momento em que utilizam o pátio contíguo à ala masculina 

destinada às pessoas com transtornos mentais. Para tanto, são acompanhados pelo 

educador físico, um técnico de enfermagem e o vigia.  

Os demais atendimentos se dão dentro da ala, utilizando-se a sala do 

refeitório. Compreende-se a sala como inadequada para o atendimento em psicologia. 

Há uma pequena área com plantações de hortaliça na quadra, porém os relatos 

indicam que a proposta não conta com a participação dos adolescentes internados.  

No período da tarde representantes da equipe de inspeção acompanharam a 

atividade grupal desenvolvida pelo terapeuta ocupacional, marcada por uma roda de 

conversa. Enquanto o grupo acontecia, a psicóloga realizou atendimentos individuais 

com os adolescentes na sala do refeitório, com duração média de 15 minutos cada. 

De acordo com os relatos, a profissional da psicologia comparece à ala 2 (duas) vezes 

por semana. 

Os usuários internados informaram não haver atividades terapêuticas nos 

finais de semana, período em que costumam assistir televisão à tarde e à noite, 

mediante autorização do técnico de enfermagem. Os adolescentes não mencionaram 

participar de passeios, tão pouco estarem envolvidos em outras atividades de lazer, 

cultura ou de escolarização. 

Observou-se que a rotina estabelecida na unidade dos adolescentes visa 

atender às necessidades dos funcionários e do hospital, de forma que as atividades 

externas ocorrem para que seja possível proceder com a limpeza dos quartos, e o 

horário de descanso (de cunho obrigatório a todos) estabelecido para que seja 

possível realizar a evolução dos prontuários.    

Na ala masculina destinada às pessoas com transtornos mentais, houve 

relatos das pessoas internadas indicando a impossibilidade de ouvir música e o 

impedimento de participar de algumas atividades desenvolvidas na instituição, sem 

explicação pela equipe técnica. Afirmou-se a possibilidade de assistirem televisão e 
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terem acesso à quadra, especialmente os usuários alocados no Posto 2. Foi-nos 

relatado, ainda, a realização de atendimentos pelos estagiários e a escassez ou 

mesmo ausência de atendimentos pelos profissionais. Os usuários informaram ser 

frequente episódios de diarreia, sem o tratamento adequado, como soro, por exemplo.   

Na visita à ala feminina, após o almoço, observou-se algumas mulheres 

deitadas nos quartos, embora a maioria estivesse no pátio descoberto da unidade, 

interagindo entre pares. Havia estagiários de enfermagem, também, no pátio, 

realizando conversas individuais com algumas usuárias que se aproximavam, além 

do atendimento pela terapeuta ocupacional, em sala própria para este fim. As pessoas 

entrevistadas afirmaram a escassez de propostas terapêuticas e que a atividade 

proposta pela terapeuta ocupacional não correspondia aos seus interesses e 

necessidades de cuidado. Havia 6 (seis) usuárias participando da atividade, que 

consistia na pintura de desenhos. Ademais, relataram gostar das atividades 

expressivas e corporais desenvolvidas pelo educador físico e consideraram incipiente 

a oferta de atendimentos individuais pela psicologia, as quais se limitavam “a poucos 

minutos”, uma vez por semana. Referiram, ainda, a rotina de realização de ligações 

telefônicas semanalmente, à tarde.  

O relato das pessoas internadas na UDQ indica a rotina de tomarem o café 

da manhã às 6h40, almoçarem às 10h40, realizarem a colação às 13h30, o jantar às 

17h00 e a ceia, às 20h00. Referem a possibilidade de assistirem televisão na ala e 

acessarem o espaço de terapia ocupacional (do 3º andar do Posto 2) três vezes na 

semana, no período da tarde, momento em que podem assistir TV, escrever cartas e 

utilizar os computadores para jogos. De acordo com as pessoas entrevistadas, o 

tratamento para desintoxicação tem previsão de 4 (quatro) semanas de duração. 

Houve relatos do preparo para alta ser marcado, sobremaneira, pelo encaminhamento 

referenciado (via papel) para a continuidade do tratamento em outros serviços, sendo 

raro o contato ou comunicação da equipe com os serviços de saúde.  

Quando questionados a respeito do dia a dia na ala particular/convênio, uma 

das pessoas internadas relatou acordar às 7h da manhã, tomar banho, café da manhã 
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e a medicação. Em seguida, costuma permanecer na sala de estar com televisão. 

Referiu que por volta das 20h são orientados a se dirigirem para o quarto, para 

dormirem, mas podem assistir televisão nos dormitórios. Os usuários desta ala têm 

liberdade para escolherem as próprias roupas e tomarem banho quando desejarem. 

Considerando a limitação do espaço físico desta ala, é previsto que as 

pessoas internadas participem de atividades desenvolvidas nas unidades de 

internação vinculadas ao SUS ou utilizem espaços destas alas para atividades 

coletivas, tais como a quadra de esportes. Isto se dá mediante autorização médica. 

Nessas situações, o profissional responsável pela atividade busca a pessoa internada 

na ala particular/convênio e a acompanha novamente à ala após o fim da atividade. 

Com relação a alta hospitalar foi-nos informado por profissionais desta ala que 

o procedimento ocorre mediante decisão médica. Cabe à psicologia e ao serviço social 

o contato com os familiares para comunicação da alta e orientações para a família 

buscar a pessoa internada. Os familiares têm até 30 dias após a alta para buscarem 

pertences que eventualmente tenham ficado no hospital.  

Quanto à assistência religiosa, a direção da instituição informou não haver 

horários previstos na grade de atividades para a realização de cultos, missas ou outras 

formas de manifestação religiosa. Relatou que o hospital recebe a visita de voluntários 

de instituições religiosas, ficando à critério da pessoa internada a participação nas 

atividades propostas. 

O diretor afirmou que a prática sexual é proibida no hospital, sendo tanto os 

funcionários quanto as pessoas internadas orientados quanto aos riscos legais 

envolvidos. De acordo com a direção, diante da ocorrência de abuso sexual a 

instituição realiza a análise dos fatos, podendo resultar na demissão de funcionários.   

Não há canal específico para as pessoas internadas realizarem denúncias. A 

direção técnica indicou a possibilidade de escuta pela equipe multiprofissional e a 

existência de uma caixa de sugestões/reclamações localizada na recepção do 

hospital, por meio da qual os familiares podem se manifestar. Apontou, ainda, a 
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possibilidade de o usuário registrar denúncias após a alta hospitalar e que o Conselho 

Municipal de Saúde se constitui como um mecanismo de controle social.  

Não houve consenso entre os usuários entrevistados quanto à sensação de 

confiança e segurança para o relato de queixas e denúncias junto à equipe 

multiprofissional. Houve relato de pessoas internadas indicando confiar em 

determinados técnicos/auxiliares de enfermagem para este fim. Em contrapartida, 

outro usuário declarou desconfiar da equipe técnica, que não é clara quanto aos 

procedimentos adotados e não respeita os direitos das pessoas internadas. Algumas 

pessoas internadas relataram a percepção de que suas “queixas não são 

consideradas”. 

 

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

O Projeto Técnico Institucional apresentado não indica o tempo previsto de 

duração do tratamento, limitando-se a estabelecer propostas terapêuticas para 

internações de curta, média e longa permanência, tal como descrito no item anterior.  

Conforme tal documentação, cabe ao assistente social a realização de ações 

visando a localização de familiares e a comunicação de altas hospitalares. Prevê-se 

a comunicação à Promotoria Estadual de Justiça dos casos de abandono familiar.  

Não há o desenvolvimento de projeto terapêutico específico para as pessoas 

internadas em condição de longa permanência, visando à preparação para o retorno 

à vida comunitária e acolhimento em serviços residenciais terapêuticos ou à 

convivência familiar, tal como preconizado nas normas para a assistência hospitalar 

em psiquiatria publicizadas pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 251/2002) e 

pelo artigo 5º da Lei nº 10.216/2001. 

Com base na documentação requisitada, verificou-se haver 3 (três) pessoas 

em internação de longa permanência na instituição, duas das quais na unidade 

masculina destinada às pessoas com transtornos mentais, internadas há 4 (quatro) 
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anos e 3 (três) meses e 1 (um) ano e 8 (oito) meses, respectivamente; e outra, a mais 

longa, na ala particular/convênio, cuja internação já perdura por mais de 5 (cinco) anos 

e 11 meses.   

O tempo médio de hospitalização das pessoas internadas na instituição é de 

48 dias, com variações significativas entre os públicos atendidos, conforme 

sistematizado na tabela abaixo.  

