
 

Página 1 de 76 

 

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS AO 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN JULIAN 

 

1. INTRODUÇÃO 

No dia 04 de dezembro de 2018, equipe composta por quartorze profissionais1, 

sendo quatro destes representantes do Conselho Regional de Psicologia do Paraná 

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

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

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

(PRT9), um representante da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e um 

representante da Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), realizou visita 

ao Hospital Psiquiátrico Associação San Julian Amigos e Colaboradores, localizado 

na Av. Getúlio Vargas, 1900 - Piraquara/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob o número 07.070.736/0001-30, e no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o número 0018384. 

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

internadas não sabiam que a equipe de inspeção iria ao local nesta data. A visita, com 

duração de um dia inteiro, contemplou breve diálogo inicial com a direção 

administrativa da unidade, o Sr. Sandro Leão Sávio, a fim de apresentar os objetivos 

e a metodologia de visita. Em seguida procedeu-se visita a todos os ambientes do 

Hospital Psiquiátrico. Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais e em 

grupo com as pessoas privadas de liberdade, com os profissionais. Ao final da visita, 

realizou-se entrevista e diálogo de encerramento com a direção da unidade e foram 

coletados os documentos institucionais requisitados. 

                                                           
1Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes (PRT9), Elver Andrade Moronte (PRT9), Joaquim José Barão Perez Junior 

(PRT9), Valmir Maiochi (PRT9), Tarsila Flores (MNPCT), Thaís Soboslai (MNPCT), Ana Sofia dos Santos Lima 
Guerra (CRP-PR), Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-PR), Michele Gabardo Machado (CRP-PR), Roberta Cristina 
Gobbi Baccarim de França (CRP-PR), Cinthia Azevedo Santos (DPPR), Stephanie Giselle Saba Siqueira (DPPR), 
Marcelo Kimati (UFPR), Daniel Fernando Fischer Lomonaco (ABRASME). 
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Assim, com base na visita realizada e na análise dos documentos coletados, 

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 de saúde do estado do Paraná, disponibilizando ao 

sistema público a totalidade dos seus 420 leitos psiquiátricos. O hospital conta com 

um ambulatório de psiquiatria destinado ao SUS e atende a região metropolitana do 

estado, excetuando-se o município de Curitiba, em regime de internação 

exclusivamente regulado pela Central de Regulação de Leitos do Estado do Paraná. 

Situa-se no centro da cidade de Piraquara, nas proximidades da Prefeitura Municipal 

e de lojas e comércio no entorno, com fácil acesso ao transporte público. Na data da 

visita havia 404 pessoas internadas na instituição. 

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 10 anos, que indica 400 

leitos existentes. Tal instituição psiquiátrica está regularmente habilitada pelo 

Ministério da Saúde na classe NÍVEL III - ESTABELECIMENTO DE SAÚDE COM Nº 

DE LEITOS DE PSIQUIATRIA ENTRE 241 a 400, por meio da Portaria nº 404 de 

19/11/2009. 

Figura 1: Espelho da composição do módulo hospitalar cadastrado no CNES do hospital. 
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Tal irregularidade contraria o disposto no artigo 10º da Portaria nº 3.588/2017, 

que veda a ampliação do número de leitos por hospitais psiquiátricos além dos já 

cadastrados no CNES em dezembro de 2017. Além disso, configura-se como 

agravante o fato dos repasses financeiros federais corresponderem 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 III, enquanto o quantitativo de leitos em funcionamento no 

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

Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS. 

De acordo com a direção do hospital, a ampliação dos leitos psiquiátricos deu-

se em dezembro de 2017, após reforma da ala destinada ao público adolescente, que 

passou de 30 para 60 leitos. O Projeto Técnico Institucional entregue pelo 

estabelecimento, datado de 2018, informava a capacidade instalada de 400 leitos 

designados, exclusivamente, à internação do público masculino, sendo: 100 leitos 

destinados aos adultos com transtornos mentais (UNIDADE BION), 270 leitos 

destinados aos adultos com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas (UNIDADE JELLINEK), e 30 leitos destinados aos adolescentes com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas (UNIDADE RACHED).   