Unidades de Internação TMP* 
Tempo de Internação 

Mais curta Mais longa 

Masculina - Transt. Mental  59 dias 0 dias 4 anos e 3 meses 

Feminina - Transt. Mental 26 dias 2 dias 7 meses e 19 dias 

Feminina - Álcool e Drogas 11 dias 2 dias 22 dias 

Masculina - Álcool e Drogas 22 dias 0 dias 4 meses e 23 dias 

Adolescentes 37 dias 7 dias 5 meses 

Particular/convênio 270 dias 3 dias 5 anos e 11 meses 

Média 48 dias   

*Tempo médio de permanência    

 
Especificamente na ala particular/convênio, verificou-se que a média de 

permanência é impactada substancialmente pela existência de um morador 

institucionalizado acerca de 6 (seis) anos no hospital, resultando em alto desvio 

padrão. De acordo com o relato das pessoas entrevistadas, trata-se de pessoa com 

esquizofrenia e outras deficiências, sem rede de suporte familiar.  

No mais, vale ressaltar que o tempo médio de internação dos adultos com 

transtornos mentais equivaleu a 59 dias, sendo superior à média do hospital, seguido 

dos adolescentes (37 dias), das mulheres (24 dias) e, finalmente, dos homens com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas (22 dias).  

O tempo médio de permanência das internações involuntárias no Hospital 

Psiquiátrico de Maringá correspondeu a 40 dias, no período analisado, tempo inferior 

à média de permanência geral do hospital.   
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Na ala dos adolescentes notou-se que nenhum dos adolescentes internados 

residia na cidade de Maringá e, com exceção de dois usuários procedentes de cidades 

próximas (Sarandi e Nova Esperança), os demais eram oriundos de regiões de saúde 

distantes (mais de 80km de distância do hospital). Diversos usuários relataram a 

participação do Conselho Tutelar e da assistência social do município de origem no 

processo de internação, mas apontaram a fragilidade do contato contínuo com as 

famílias, acentuada por estarem “muito longe de casa”.  

Em alguns prontuários foi verificado o comunicado de alta médica ao 

Ministério Público, nos casos de internação compulsória. Entretanto, não houve 

registro de articulação com o Fórum ou com a rede socioassistencial dos municípios 

de residência dos adolescentes.   

Quando questionado sobre o processo de alta hospitalar dos usuários, a 

direção da instituição informou ser realizada, sobremaneira, a orientação e 

encaminhamento (via papel) à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em detrimento 

de ações de articulação com os serviços diretamente.  

Em contraponto, no contato com as mulheres internadas, uma das usuárias 

relatou frequentar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), local em que participa 

de atividades artesanais, e retornar ao hospital ao final do atendimento naquele 

serviço, o que sugere a existência de alguns arranjos assistenciais – ainda que 

pontuais – junto à rede de saúde.  

   

6.    INCIDENTES NO HOSPITAL 

A observação, coleta de relatos e análise das condições inspecionadas na 

instituição nos permitem afirmar a existência de práticas de administração de 

medicamentos de forma generalizada, bem como a constatação de pessoas com grau 

elevado de sedação e controle medicamentoso.  
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O uso da força física e química como meios para lidar com situações de crise 

e de conflito e/ou agitação psicomotora parecem rotineiros no hospital. Houve relatos 

de pessoas internadas, tanto nas alas destinadas ao SUS quanto na ala particular, 

afirmando terem sido sedadas no momento da internação, tendo contato com os 

profissionais médico, psicólogo e assistente social, somente após transcorridos dias 

ou até uma semana de internação.  

Na ala dos adolescentes, as pessoas entrevistadas afirmaram o uso 

indiscriminado e punitivo da medicação (via endovenosa), nas situações consideradas 

inadequadas pelos profissionais, tais como os usuários conversarem entre si quando 

estão deitados nos intervalos ao longo do dia. De acordo com os adolescentes, 

“qualquer coisa, já vêm com injeção”.  

Alguns adolescentes referiram situação ainda mais grave, marcada pela 

experiência de violência policial no contexto de internação, associada à contenção 

mecânica indevida e medicalização excessiva pela equipe do hospital.   

Houve vários relatos que denunciaram a agressão por parte de profissionais 

de enfermagem, deflagrando o uso irregular da contenção mecânica. Segundo os 

adolescentes entrevistados, são comuns práticas violentas que envolvem amarrar os 

punhos e calcanhares com muita força, comprimindo ou “apertando” partes do corpo. 

Houve quem relatasse que, quando já contido, um dos profissionais de enfermagem 

subiu na cama e, pisando nos braços do adolescente, evocou: “ah, seu filho de uma 

égua”. Outro adolescente, que tem balas alojadas pelo corpo, referiu ter sido agredido 

por um profissional de enfermagem, que apertou tais locais, propositadamente, 

enquanto realizava o procedimento de contenção, causando-lhe dor. Alguns 

destacaram, ainda, o uso prolongado da contenção mecânica – com duração “à noite 

toda” – ocasionando dores no corpo e dificuldades para dormir. 

Na ocasião da visita foram flagrados dois usuários em contenção mecânica, 

realizadas, respectivamente, no Posto 1 e no Posto 2 da ala masculina destinada às 

pessoas com transtornos mentais.  
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No caso do Posto 1, a equipe de visita chegou quando a contenção mecânica 

estava sendo desfeita, por meio da retirada das faixas pela equipe de enfermagem, já 

com o usuário adormecido, sob efeito da contenção química.  

 

Foto 50: Retirada das faixas de 
contenção de usuário contido no 
Posto 1, da ala masculina 
destinada às pessoas com 
transtornos mentais. 

 

 

 

 

 

 

 

Já no Posto 2, deparamo-nos com um usuário vigil, contido há cerca de 40 

minutos pela equipe, devido à agitação psicomotora e agressão verbal dirigida a uma 

técnica de enfermagem, de acordo com os profissionais da ala. Verificou-se 

inadequação do posicionamento das faixas de imobilização dos membros superiores 

do usuário contido, podendo causar-lhe danos físicos (vide foto 51).  

O usuário contido no Posto 2 encontrava-se com diversos ferimentos no 

corpo, cujo aspecto denotava tratar-se de lesões recentes. Havia poça de sangue no 

lençol. Conforme relatado por ele, e confirmado por outros usuários que 

testemunharam o episódio, a situação de conflito foi deflagrada após recusa do 

usuário em utilizar um sabonete usado para tomar banho, alegando receio de pegar 

micose. A equipe de enfermagem haveria negado o pedido de entrega de um 

sabonete novo. Diante da agitação do usuário, alguns profissionais de enfermagem 
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entraram em conflito corporal, o agrediram no pátio e o derrubaram no chão para 

imobilizá-lo, causando os machucados.   

Foto 51: Usuário em 
contenção mecânica no 
Posto 2 com lesões no 
corpo, na ala masculina 
destinada às pessoas 
com transtornos mentais. 

 

 

 

 

 

 

Foto 52: Lesões corporais 
relacionadas ao contexto 
de contenção mecânica 
realizada no Posto 2 da 
ala masculina destinada 
às pessoas com 
transtornos mentais. 

 

 

 

 

Representantes da equipe de visita acompanharam o caso até a reavaliação 

médica e liberação da contenção mecânica. Cabe informar que a equipe de 

enfermagem afirmou que somente solicitaria reavaliação médica após transcorrida 1 

(uma) hora da contenção mecânica, ainda que o usuário estivesse consciente, calmo 

e estabelecesse um bom contato interpessoal, respondendo a todas as perguntas da 

equipe de visita de maneira clara e coerente. A conduta adotada pela enfermagem 

contraria os critérios de indicação da contenção mecânica estabelecidos no protocolo 

do próprio hospital, bem como pelas normativas que regulamentam o uso do 
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procedimento pelos profissionais médicos e de enfermagem, os quais reconhecem a 

contenção como medida restritiva a ser utilizada em situações de excepcionalidade.     

No acesso ao prontuário se verificou tratar-se de internação involuntária, 

tendo o usuário sido admitido há 3 (três) dias na instituição e já contido pela segunda 

vez. Há prescrição médica indicando a contenção mecânica associada à contenção 

química7, contudo não há registro da avaliação médica que justifique tal conduta. A 

avaliação da enfermagem, que precede à conduta médica, indica “paciente hostil, 

agressivo e ameaçador com a equipe de enfermagem e os demais pacientes. Não 

adere às normas e nem rotinas. Diálogo sem sucesso”. Não há registro de 

monitoramento e acompanhamento pela enfermagem durante nenhum dos episódios 

de contenção, conforme preconizado pela Resolução COFEN nº 427/2012, denotando 

irregularidade na prática assistencial. 

De acordo com o protocolo assistencial do hospital prevê-se a indicação de 

contenção mecânica nas seguintes situações: prevenção ou risco de quedas, agitação 

psicomotora não responsiva às intervenções menos restritivas, e contextos de 

abstinência alcoólica que envolvam o risco de retirar sonda, cateter ou punção venosa. 

Preconiza-se a associação da medicação com a contenção mecânica, à exceção dos 

casos motivados por prevenção ou risco de quedas. Indica-se ações de 

acompanhamento e monitoramento pelos profissionais de saúde durante a contenção, 

que não deve ultrapassar 2 (duas) horas de duração.  

Na documentação apresentada pela instituição verificou-se que, no período 

de 6 (seis) meses8 retroativos à data da visita, foram realizadas, em média, 10 

contenções mecânicas por dia no hospital, totalizando 1.780 aplicações do 

procedimento. As motivações para indicação da contenção mecânica 

circunscreveram-se a cinco situações: agitação psicomotora (85% dos casos), 

                                                
7 Administração de uma ampola de haldol 5mg e uma ampola de midazolan 5mg, via intramuscular. 
8 Analisado o período de 01/06/2018 a 06/12/2018. 
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proteção do paciente (9,7% dos casos), tentativa de fuga (3% dos casos), risco de 

suicídio (1,7% dos casos) e prevenção ou risco de queda (0,6% dos casos).  

As contenções motivadas pela proteção do paciente ou tentativa de fuga 

tiveram duração de 1 (uma) hora, enquanto nos casos de agitação psicomotora ou de 

risco de suicídio procedeu-se à contenção por 2 (duas) horas e nova avaliação. 

Identificou-se a padronização do tempo de duração do procedimento correlacionado 

ao motivo de aplicação do procedimento, em detrimento da singularidade de cada 

caso, o que, novamente, sugere a banalização do uso da contenção mecânica no 

hospital.   

Vale destacar que os homens internados por transtornos mentais constituíram 

o público mais frequentemente contido no período analisado, sobremaneira àqueles 

internados no Posto 2 – local onde se deu 44% das contenções mecânicas do hospital 

–, seguidos pelas mulheres e, proporcionalmente, pelos adolescentes. Verificou-se 

que 5 (cinco) adolescentes foram contidos no mesmo dia em duas ocasiões no 

período analisado, o que representaria mais de 40% do total de usuários internados 

na ala, na hipótese de ocupação máxima dos leitos.   
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Os dados analisados condizem com o relato das pessoas internadas. Na ala 

masculina destinada às pessoas com transtornos mentais, os usuários afirmaram 

que “sempre tem alguém amarrado”. Referiram que as brigas são frequentes e que, 

recentemente, um usuário havia sido morto na ala. Disseram que quando há brigas, 

os profissionais “amarram os pacientes pelos pés e pelas mãos, como nos 

manicômios antigos”, e que há situações em que a contenção mecânica foi utilizada 

como punição, tais como: ser pego fumando ou queixar-se de haver um profissional 

observando o usuário no banheiro enquanto defecava. Houve quem compreendesse 

a contenção como medida de proteção, para evitar que os usuários se machuquem. 

Na ala feminina também foi relatada a proibição de fumar e a aplicação da 

contenção mecânica associada à contenção química, caso os profissionais vejam 

usuárias fumando, bem como nas situações de brigas. As mulheres entrevistadas 

destacaram ser frequente o uso da contenção mecânica no hospital e denunciaram 

que o procedimento, por vezes, é mantido por tempo prolongado, ocasionando lesões, 

conforme fotografia registrada pela equipe de inspeção durante a visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 53: Lesão corporal decorrente de contenção 
mecânica realizada na ala feminina do hospital. 
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As pessoas entrevistadas na ala particular/convênio relataram já terem 

presenciado a equipe conter um usuário com “os panos”. Relacionaram o nervosismo, 

comportamentos inadequados e o descumprimento das regas como principais motivos 

para aplicação da contenção mecânica no hospital. Ainda assim, houve relato de 

quem já presenciou os profissionais do hospital “prenderem uma pessoa do nada, sem 

motivo algum e darem remédio para ele”. Os usuários reconheceram como castigo a 

duração prolongada da medida restritiva, referindo a vivência de permanecer “uma 

noite inteira” ou até três dias, contidos no próprio quarto.  

Conforme o diretor técnico, o público atendido pelo hospital possui como 

características a imprevisibilidade e impulsividade, de forma a admitir-se a ocorrência 

de episódios de agressividade, brigas e desentendimentos entre as pessoas 

internadas.  

A direção informou ter conhecimento de situações envolvendo a agressão 

verbal de funcionários às pessoas internadas, as quais são analisadas pela gestão do 

hospital, podendo acarretar demissão de funcionários. Nos casos de constatação de 

ameaça do uso de medicações como forma de castigo ou punição, as medidas 

tomadas pela direção abarcam orientação verbal, advertência e demissão do 

funcionário em médio prazo.  

As pessoas internadas na UDQ relataram ser comum situações de conflito e 

violência física (agressões) entre os usuários da ala. Perguntados sobre a forma da 

instituição mediar tais situações, muitos afirmaram que os profissionais não costumam 

intervir, fazendo “vistas grossas” e “permitindo que os pacientes resolvam por si 

próprios”. Diferentes relatos afirmaram a existência de líderes (denominados “xerifes”) 

destacados entre os próprios usuários, os quais gerenciam os conflitos por meio da 

coação e aplicação de sanções disciplinares, incluindo o emprego da violência física, 

à semelhança do funcionamento de unidades prisionais. Tal informação foi, também, 

relatada por familiares entrevistados enquanto aguardavam a visita na recepção do 

hospital, conforme já descrito ao longo do relatório.  
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Elementos que fazem alusão à realidade de unidades prisionais também 

foram relatados por pessoas entrevistadas na ala dos adolescentes. Disseram-nos 

que um dos usuários havia arrancado um pedaço da grade da janela da ala para 

confecção de um simulacro de soco inglês.  

O nível de violência narrado preocupou a equipe de inspeção, uma vez 

relatados casos de tortura, maus-tratos, tratamento cruel, desumano e degradante, 

considerando situações que não permitem a reação dos adolescentes e dos adultos, 

assim como a punição por meio da humilhação verbal, violência física e medicação 

excessiva. 

De acordo com os profissionais do hospital não ocorrem agressões físicas dos 

usuários dirigidas aos funcionários. Há normas estabelecidas para atuação dos 

profissionais em casos de agressividade (auto ou heterodirigida) e/ou comportamento 

destrutivo entre os usuários. Nessas situações, o usuário é encaminhado ao médico 

para avaliação e são indicadas medidas de controle. A contenção mecânica pode ser 

aplicada, mas com limite de tempo e conforme prescrição médica.  

Observou-se nos murais dos postos de enfermagem do hospital o Protocolo 

de Emergência, com orientações para atuação da enfermagem nessas situações de 

risco. Nos casos de intercorrência prevê-se a comunicação à supervisão de 

enfermagem (que aciona médicos e demais profissionais da equipe conforme a 

necessidade), seguida da contenção física do usuário, avaliação dos sinais vitais, 

realização dos cuidados em caso de lesão e manejo do ambiente. A norma estabelece 

o acionamento de “alerta geral” no hospital em casos de heteroagressão e posterior 

averiguação dos fatos ocorridos junto aos funcionários que prestaram assistência na 

intercorrência, bem como a realização de boletim de ocorrência interno.   

Os profissionais de saúde entrevistados referiram que cada funcionário 

carrega consigo um dispositivo individual de acionamento do sistema de alarme do 

hospital, para solicitação de apoio nas situações de intercorrência. Foi-nos informado 

que ao sinal do alarme, os profissionais das outras alas se deslocam para compor a 
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equipe na prestação da assistência, incluindo a realização do procedimento de 

contenção mecânica, visto que o quantitativo de profissionais existentes na unidade 

de internação muitas vezes não é suficiente para fazê-lo adequadamente. Os 

funcionários relataram que as contenções mecânicas são costumeiramente 

associadas ao uso de medicação tranquilizante e duram cerca de 1 (uma) hora.  

Cada unidade de internação conta com faixas de contenção confeccionadas 

no próprio hospital, em tecido lavável. O kit é composto por 1 (uma) faixa para o 

peitoral, 2 (duas) faixas para membros superiores e 2 (duas) faixas para membros 

inferiores.   

 

 

 

 

 

Foto 54: Faixa de tecido para imobilização 
de membros superiores utilizada para 
contenções mecânicas pelo hospital.  

 

A direção do hospital ratificou o conteúdo relatado pela equipe técnica e 

informou haver uma enfermaria específica para o isolamento de usuários em casos 

de tentativa de suicídio ou heteroagressão. No momento da visita não foi possível 

checar qual era o ambiente a que o diretor se referia. Alguns usuários também 

relataram a existência de um quarto de isolamento, referindo-se ao “quarto das 

cordas”, em alusão ao local onde são realizadas as contenções mecânicas. 

Considerando que espaços de isolamento em hospitais psiquiátricos são proibidos 

conforme a Portaria GM/MS nº 251/2002, convém aos órgãos externos fiscalizadores 

reavaliarem tal aspecto em nova oportunidade de visita.  

No âmbito de averiguação da existência de espaços de isolamento no 

hospital, cabe ressaltar que a equipe de visita se deparou com uma usuária trancada 
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no quarto destinado ao atendimento de intercorrências na ala feminina, a qual, 

claramente, se recuperava dos efeitos de uma contenção química recente, aspecto 

relatado no item 2. Perfil da Unidade do presente relatório.  

Convém reiterar que o hospital não 

conta com enfermaria de intercorrências 

clínicas, dispondo somente de duas salas de 

emergência, cada qual com 1 (um) leito. 