A configuração hospitalar verificada durante a visita é distinta, portanto, do 

apresentado no CNES e no Projeto Técnico Institucional, e tal distinção diz respeito, 

especificamente às mudanças na oferta assistencial no campo de álcool e outras 

drogas. Atualmente a UNIDADE JELLINEK conta com 260 leitos, a UNIDADE 

RACHED dispõe de 60 leitos de internação e a UNIDADE BION mantém os 100 leitos 

em funcionamento, tal como informado no Projeto Técnico Institucional.      

É notório o investimento da direção do hospital na ampliação da oferta de 

leitos psiquiátricos. Para além do recente aumento do número de leitos para 

internação de adolescentes foi apresentada a perspectiva de abertura de novos 30 

leitos de internação pelo SUS, em outra enfermaria reformada. 
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Foto 1: ala reformada do hospital, atualmente inativa.  

A equipe da inspeção, durante a visita, alertou a direção do hospital quanto à 

legislação vigente, que versa sobre a proibição da ampliação de leitos em hospitais 

psiquiátricos, bem como recomendou a revisão da ocupação das enfermarias em 

funcionamento, de modo a ocupar os leitos reformados a partir do redimensionamento 

do alojamento destinado às pessoas internadas, viabilizando a adequação do número 

de leitos por quarto em consonância com a RDC nº 50/2002, além de maior conforto 

e privacidade aos usuários do serviço. 

No que se refere à infraestrutura, o hospital dispõe de extenso terreno e 

edificação em condições físicas, de higiene e limpeza, em geral satisfatórias. Todavia, 

durante a visita, vimos ratos no acesso à Enfermaria Clínica 1, aspecto apresentado 

no Laudo Técnico da Inspeção da PRT 9ª região/MPT, vide Anexo 1. No terreno 

destaca-se área ampla destinada à horta, com plantação de hortaliças, verduras, 

legumes e frutas, mantida por dois funcionários do hospital, cuja produção 

complementa o abastecimento alimentício da instituição. 
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Conta, ainda, com ampla área administrativa, recepção, cantina, um 

consultório médico para admissão da internação e atendimentos ambulatoriais, quatro 

consultórios para atendimentos individuais das pessoas internadas (externos às alas 

de internação), cozinha, farmácia, lavanderia. Há um amplo refeitório com bebedouro, 

anexado à cozinha para a realização das refeições dos adultos internados. 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 2: refeitório destinado aos adultos 
internados. 

 

Os adolescentes realizam as refeições em refeitório próprio situado na 

unidade Rached. Cada ala de internação (Bion, Rached e Jellinek) possui enfermaria 

para intercorrências clínicas própria, posto de enfermagem e área externa para 

realização de atividades coletivas e de lazer.   

 Foto 4: utensílios utilizados pelos adolescentes 
para refeições 

Foto 3: refeitório Rached. 
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As alas têm rotina de funcionamento e organização diferentes, aspectos que 

serão descritos ao longo deste relatório. 

A unidade Jellinek é a maior ala do hospital, abrangendo cerca de 62% da 

oferta assistencial disponível. Verificou-se a existência de 14 quartos coletivos com 6 

a 10 camas, armários individuais chaveados para a guarda de pertences pessoais por 

cada pessoa internada e interruptores. Um dos quartos é destinado exclusivamente 

para alojamento dos usuários que atuam no Grupo de Ajuda (GDA), função detalhada 

no item 4 deste relatório. A média de alojamento é de 8 pessoas por quarto, 

quantitativo superior ao preconizado na legislação sanitária vigente. 

Há sala de equipe, com horário das atividades e dos profissionais de cada mini-

equipe acessível aos usuários do serviço (organizados em cinco grupos), três postos 

de enfermagem, banheiro, salas de atendimento em grupo, orelhão com acesso 

controlado e área externa contígua aos quartos com livre circulação das pessoas 

internadas, contendo: espaço com tanque e varal para lavagem das roupas, 

fumódromo e duas áreas cobertas. Os quartos ficam destrancados durante à noite e 

um fiscal acompanha o usuário caso este queira ir ao banheiro.  

Foto 5: Quarto da unidade Jellinek (acima). 
 

Foto 6: Tanques para lavagem das roupas localizado na área 
externa (ao lado). 
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A enfermaria clínica desta ala (denominada EC2) contém 27 leitos, dos quais 

20 estavam ocupados no dia da visita. Somente 2 dos 27 leitos existentes estavam 

equipados com camas fowler, oxigênio, aspirador de secreção, dentre outros 

equipamentos que caracterizam os leitos de uma enfermaria de intercorrências 

clínicas, de acordo com a Portaria GM/MS nº 251/2002. Dessa forma, o número de 

leitos para intercorrências disponível é inferior ao preconizado nas normativas 

vigentes. Os demais leitos da EC2 são camas hospitalares, dispostas lado a lado no 

espaço da enfermaria, não garantindo a privacidade das pessoas internadas, aspecto 

agravado pela existência de câmera de vigilância. 