Durante a visita às unidades de internação 

verificou-se que os profissionais de 

enfermagem nomeiam de enfermaria de 

intercorrências o quarto contíguo ou mais 

próximo ao posto de enfermagem, onde 

assistencialmente são alocados os usuários 

com maiores necessidades de cuidado, 

incluindo as intercorrências. Porém, tais 

quartos não dispõem da estrutura e dos 

equipamentos estabelecidos nas normativas 

vigentes para o funcionamento de enfermarias 

de intercorrências clínicas.  

Foto 55: Quarto (enfermaria) do Posto 2 utilizada para atendimento às intercorrências clínicas, incluindo 
as situações de contenção mecânica e química.   

 

Com relação aos óbitos, o hospital indicou a ocorrência de três óbitos no ano 

de 2018 até a data da visita, um dos quais em decorrência de morte violenta causada 

por trauma torácico, após agressão por outro usuário internado. Nos casos de morte 

violenta, o hospital comunica a polícia e o IML para as medidas cabíveis. 

O Projeto Técnico Institucional prevê a atuação do serviço social nos casos 

de falecimento de usuários sem vínculo familiar, situações em que a Central de 
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Serviços Funerários é acionada para as providências de registro do atestado de óbito 

e sepultamento.  

A direção técnica informou que os óbitos são registrados pelos médicos em 

livro de ocorrência específico, a fim de que assegurar a documentação e averiguação 

do ocorrido. Com base na análise de tal documento identificou-se que no período de 

2010 a 2018 inconcluso faleceram 35 pessoas no hospital9.  As informações sobre as 

causas de morte apontam para a prevalência de infarto agudo do miocárdio, além de 

4 (quatro) casos de suicídio, septicemia, uma ocorrência de choque hipovolêmico 

(hemorragia), um homicídio e um caso de obstrução de vias aéreas por engasgo. Há, 

contudo, cerca de 23% das mortes cuja causa é desconhecida.  

Ademais, chamou-nos atenção o número expressivo de pessoas falecidas 

que apresentavam quadro associado de obesidade, bem como a ocorrência de óbitos 

que evoluíram de quadros de delirium tremens, e, ainda, dois usuários que faleceram 

por causas desconhecidas, no dia seguinte à internação. 

A ocorrência de violência autoprovocada com suicídios consumados e de 

homicídio de um indivíduo em tratamento hospitalar, pode indicar a ineficiência do 

acompanhamento pela equipe de saúde do serviço de internação. Nessa mesma 

perspectiva, destaca-se a morte por engasgo e os óbitos por quadros clínicos que 

demandavam suporte assistencial de maior complexidade condizente à estrutura de 

um hospital geral.  

 

7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

De acordo com a direção técnica do hospital, todos os usuários possuem 

Plano Terapêutico Singular elaborado pela equipe multidisciplinar, o qual é reavaliado 

de acordo com a necessidade, não havendo uma periodicidade definida. 

                                                
9 Ocorreram 2 óbitos em 2010, 7 óbitos em 2011, 5 óbitos em 2012, 3 óbitos em 2013, 2 óbitos em 2014, 5 óbitos 

em 2015, 4 óbitos em 2016, 4 óbitos em 2017 e 3 óbitos em 2018 (no período de 01/01 a 06/12). 
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Conforme a documentação apresentada, trata-se de um formulário unificado 

para todo o hospital (alas SUS e particular), contendo a identificação nominal do 

usuário e o diagnóstico (CID), bem como campos específicos para preenchimento 

datado da avaliação e conduta de cada uma das seguintes categorias profissionais, 

nesta ordem: médico psiquiatra, médico clínico, nutricionista, psicologia, terapeuta 

ocupacional, educador físico e assistente social. 

Todos os profissionais dispõem de espaço para livre registro discursivo. 

Ademais, no campo da psiquiatria prevê-se a identificação do uso e tipo de substância 

psicoativa, bem como a identificação de riscos (auto e heteroagressividade, recusa de 

medicação, queda, evasão, síndrome de abstinência, agitação psicomotora, delírium 

tremens, desinibição/inadequação). Na avaliação clínica médica prevê-se aferição de 

pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, avaliação corporal (fêmeros, tórax, 

abdome, sistema nervosa, membros), com indicação de hipótese diagnóstica e 

conduta. A nutrição deve avaliar peso, altura, classificar o índice de massa corpórea 

(IMC), identificar comorbidades (diabetes, hipertensão e outras) e prescrever dieta. 

No campo destinado ao serviço social prevê-se a indicação da programação de 

encaminhamento pós-alta hospitalar (ambulatório de saúde mental, CAPS, outros). 

Os campos destinados ao preenchimento pela psicologia, terapia ocupacional e 

educação física são totalmente discursivos. 

Há destacado espaço de assinatura somente no campo destinado à 

psiquiatria. Contudo, na análise dos Planos Terapêuticos encaminhados pela 

instituição verificamos a assinatura de todos os profissionais nos devidos campos de 

avaliação e proposta de atividades. Não são previstas ações a serem desenvolvidas 

pelo profissional de enfermagem.  

O Plano Terapêutico também não prevê a participação do usuário e de seus 

familiares na sua elaboração e, tão pouco, pactuação. Este aspecto foi confirmado 

pelo relato dos usuários entrevistados em todas as alas do hospital. As pessoas 

internadas referiram o desconhecimento dos profissionais que estariam os 
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acompanhando e o desconhecimento da existência e desenho de seus projetos 

terapêuticos singulares. 

Ainda no que se refere à pactuação, é importante problematizar o caráter 

multiprofissional das equipes no processo de proposição do cuidado. Isto, porque 

claramente o formulário utilizado se constitui como um mero sistematizador de 

propostas de cada categoria profissional, a partir da avaliação inicial do usuário.   

Verificou-se que o Plano Terapêutico é iniciado pelo psiquiatra, no 

atendimento realizado no dia de admissão da internação. Os documentos analisados 

indicam o preenchimento pelos demais profissionais no prazo máximo de 1 (uma) 

semana após a avaliação psiquiátrica, sugerindo que todos os usuários são atendidos 

pelos diferentes profissionais na semana em que foram internados.  

Com relação à proposta terapêutica evidencia-se que o referido Plano não 

está alicerçado na singularidade das pessoas internadas. Identificou-se que todos os 

planos compartilhados previam a participação em atividades grupais ou programas 

desenvolvidos pelos diferentes setores do hospital, sem apresentar as necessidades 

de saúde do usuário, os objetivos das ações, a proposição de estratégias em 

articulação com outros atores sociais ou serviços, e a temporalidade prevista. A 

conduta psiquiátrica, na maioria dos PTS analisados, correspondia a protocolos 

clínicos atrelado ao diagnóstico, padronizados pelo corpo médico do hospital, tais 

como: “protocolo adolescente D.Q [dependência química] + Atitudes antissociais”, 

“protocolo etilista debilitado”, “protocolo para D.Q [dependência química]”, “protocolo 

para transtorno bipolar”. 

Para além do exposto, a “prescrição” de atividades e atendimentos pelos 

profissionais não médicos expressa a generalidade das ações e as limitações para 

acompanhamento e reavaliação da proposta desenhada. À título de exemplo, os PTS 

apresentados contêm propostas como: “inserção nas atividades de grupos 

terapêuticos e oficinas terapêuticas”, “recomenda-se atividades físicas e recreativas”, 

“incentivado para atividades recreativas e expressivas; resposta pobre”. As poucas 
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atividades institucionais que existem são padronizadamente ofertadas, sem nenhuma 

relação com a noção de singularidade, que deveria estar presente na conceituação e 

execução do Projeto Terapêutico Singular. 

De modo geral, as pessoas entrevistadas queixaram-se da ausência de 

atividades e do ócio a que estão submetidas, além da falta de informações e de 

espaços de diálogo sobre o seu diagnóstico e tratamento, inclusive medicamentoso.  

Na ala feminina houve relatos indicando que no período matutino, após o café 

da manhã e banho, as usuárias ficam no pátio sem nenhuma atividade até o horário 

do almoço: “deixam a gente que nem palhaço sentada”. As mulheres relataram que a 

sala de terapia ocupacional permanece quase sempre fechada e, quando há 

atividade, a proposta se limita a desenhos em folha sulfite para colorir, sem nenhum 

direcionamento individualizado. As usuárias afirmaram gostarem das aulas de dança 

promovidas pelo educador físico e referiram não se sentirem atendidas nas suas 

necessidades no contato com os profissionais psicólogo e assistente social: “não 

adianta nada...a gente entra na sala e o atendimento dura só quinze minutos”.  

A maioria dos adolescentes informou desconhecer as atividades 

terapêuticas, tão pouco conhecer o próprio diagnóstico e a medicação que tomam. A 

referência do tratamento limita-se ao tempo de duração da internação. 

Os usuários da unidade masculina destinada às pessoas com 

transtornos mentais relataram pouco contato com a equipe para fins terapêuticos e 

desconhecimento das medicações ingeridas. Referiram, somente, que estas 

produziam muito sono. Não houve qualquer menção a atividades em grupo (relatos 

obtidos de pessoas internadas há mais de uma semana). 

Na ala particular/convênio apenas um dos usuários entrevistados soube 

informar alguns dos medicamentos que toma e disse haver uma medicação que “eles 

não me falam qual é”. As pessoas internadas solicitaram a ampliação de espaços de 

troca entre funcionários e usuários e maior transparência nas informações 

relacionadas ao tratamento.   
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No que se refere às atividades desenvolvidas relataram haver música, bingo 

e a montagem da árvore de natal, mas afirmaram não participarem das atividades: 

“fico mais deitada”, “gosto de ficar isolado, pensando e planejando como será a minha 

vida após a saída”.   

A profissional da ala particular/convênios informou haver diversas atividades 

no hospital e exemplificou que, naquele momento, os usuários do serviço estariam 

arrumando a árvore de natal – atividade desenvolvida pelo terapeuta ocupacional. 

Afirmou, ainda, que as pessoas internadas são livres para participar ou não de 

atividades, mas que não poderiam permanecer todos os dias da semana somente no 

quarto. Na visita a esta ala observou-se pessoas dormindo em seus quartos, deitadas 

no sofá, assistindo televisão e apenas dois usuários participando da montagem da 

árvore de natal.   

Sobre a interação com a equipe multiprofissional verificou-se dissenso na 

percepção dos usuários internados na unidade particular/convênio. Alguns usuários 

referiram o bom contato com médico, terapeuta ocupacional e psicóloga e a sensação 

de sentirem-se respeitados pela equipe: “eles nos tratam de igual para igual”.  

Em contrapartida, outra pessoa internada na mesma ala indicou não confiar 

na equipe, sentir-se desconfortável e discriminado por sua aparência, identificada com 

os vikings. Pontuou já ter se sentido incomodado e perseguido por outros usuários 

internados na mesma ala e não ter recebido suporte da equipe na mediação das 

relações: “eles [profissionais] deixam...se alguém matar alguém aqui, eles [profissionais] 

vão dar risada”. 

Os adolescentes e os adultos da ala de transtornos mentais masculina 

destacaram sentirem-se à vontade com alguns trabalhadores dos serviços gerais da 

instituição, tais como: vigias, funcionários da limpeza e zeladoria; bem como com 

alguns profissionais da enfermagem.  
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Especialmente com relação à enfermagem e aos vigias, ponderaram haver 

funcionários respeitosos e outros ofensivos, os quais, quando há conflito entre os 

usuários, não tentam apaziguar a situação e “já vão logo amarrando”. 

Notou-se, por meio da observação durante a realização da visita, o 

estabelecimento de um bom vínculo entre o educador físico e os adolescentes 

internados, o que se estende à funcionária da limpeza, cuja interação com os 

adolescentes parecia marcada pelo diálogo e negociação, pautados nas 

necessidades de cada um.  

As mulheres internadas na unidade feminina relataram manter um bom 

relacionamento com as profissionais que atuam na ala, composta exclusivamente por 

mulheres.  

Na análise dos Planos Terapêuticos Singulares identificou-se o caso de uma 

internação compulsória na ala particular/convênios sem indicação clínica condizente 

com os critérios de excepcionalidade da internação psiquiátrica, prevista em 

legislação. Tratava-se de pessoa internada acerca de 2 (dois) meses por “ser bipolar”, 

num contexto de separação (divórcio) de familiares associado a problemas 

financeiros. Preocupou-nos o risco de institucionalização e eventual desrespeito aos 

direitos assegurados às pessoas com transtornos mentais.   

Ressaltamos assim o descompasso entre as práticas de cuidado observadas 

e as diretrizes e lógica da atenção psicossocial. O que foi observado e constatado na 

inspeção foram práticas em saúde mental que silenciam processos subjetivos, ao 

mesmo tempo em que criam, fomentam e desenvolvem padrões de vivência 

institucional alicerçados na medicação, dependência e tutela como dispositivo de 

controle.  
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8.  EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

Conforme já exposto ao longo deste relatório, as atividades laborais 

destinadas às pessoas internadas compõem o Projeto Técnico Institucional do 

hospital e o Plano Terapêutico Singular dos usuários, sendo seus efeitos 

presumidamente terapêuticos.  

Os profissionais entrevistados relataram que o setor de terapia ocupacional é 

o responsável pela avaliação e seleção dos usuários aptos a exercerem funções 

laborativas, e tratar-se de atividades e “tarefas simples”, tais como: auxílio ao serviço 

da copa durante as refeições, bem como chamar outros usuários para consultas e 

atendimentos. Afirmaram, ainda, que as pessoas internadas não realizam atividades 

inerentes à competência dos profissionais de enfermagem.   

De acordo com a direção técnica da instituição as pessoas internadas 

exercem atividades de trabalho não remunerada. A inserção dos usuários nas 

Comissões precede de autorização da equipe médica, cuja avaliação considera as 

condições de autocuidado e autonomia na realização de atividades de vida diária, bem 

como a “estabilidade” emocional.  

Durante a visita de inspeção observamos um usuário da unidade masculina 

destinada às pessoas com transtornos mentais auxiliando nas atividades da copa, 

durante a realização do almoço. Tal sujeito exercia a função de servir a salada, 

enquanto duas funcionárias da cozinha serviam os alimentos quentes. O usuário 

estava paramentado com avental, luvas e touca, além de portar crachá de 

identificação. Ele relatou-nos auxiliar nas refeições por meio da limpeza das bandejas 

e das mesas do refeitório, bem como na tarefa de servir os alimentos, e afirmou gostar 

de realizar tal atividade.  
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Foto 56: Usuário em atividade na função laborativa de 
auxiliar de Copa, durante a realização do almoço das 
pessoas internadas na ala masculina de transtornos 
mentais.    

 

 

Entre os adolescentes, os relatos indicam 

que recai sobre a responsabilidade dos usuários 

internados somente a dispensa da sobra de 

alimentos no lixo e ajudar na limpeza do refeitório. 

Verificou-se parte da escala de limpeza diária fixada 

na sala destinada às refeições da ala, com 

identificação nominal de cada adolescente internado 

em esquema de rodízio. Entretanto, de acordo com 

as pessoas entrevistadas, a maioria dos usuários 

não as cumpre.   

 

Foto 57: Lista dos adolescentes escalados para ajudar na 
limpeza da sala de atividades da ala após as refeições 
(tachada a identificação nominal dos adolescentes).  
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As pessoas entrevistadas na ala particular/convênio referiram não 

exercerem atividades ou funções laborais no hospital. Desconhecem que tais 

atividades componham as propostas terapêuticas da instituição.  

Orienta-se a reformulação imediata das atividades relacionadas à dimensão 

do trabalho no contexto assistencial, com vistas ao desenvolvimento de ações e 

estratégias que possam incidir sobre a vida prática e os projetos de vida de cada 

usuário. Nesse sentido, recomenda-se a extinção das propostas relacionadas ao 

campo do trabalho nos moldes praticados pela instituição, e a articulação com a rede 

intersetorial e com os serviços de saúde mental locais, a fim de construir ações 

efetivamente voltadas à qualificação profissional e à produção de iniciativas de 

geração de renda e trabalho no contexto territorial e comunitário. 

 

9.  FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Na entrevista realizada com a direção e funcionários do hospital, foi informado 

que representantes do Ministério Público Estadual do Paraná, conjuntamente com a 

Vigilância Sanitária Municipal de Maringá e com o Conselho Regional de Enfermagem, 

realizaram visita à instituição na antevéspera da presente inspeção. 

Ademais, a direção relatou que o hospital recebera a visita de outros órgãos 

externos (sem precisar datas), tais como: o Conselho Regional de Medicina, o 

Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Municipal de Saúde de Maringá.  

O estabelecimento dispõe de licença sanitária expedida pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Maringá em setembro de 2018, e válida por três meses, para 

o funcionamento como hospital psiquiátrico, cujas atividades abarcam o 

atendimento hospitalar em regime exclusivo de internação (sem pronto socorro), no 

contexto de assistência psicossocial e da saúde de pessoas com transtornos mentais, 

dependência química e deficiência mental.  

Em resposta à requisição da cópia do relatório de inspeção sanitária mais 
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recente/atual, a direção do hospital apresentou documentação datada de 2016, 

concernente ao cronograma de prazos e a relação das pendências sanadas pelo 

hospital, anexa a dois relatórios de inspeção da VISA de Maringá do mesmo ano. Os 

referidos relatórios de inspeção sanitária circunscreviam-se à constatação de 

inconformidade na infraestrutura, no serviço de nutrição e dietética, e no setor de 

farmácia, bem como solicitavam à instituição a apresentação de cronograma com 

prazos para adequações. Dessa forma, não foi possível analisar as situações 

descritas ao longo deste relatório considerando a avaliação atual da VISA acerca das 

condições sanitárias de funcionamento deste estabelecimento de saúde, bem como 

as correições, eventualmente, em curso.   