 

Foto 7: Câmera de vigilância fixada no teto, na EC da unidade Jellinek. 

 

Há 3 sanitários e 5 chuveiros com portas, de livre acesso. O papel higiênico, já 

posicionado, fica acessível em uma caixa disposta próxima aos sanitários. A 

caracterização desta enfermaria tem relação com a organização assistencial proposta 

para os adultos com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 
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Todas as pessoas admitidas nesta ala são alojadas e permanecem na EC2, durante 

as primeiras 24h a 36h de internação. 

Tal procedimento é justificado tecnicamente pelo maior acompanhamento do 

quadro clínico pela enfermagem, considerando possíveis agravos decorrentes da 

abstinência e do uso abusivo de álcool e outras drogas. O espaço da enfermaria conta, 

ainda, com sala para armazenamento de roupas de cama e cobertores, toalhas de 

banho e roupas limpas de uso comum e individualizadas, faixas de contenção; um 

fumódromo desativado2 e um espaço utilizado para realização das refeições, 

atividades e visitas.  

A unidade Rached, destinada aos adolescentes com idade entre 12 anos e 18 

anos incompletos com problemáticas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, 

é composta por 5 quartos coletivos, que alojam de 9 a 13 pessoas, o que, segundo a 

Coordenadora da unidade e o diretor do hospital, minimizaria tentativas de suicídio e 

heteroagressividade, pela vigilância dos demais adolescentes que compartilham o 

mesmo quarto. Diferentemente da ala Jellinek, os adolescentes não dispõem de 

armários para guardar seus pertences, tão pouco utilizam roupas individualizadas, 

mas sim, uniformes do hospital. O diretor clínico do hospital relatou que aboliram a 

roupa individualizada porque os adolescentes faziam trocas que incomodavam os pais 

e geravam conflitos. Os usuários relataram conflitos na distribuição das camas. Os 

quartos ficam destrancados durante a noite, não sendo permitida a circulação pela 

unidade, somente a ida ao banheiro. 

A unidade conta com sala para guarda de roupas limpas, toalhas e cobertores, 

materiais de higiene pessoal, faixas de contenção mecânica, sala de atendimento em 

grupo com projetor, refeitório, sala de equipe, área externa com quadra poliesportiva, 

orelhão com acesso controlado e mesa de ping pong. A enfermaria clínica desta ala 

contém posto de enfermagem e 3 leitos, todos ocupados durante a visita. 

                                                           
2 Atualmente é proibido fumar durante o período de permanência na enfermaria clínica. 
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Encontramos os adolescentes trancados no quarto da enfermaria, o que foi 

questionado junto a profissional de enfermagem, sem retorno. Um dos adolescentes 

estava dormindo, outro relatou que dorme na enfermaria por motivação protetiva em 

razão da sua orientação sexual, e o terceiro adolescente relatou ter sido contido 

mecânica e quimicamente na noite anterior por conflito com educador social após 

recusar-se a participar da atividade de abordagem, indicada como obrigatória pela 

equipe de saúde. 

Foto 8: Quarto que aloja 13 adolescentes na unidade 
Rached (acima). 

Foto 9: Quadra poliesportiva na área externa da 
unidade Rached (ao lado). 

 

Os adolescentes da unidade não possuem contato com as demais unidades, 

salvo quando vão à academia (apenas alguns são liberados a ir) e aos sábados, 

quando um grupo selecionado de usuários da ala Jelinek, denominado “Anjos”, 

comparece à unidade para realização de atividade em grupo com os adolescentes, 

momento marcado por relatos sobre as experiências de vida, dificuldades e 

tratamento. 

A unidade Bion, destinada à internação de pessoas com transtornos mentais, 

configura-se como a segunda maior ala em número de leitos da instituição, com cerca 

de 100 pacientes (com diferentes diagnósticos como esquizofrenia, transtornos da 

personalidade, transtornos do humor, transtornos psicóticos, e sequelas do uso 
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abusivo de drogas psicoativas). Tal unidade conta com 13 quartos coletivos, com 

capacidade de alojar de 5 a 8 pessoas e média de ocupação de aproximadamente 8 

usuários. Os usuários utilizam identificação por crachá com quatro níveis de 

tratamento representados por cores diferentes. 

A distribuição das camas e alojamento das pessoas nos quartos pareceu-nos 

inconstante, dado que os nomes e quantitativo de camas fixado na porta de cada 

quarto muitas vezes não correspondia ao verificado durante a visita. Quatro, dos oito 

usuários internados em condição de longa permanência, por exemplo, estavam 

alocados na enfermaria clínica desta ala, e havia outros três quartos com número de 

camas insuficiente frente ao quantitativo de pessoas listados da porta dos quartos. Os 

quartos não contam com interruptores e, tão pouco, armários para guarda de 

pertences. As pessoas internadas nesta ala utilizam exclusivamente uniformes 

disponibilizados pela instituição. 

A unidade dispõe de banheiro com 10 sanitários e 10 chuveiros sem porta, sala 

de equipe, sala de artesanato, depósito para guardar materiais utilizados pela terapia 

ocupacional, sala “lúdica” com TV e tatame, um bebedouro, espaço para 

armazenamento da roupa limpa, área externa com espaço para atividades físicas e 

área coberta.  

 

 

 

 

 

Foto 10: Quarto com 8 camas da 
unidade Bion, com porta com visor. 
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Foto 11: Bebedouro pátio interno ala Bion, com canecas 
e garrafa plástica de uso coletivo (acima). 

Foto 12: Pátio externo ala Bion (ao lado). 

 

Ressalta-se que a área de banho desta ala permanece trancada com cadeado, 

de modo a restringir a liberdade dos usuários.  Os banheiros são coletivos, sendo que 

não há portas nos gabinetes sanitários e nem lixeiras com tampas. Não há sabão para 

limpeza de mãos nem papel toalha. O papel higiênico é fornecido a pedido de cada 

usuário, que leva ao banheiro para uso. Os banhos ocorrem com supervisão dos 

profissionais de enfermagem, 

geralmente uma vez ao dia quando 

são fornecidos xampu e sabão 

líquido, além de toalhas e muda de 

roupa. Existe controle por câmeras 

de vídeos no banheiro. 

 

Foto 13: Gabinetes sanitários para 
usuários da ala Bion (sem portas, sem 
lixeira coberta, sem papel higiênico 
disponibilizado no local). 
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Foto 14: Porta de acesso aos 
chuveiros no banheiro da ala Bion, 
trancada com cadeado (acima). 

 

Foto 15: Banheiro da unidade Bion 

(sem sabonetes e papel toalha no lo-

cal). Monitoramento por câmeras de 

vídeo fixada próxima ao teto. 

 

 

A enfermaria clínica da ala Bion (EC1) conta com 20 leitos hospitalares 

dispostos lado a lado e outros 3 leitos em espaço reservado, com camas fowler, 

oxigênio, aspirador de secreção, dentre outros equipamentos que caracterizam os 

leitos de uma enfermaria de intercorrências clínicas, de acordo com a Portaria GM/MS 

nº 251/2002. Tal como na unidade Jellinek, a maioria dos leitos da enfermaria não 

atende às condições estruturais previstas nas normativas vigentes. 
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Foto 16: EC1 da ala Bion, onde são mantidos os usuários logo que admitidos na internação e quando 
há emergências clínicas para cuidados mais intensificados.  

 

A área de banho da enfermaria também 

não tem portas no box e permanece trancada 

para uso, restringindo a liberdade dos usuários. O 

direito à privacidade das pessoas internadas é 

infringido tanto na condição de alojamento das 

pessoas quanto na ausência de portas nos 

banheiros, além do uso indiscriminado de 

câmeras de vigilância também nesses 

ambientes.   

 

Foto 17: Área de banho da EC1 trancada. 
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O hospital possui um consultório odontológico desativado após fim de parceria 

com universidade, dispõe de eletrocardiograma para realização de exames e 

convênios com clínicas para realização de Raio-X e coleta de sangue de rotina. Há 

ambulância própria para atenção às situações de urgência, cuja referência é o 

Hospital Angelina Caron, localizado no município de Campina Grande do Sul, acerca 

de 21 km de distância. 