No que se refere à aprovação das medidas de prevenção e combate a 

incêndio e a desastres em estabelecimentos, a direção do hospital apresentou 

documentação referente a duas vistorias realizadas nos anos de 2015 e 2016 pelo 

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, que culminaram com a comunicação de 

reprovação do estabelecimento pelo referido órgão, em 08/11/2016. Portanto, o 

hospital encontra-se em funcionamento sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

ou Certificado de Aprovação, há, no mínimo dois anos, que ateste o atendimento às 

normas de segurança contra incêndio e pânico.  

 

10. RECOMENDAÇÕES  

À Direção do Hospital Psiquiátrico de Maringá  

1. Recomposição imediata da equipe multiprofissional, com vistas ao 

cumprimento das exigências mínimas previstas na Portaria nº 251/2002 e o que 

preconiza os respectivos conselhos profissionais, no que tange à carga horária 

e número de profissionais. 

2. Reorganizar as enfermarias, com adequação do número de camas por quarto, 

em consonância com a RDC nº 50/2002. 
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3. Garantir armários ou mobiliário similiar para assegurar o livre acesso e a guarda 

de pertences pessoais pelas pessoas internadas nas alas SUS, assegurando 

a personalização de espaços privativos e reapropriação de objetos pessoais 

durante a internação. 

4. Revisar o cardápio alimentar fornecido aos usuários, visto que houve a 

constatação de oferecimento de proteína de baixa qualidade (salsichas) e 

poucas opções de legumes, verduras e frutas, nas refeições identificadas. 

5. Cumprir o disposto no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), de forma que 

a proposta assistencial destinada às crianças e adolescentes assegure seus 

direitos como lazer, escola, cultura, esporte, convivência familiar e comunitária, 

entre outros. 

6. Implantar imediatamente Projeto Terapêutico Singular de todas as pessoas 

internadas na instituição, com a participação dos usuários e seus familiares, 

com vistas a viabilizar a alta no tempo mais breve possível e as necessárias 

articulações com os equipamentos da rede de atenção psicossocial de base 

territorial e comunitária. 

7. Apresentar, em curto prazo, um projeto terapêutico específico para cada 

pessoa internada em condição de longa permanência, visando à preparação 

para o retorno à vida comunitária e acolhimento em serviços residenciais 

terapêuticos ou à convivência familiar, tal como preconizado na Lei nº 

10.216/2001 e na Portaria GM/MS nº 2840/2014. 

8. Estabelecer estratégias de articulação com os serviços da rede de saúde e de 

assistência social do município de Maringá e das demais localidades, a fim de 

criar condições para o acompanhamento do processo de internação e definição 

de ações integradas para a alta responsável.  

9. Articular com a rede intersetorial e com os serviços de saúde mental locais, 

visando a construção de ações voltadas efetivamente à qualificação 

profissional e iniciativas de geração de renda e trabalho no território, 
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extinguindo-se imediatamente práticas de exploração do trabalho das pessoas 

internadas. O Ministério do Trabalho e Emprego tem enquadramento legal para 

todas as modalidades de relação laboral – de aprendiz a pós-graduação – com 

remuneração justa reconhecida em lei. O intuito “profissionalizante” também se 

enquadra nestes regramentos e presume profissional habilitado e programa de 

educação profissional.  

10. Cumprir as exigências de adequação às irregularidades no ambiente de 

trabalho, conforme Laudo Técnico de Inspeção do Engenheiro de Segurança 

do trabalho da PRT da 9ª região/MPT (vide Anexo).  

11. Proibir, imediatamente, a contenção de pessoas internadas sem a devida 

indicação terapêutica, conforme preconiza a Resolução CFM nº 2057 de 

20/09/2013 e Resolução COFEN nº427/2012. A conduta de medicalização e/ou 

contenção como forma de punição aos usuários, frente a comportamentos 

considerados inadequados, pela equipe técnica, é fortemente compreendida 

como expressão de tortura, maus-tratos, tratamento cruel, desumano e 

degradante. 

12. Instaurar procedimento administrativo para apurar imediatamente as violações 

de direitos humanos contra as pessoas atendidas pela instituição. 

13. Criar meios e canais específicos para assegurar aos usuários do serviço o 

direito de registrar queixas confidenciais ou denúncias, bem como disponibilizar 

cartazes e comunicar às pessoas internadas o direito de contatar a defensoria 

pública e outros órgãos de direitos humanos.  

14. Extinguir práticas de isolamento, incluindo, para tanto, a retirada dos miolos das 

fechaduras dos quartos/enfermarias, bem como de propostas de educação 

permanente voltadas aos profissionais.   

15. Intervir imediatamente na rotina e organização assistencial da unidade 

destinada aos adultos com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas (UDQ), a fim de reestabelecer o papel dos profissionais de saúde na 
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gestão dos conflitos e na dinâmica da unidade, e extinguir a autoridade de 

lideranças entre os usuários (“xerifes”).  

À Secretaria Estadual de Saúde do Paraná 

16. Recomenda-se o imediato fechamento da porta de entrada do Hospital 

Psiquiátrico de Maringá, com a suspensão de novas internações na instituição, 

considerando a exposição das pessoas internadas às situações de violação de 

direitos humanos, incluindo o tratamento cruel, desumano e degradante.  

17. Reorganizar, em caráter de urgência, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

existente no Paraná para acolher a demanda direcionada, atualmente, ao 

Hospital Psiquiátrico de Maringá. 

18. Revisar as estratégias, com vistas à ampliação e garantia do acesso das 

pessoas internadas no hospital psiquiátrico aos serviços de saúde destinados 

ao atendimento de urgência e emergência e hospitalar no âmbito regional.   

19. Revisar o Plano de Ação da RAPS do estado do Paraná, de modo a pactuar, 

no âmbito das microrregiões de saúde, as ações de fortalecimento e expansão 

de serviços de atenção psicossocial necessárias para assegurar o cuidado 

integral de base territorial e comunitária das pessoas com transtornos mentais 

e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, incluindo: (i) a 

adequação da oferta assistencial nas situações de crise, por meio da 

articulação da rede, bem como da implantação de leitos de saúde mental em 

Hospitais Gerais e/ou expansão dos CAPS com funcionamento 24h; e (ii) a 

desinstitucionalização de todas as pessoas internadas em condição de longa 

permanência no estado. 

20. Ampliar o cofinanciamento da RAPS pelo estado do Paraná junto aos 

municípios, mediante aporte de recursos financeiros destinados à ampliação e 

qualificação de serviços de atenção psicossocial de base territorial e 

comunitária, tais como: (i) Centros de Convivência; (ii) Centros de Atenção 
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Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes modalidades; (iii) unidades de 

acolhimento; (iv) leitos de saúde mental em Hospitais Gerais; (v) residências 

terapêuticas; e (vi) iniciativas de geração de trabalho e renda. 

21. Acompanhar imediatamente as medidas adotadas pela direção do hospital a 

fim de reorganizar a rotina assistencial na unidade destinada aos adultos com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas (UDQ) e 

reestabelecer o papel dos profissionais de saúde na gestão dos conflitos e na 

dinâmica da unidade, de modo a extinguir a autoridade de lideranças entre os 

usuários (“xerifes”).  

À Secretaria Municipal de Saúde de Maringá 

22. Recomenda-se o imediato fechamento da porta de entrada do Hospital 

Psiquiátrico de Maringá, com a suspensão de novas internações na instituição, 

considerando a exposição das pessoas internadas às situações de violação de 

direitos humanos, incluindo o tratamento cruel, desumano e degradante.  

23. Reorganizar, em caráter de urgência, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

do município de Maringá para a devida atenção aos seus munícipes, incluindo 

a implantação de CAPS com funcionamento 24h para efetivação do cuidado 

territorial nas situações de crise.  

24. Constituir equipes multiprofissionais para efetivação da desinstitucionalização 

de todas as pessoas internadas há mais de um ano ininterrupto na instituição, 

conforme preconizado pela Portaria GM/MS nº 2.840, de 29 de dezembro de 

2014. 

25. Promover a articulação entre os serviços de saúde e de assistência social 

existentes no Município, com vistas a viabilizar o acompanhamento do 

munícipe durante a internação até o processo de retorno (alta) para o município 

de procedência, de forma efetiva.   

26. Avaliação pela Vigilância Sanitária, em nova oportunidade de inspeção: 
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a) das condições de consumo, quantidade ofertada e estocada, e qualidade 

nutricional das refeições ofertadas às pessoas internadas; do acesso à água 

potável; da condição de armazenamento e uso de escovas de dente e 

outros materiais de higiene pessoal; e da organização dos 

alojamentos/dormitórios;  

b) da composição e grade horária dos funcionários, considerando a equipe 

mínima previstas nas normativas vigentes, bem como os registros do 

funcionamento de todas as comissões hospitalares, especialmente a 

comissão revisora de óbitos;  

c) da rotina de preparo, dispensação e distribuição pela farmácia e de 

administração de medicamentos pela enfermagem, dada a identificação de 

práticas que põem em risco a segurança do paciente; 

d) dos procedimentos e ambiente destinados à esterilização de materiais 

realizada dentro do hospital;  

e) da existência de espaços e práticas de isolamento, e a retirada de 

mecanismos de tranca dos quartos/enfermarias; 

f) da inexistência de enfermaria de intercorrências clínicas, conforme 

preconizado na legislação vigente.  

27. Acompanhar imediatamente as medidas adotadas pela direção do hospital a 

fim de reorganizar a rotina assistencial na unidade destinada aos adultos com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas (UDQ) e 

reestabelecer o papel dos profissionais de saúde na gestão dos conflitos e na 

dinâmica da unidade, de modo a extinguir a autoridade de lideranças entre os 

usuários (“xerifes”).  

28. Regularizar as informações apresentadas no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), no que se refere: (i) à tipificação do 

estabelecimento como hospital psiquiátrico; (ii) à classificação da totalidade dos 

leitos existentes como leitos psiquiátricos (código 47 – psiquiatria); (iii) total de 

leitos existentes e leitos SUS do estabelecimento de saúde. 
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Ao Ministério da Saúde 

29. Adotar as providências cabíveis frente ao descumprimento da Portaria nº 3.588 

de 21/12/2017, uma vez verificado que o número de leitos psiquiátricos 

destinados ao SUS (252) é superior à capacidade instalada do hospital 

informada no CNES, na data de publicação da portaria (240). 

30. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses 

federais destinados ao Hospital Psiquiátrico de Maringá, considerando:  

a) a tipificação no CNES como hospital geral, em desacordo com as 

características do estabelecimento de saúde e com o licenciamento 

sanitário; 

b) a classificação e os valores de diárias em psiquiatria condizentes à 

habilitação de hospitais psiquiátricos (Nível I) junto ao Ministério da Saúde 

não corresponderem ao porte hospitalar e ao número de leitos na realidade 

atual (Nível III);   

c) a habilitação de 80 leitos de saúde mental e a incorporação de recursos de 

custeio que deveriam ser destinados, exclusivamente, a hospitais gerais, 

em conformidade com as normativas vigentes.  

Ao Ministério Público Federal 

31. Acompanhar o processo de fechamento da porta de entrada do Hospital 

Psiquiátrico de Maringá, com a suspensão de novas internações, bem como a 

expansão e reorganização da RAPS no estado do Paraná, com vistas a 

assegurar a atenção integral em saúde mental e a desinstitucionalização de 

todas as pessoas internadas em condição de longa permanência.   

32. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses 

federais destinados ao Hospital Psiquiátrico de Maringá, visto: (i) coexistirem 

habilitações e financiamento de caráter exclusivo à hospitais psiquiátricos e à 

hospitais gerais, destinados pelo Ministério da Saúde ao mesmo 
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estabelecimento de saúde; e (ii) que a classificação e os valores de diárias em 

psiquiatria (Nível I) não correspondem ao porte hospitalar e ao número de leitos 

na realidade atual (Nível III), conforme Portaria GM/MS nº 2644/2009.   

33. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto às denúncias 

de maus-tratos, tratamento cruel, desumano e degradante identificadas em 

função das queixas de muitos usuários adolescentes e adultos, acerca da 

punição através da medicalização excessiva e/ou contenção mecânica. 

Aos Tribunais de Contas Federal e do Estado do Paraná 

34. Averiguar irregularidades no uso de bens e na aplicação dos recursos públicos 

pelo Hospital Psiquiátrico de Maringá, considerando: (i) que os profissionais de 

saúde contratados pelo SUS, indistintamente, prestam assistência à ala 

particular/convênios (setor privado do hospital); e (ii) o uso comum pelo setor 

público e privado dos serviços de lavanderia, cozinha, costura, farmácia, 

manutenção e limpeza do hospital.  

Ao Ministério Público Estadual do Paraná 

35. Acompanhar o processo de fechamento da porta de entrada do Hospital 

Psiquiátrico de Maringá, com a suspensão de novas internações, bem como a 

expansão e reorganização da RAPS, com vistas a assegurar a atenção integral 

em saúde mental no estado do Paraná e a desinstitucionalização de todas as 

pessoas internadas em condição de longa permanência.   

36. Acompanhar junto às Vara da Justiça, os casos de pessoas internadas que 

sejam procedentes de outros municípios do Paraná, especialmente as crianças 

e adolescentes, com a perspectiva de assegurar a excepcionalidade do uso da 

internação como medida a ser evitada, à desinstitucionalização, fortalecimento 

de vínculos familiares e referenciamento desse público junto à Rede de 

Atenção Psicossocial local, para evitar o enfraquecimento ou a quebra de 
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vínculos e fortalecer o desenvolvimento de estratégias de atenção psicossocial 

nos territórios em que residem.   

37. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto às denúncias 

de maus-tratos, tratamento cruel, desumano e degradante identificadas em 

função das queixas de muitos usuários adolescentes e adultos, acerca da 

violência verbal e física perpetrada por funcionários do hospital; da punição 

através da medicalização excessiva e/ou contenção mecânica; negligência no 

que se refere à mediação de situações de conflito entre os usuários; e práticas 

de isolamento (quartos/enfermarias com trancas). 

38. Averiguar denúncias sobre a atuação de lideranças (“xerifes”) entre as pessoas 

internadas na unidade destinada aos adultos com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas (UDQ), marcadas por práticas de coação, 

sanções disciplinares e violência física dirigida aos demais usuários, bem como 

omissão dos profissionais de saúde e da direção do hospital. 

À Defensoria Pública Estadual do Paraná 

39. Avaliar os termos e eventual constrangimento à assinatura da autorização do 

uso de imagem, dado que a instituição o faz no momento da admissão da 

internação, de forma global, sem considerar as especificidades e as 

circunstâncias clínicas e psicossociais de cada usuário, podendo infringir em 

seus direitos de proteção contra qualquer forma de abuso e exploração e do 

sigilo nas informações sobre seu tratamento.  

40. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto às denúncias 

de maus-tratos, tratamento cruel, desumano e degradante identificadas em 

função das queixas de muitos usuários adolescentes e adultos, acerca da 

violência verbal e física perpetrada por funcionários do hospital; da punição 

através da medicalização excessiva e/ou contenção mecânica; negligência no 

que se refere à mediação de situações de conflito entre os usuários; e práticas 
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de isolamento (quartos/enfermarias com trancas). 

41. Acompanhar o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas do 

Hospital Psiquiátrico de Maringá, verificando se os direitos dessas pessoas 

estão sendo garantidos, em conformidade com o disposto na Lei nº 

10.216/2001 e com a Portaria GM/MS nº 2.840/2014. 

42. Averiguar denúncias sobre a atuação de lideranças (“xerifes”) entre as pessoas 

internadas na unidade destinada aos adultos com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas (UDQ), marcadas por práticas de coação, 

sanções disciplinares e violência física dirigida aos demais usuários, bem como 

omissão dos profissionais de saúde e da direção do hospital. 

Aos Conselhos Estadual de Saúde do Paraná e Municipal de Saúde de Maringá 

43. Atuar para ampliação do cofinanciamento da RAPS no estado do Paraná, 

mediante aporte de recursos financeiros destinados à ampliação e qualificação 

de serviços de atenção psicossocial de base territorial e comunitária, tais como: 

(i) Centros de Convivência; (ii) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas 

suas diferentes modalidades; (iii) unidades de acolhimento; (iv) leitos de saúde 

mental em Hospitais Gerais; (v) residências terapêuticas; e (vi) iniciativas de 

geração de trabalho e renda. 

44. Apurar a existência de irregularidades na contratualização público-privada 

relativa ao Hospital Psiquiátrico de Maringá, visto:  

a) o descumprimento da Portaria nº 3.588 de 21/12/2017, uma vez verificado 

que o número de leitos psiquiátricos destinados ao SUS (252) é superior à 

capacidade instalada do hospital informada no CNES (240 leitos), e os 

valores das diárias em psiquiatria praticados; 

b) coexistirem habilitações e financiamento de caráter exclusivo à hospitais 

psiquiátricos e à hospitais gerais, destinados pelo Ministério da Saúde ao 

mesmo estabelecimento de saúde. 
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45. Averiguar irregularidades no uso de bens e na aplicação dos recursos públicos 

pelo Hospital Psiquiátrico de Maringá, considerando: (i) que os profissionais de 

saúde contratados pelo SUS, indistintamente, prestam assistência à ala 

particular/convênios (setor privado do hospital); e (ii) o uso comum pelo setor 

público e privado dos serviços de lavanderia, cozinha, costura, farmácia, 

manutenção e limpeza do hospital.  

Às Controladorias Gerais do Estado do Paraná e do Município de Maringá  

46. Averiguar irregularidades no uso de bens e na aplicação dos recursos públicos 

pelo Hospital Psiquiátrico de Maringá, considerando: (i) que os profissionais de 

saúde contratados pelo SUS, indistintamente, prestam assistência à ala 

particular/convênios (setor privado do hospital); e (ii) o uso comum pelo setor 

público e privado dos serviços de lavanderia, cozinha, costura, farmácia, 

manutenção e limpeza do hospital.  

Ao Conselho Regional de Medicina do Paraná 

47. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico de Maringá, com foco no 

dimensionamento do quadro de profissionais médicos, considerando a 

sobrecarga de alguns profissionais em atividades de plantão, bem como no 

exercício ético das atividades médicas, dado denúncias de violações marcadas 

pelo uso excessivo de medicações e uso da contenção mecânica como forma 

de punição/castigo.  

Ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná  

48. Avaliar o dimensionamento do quadro de profissionais enfermeiros e de 

técnicos e auxiliares de enfermagem, notadamente insuficiente.  

49. Fiscalizar o exercício ético das atividades de enfermagem, considerando 

denúncias de:  
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a) agressão verbal e física dos profissionais dirigida às pessoas internadas;  

b) uso da contenção mecânica como forma de punição/castigo, bem como 

ausência de monitoramento e acompanhamento da enfermagem durante o 

período de contenção; 

c) uso excessivo de medicações como forma de controle; 

d) práticas de isolamento, com usuários trancados à chave nos 

quartos/enfermarias.  

50. Avaliar toda rotina envolvendo a administração dos medicamentos no hospital, 

com vistas à minimização dos erros, dada a identificação de práticas que põem 

em risco a segurança do paciente. 

Ao Conselho Regional de Farmácia do Paraná  

51. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico de Maringá, com foco no 

dimensionamento do quadro de profissionais de farmácia adequado à realidade 

institucional, bem como a rotina de preparação, dispensação e distribuição dos 

medicamentos no exercício das atividades, dada a identificação de práticas que 

põem em risco a segurança do paciente. 

 

Curitiba, 29 de maio de 2019. 

  

______________________________________________________ 

Tarsila Flores 
Perita - Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

 

______________________________________________________ 

Thaís Soboslai 
Servidora - Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

 

O presente relatório é referente a inspeção conjunta realizada em 

06 de dezembro de 2018 no HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARINGÁ – HPM, 

situado na Rua Antônio Carniel, 665, zona 5, Maringá – PR, no âmbito da 

força tarefa liderada pelo Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP e que contou com a participação do Ministério Público do Trabalho 

– MPT, Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPE-PR, Conselho 

Regional de Psicologia do Estado do Paraná – CRP-PR e Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT. 

Não obstante o objetivo central da força tarefa, identificar 

situações de maus tratos em hospitais e clínicas psiquiátricas e ainda 

eventuais violações de direitos humanos, o presente relatório será 

limitado a verificação das condições do meio ambiente de trabalho dos 

empregados do estabelecimento à luz da legislação aplicável. 

 O Hospital Psiquiátrico de Maringá conta com 170 empregados e 1 

pacientes. Durante os trabalhos de inspeção, prestaram esclarecimentos: 

Sra. Sandra Maria Marcuzzi, técnica de segurança do trabalho, Sra. 

Adriana Padilha de Oliveira Lopes, enfermeira, Sra. Adrielli Caroline 

de Sousa, farmacêutica, Sra. Rafaela Paola Fadoni, nutricionista e Sr. 

Odon Neto Muniz de Lima, encarregado de manutenção. 

CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

1- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO 

TRABALHO – SESMT: Regular. O SESMT do estabelecimento está de acordo 

com a NR-4. 

 

2- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA: Regular. A CIPA 

do estabelecimento está de acordo com a NR-5. 

 



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

 

2 

 

3- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI: Regular. A gestão dos 

equipamentos e controles de entrega e substituição estão de acordo com 

a NR-6. 

 

4- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA: Parcialmente 

regular. Em relação ao agente nocivo calor, nos ambientes cozinha e 

área seca da lavanderia, ao que parece, a temperatura destes ambientes 

está em dissonância daquela apresentada no programa. É necessário a 

realização de nova avaliação quantitativa do calor, devendo ser levado 

em consideração o momento mais crítico da jornada de trabalho para 

efetivo dimensionamento da exposição dos trabalhadores e tomada de 

decisão quanto as medidas de controle. 

 

9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que 

necessária para:  

a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos 

identificados na etapa de reconhecimento;  

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;  

c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 

 

5- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO: 

Parcialmente regular. Em razão da necessidade de nova avaliação 

quantitativa da exposição dos empregados da cozinha e da área seca da 

lavanderia ao agente calor, pode ser necessário a revisão do programa 

quanto aos exames realizados por estes grupos. 

7.2.1 O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas 

da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar 

articulado com o disposto nas demais NR; 

9.1.3 O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas 

da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, 

em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO previsto na NR-7. 
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6- EDIFICAÇÕES: Irregular. No denominado posto I foram verificados 

pisos com saliências, conforme as imagens ilustrativas 01 e 02. 

8.3.1. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências 

nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a 

movimentação de materiais. 

 

No corredor do posto I, no consultório médico, na área de descanso das 

enfermeiras e em um banheiro existente na área externa, próximo a 

lavanderia há sinais no teto, nas paredes e na porta que indicam 

entrada de água e umidade nos ambientes, conforme imagens ilustrativas 

03 a 07. 

8.4.2. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre 

que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. 

8.4.3. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção 

contra as chuvas. 

Na fachada interna do alojamento dos pacientes da ala masculina e na 

quadra de esportes existem várias fissuras, trincas e rachaduras. Fotos 

exemplificativas 08 a 16. Ademais, a caixa d’agua existente ao lado da 

quadra está interditada e, pelo menos visualmente, sua condição 

estrutural parece comprometida. Fotos 17 e 18.  

8.4.1. As partes externas, bem como todas as que separem unidades 

autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, 

devem, obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais relativas 

à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento 

acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 
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Foto 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 
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Foto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 
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Foto 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 
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Foto 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 
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Foto 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 
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Foto 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 
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7- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Parcialmente regular. Algumas máquinas, na 

área molhada da lavanderia, apresentam apenas proteção parcial das 

partes móveis. Fotos ilustrativas 19 e 20. 

12.47 As transmissões de força e os componentes móveis a elas 

interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou 

móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por 

todos os lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 
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Foto 20 

 

 

8- INSALUBRIDADE: Parcialmente regular. Em razão da necessidade de nova 

avaliação quantitativa da exposição dos empregados da cozinha e da área 

seca da lavanderia ao agente calor, faz-se necessário a revisão do 

laudo de insalubridade quanto a exposição dos trabalhadores a este 

agente, de acordo com o anexo 3 da NR-15. 

15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se 

desenvolvem: 

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos Nº 1, 2, 3, 

5, 11 e 12; 

ANEXO Nº 3 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR 

 



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

 

15 

 

9- ERGONOMIA: Parcialmente regular. Na sala onde os enfermeiros 

preparam medicamentos e realizam suas rotinas administrativas, a 

temperatura, ao que parece, não está dentro do intervalo exigido pela 

norma. Foi verificado ainda que a sala ocupada pela técnica de 

segurança do trabalho é utilizada também como almoxarifado e por vários 

outros empregados de forma intermitente, não sendo possível manter as 

condições de conforto estabelecidos pela NR-17. Por fim, as cadeiras 

dos postos de trabalho não atendem ao disposto na norma. Fotos 

ilustrativas 21 a 23. 

17.5.2 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam 

solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de 

controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou 

análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes 

condições de conforto:  

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma 

brasileira registrada no INMETRO;  

b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e 

três graus centígrados);  

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s;  

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 

 

17.5.2.1 Para as atividades que possuam as características definidas no 

subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com 

aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para 

efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação de 

ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 

 

17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos 

seguintes requisitos mínimos de conforto:  

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função 

exercida;  

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada;  

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da 

região lombar. 
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Foto 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 
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Foto 23 

 

10- PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS: Regular. A gestão treinamentos e dos 

equipamentos de combate a incêndios estão de acordo com a NR-23. 

 

11- CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO: Regular. 

Conforme verificado na inspeção e conforma declarações dos próprios 

empregados, as condições sanitárias e de conforto do estabelecimento 

estão de acordo com a NR-24. 

 

12- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: Regular. A sinalização de segurança do 

estabelecimento está de acordo com a NR-26. 

 

13- NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE : 

Parcialmente regular. As questões referentes a irregularidades na 

infraestrutura do estabelecimento, proteção de máquinas e condições de 

conforto acústico e térmico estão descritas, respectivamente, nos itens 

6, 7 e 9 deste relatório. 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf
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14- LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT: 

Parcialmente regular. Em razão da necessidade de nova avaliação 

quantitativa da exposição dos empregados da cozinha e da área seca da 

lavanderia ao agente calor, faz-se necessário a revisão do LTCAT quanto 

a exposição dos trabalhadores a este agente, à luz do anexo IV do 

regulamento da Previdência Social – Decreto 3.048/99. 

15- PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM SISTEMAS DE AR 

CONDICIONADO – PMOC: Irregular. O estabelecimento não mantém o plano, 

nos termos da lei 13.589/2018. 

Art. 1º Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem 

ambientes de ar interior climatizado artificialmente deve dispor de um 

Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC dos respectivos 

sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos 

potenciais à saúde dos ocupantes. (Lei 13.589/2018).  

 

Sendo o que havia a relatar, encerro o relatório em 18 laudas. 

 

Maringá, 10 de dezembro de 2018. 
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