Com base na relação de profissionais informada no CNES em dez/2018, o 

quadro de funcionários do Hospital San Julian era composto por 230 pessoas, 

com distintas vinculações trabalhistas, dentre as quais: 22 celetistas, 17 autônomos, 

181 contratados por prazo determinado, além de 3 estagiários e 7 residentes. De 

acordo com o Projeto Técnico Institucional, o hospital também conta com voluntários 

de instituições religiosas, dentre os quais, usuários que já tiveram alta. 

Foi verificado durante a visita que o hospital não terceiriza os serviços de 

limpeza, manutenção, cozinha, e contrata os psicólogos, educadores sociais, 

nutricionistas em regime de CLT. Vários profissionais entrevistados mencionaram 

satisfação em trabalhar no hospital. 

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

residência médica em psiquiatria credenciado pelo Ministério da Educação (MEC). No 

hospital, os residentes prestam atendimento no ambulatório de psiquiatria, nas 

enfermarias clínicas das unidades de internação, bem como realizam interconsultas 

em hospital clínico (parceria com o hospital Angelina Caron), conduzem grupos 

operativos, atendimentos individuais e familiares. Ademais, de acordo com a direção 

clínica do hospital, conta com estagiários de psicologia da Unibrasil e com 4 médicos 

realizando prática da especialização em psiquiatria pela Fundação Zilda Arns (FEAS 

- municipal). 

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, 
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considerando a totalidade de 420 leitos existentes, conforme competência de 

dezembro/2018. 

 
EQUIPE TÉCNICA (PT/GM nº 

251/02) 
Necessário 

CNES  dez/18 
 (nº profissionais  

/carga horária) 

Documentação entregue pelo hospital 

Médico 
Plantonista 

24 horas/7 dias − − Os 6 médicos plantonistas compõem a 
equipe de psiquiatras assistentes. 
Cobrem, em regime de escala, os  
plantões noturnos (de 12h) de 2ª a 6ª 
feira, os fins de semana e feriados; um 
dos plantonistas também acumula a 
função de diretoria clínica do hospital. 

Médico 
Assistente 
(Psiquiatra) 

20 horas p/ 
semana 
1/40 leitos 

11/20h 1/2h + 2/4h + 
1/8h + 1/10h + 
7/20h + 1/24h 
+ 1/30h 

1/2h + 2/4h + 1/8h + 1/10h + 4/15h + 1/16h 
+ 2/20h + 1/22h + 1/30h   
 
Cobertura em média de 7 médicos no 
período da manhã e cerca de 3 médicos 
de tarde, diariamente de 2ª a 6ª feira. 

Médico clínico 
Geral 

20 horas p/ 
semana 
1/120 leitos 

4/20h 2/40h 2/40h 
 
Cobertura de 1 clínico por dia das 08h00 
às 20h00 de 2ª a 6ª feira, e presença dos 
2 médicos no período das 12h às 16h. 

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

11/12h 6/36h + 1/40h 
(gerente 
enfermagem) 

6/36h + 1/40h (incluído 1 gerente de 
enfermagem) 
 
Previsto 2 enfermeiros em cada turno 
(manhã, tarde e noturno), além da 
gerente de enfermagem, diariamente em 
horário comercial e na cobertura de 
plantões noturnos nas folgas dos demais 
profissionais. 
Não foi possível verificar a composição 
dos enfermeiros por posto/local 
assistencial, inviabilizando a análise de 
profissional exclusivo para intercorrências 
clínicas. 

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

2/12h 

Enfermeiro Para 
Intercorrência 
clínica 

13 

Psicólogo 20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

7/20h 5/30h + 2/40h 4/30h + 1/36h + 2/40h (incluído 1 
coordenadora de unidade de internação) 
 

                                                           
3Não necessariamente exclusivo, mas responsável pelo setor. 
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Cobertura diária das 8h às 17h4, de 2ª a 
6ª feira, com média de 4 psicólogos pela 
manhã e 2 no período da tarde. 

Assistente 
Social 

20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

7/20h 5/30h  5/30h 
 
Cobertura diária das 8h às 16h5, de 2ª a 
6ª feira, com média de 4 AA pela manhã 
e 2 no período da tarde. 

Terapeuta 
Ocupacional 

20 horas por 
semana 
1/60 leitos 

7/20h 4/30h  4/30h 
 
Cobertura diária das 8h às 19h, de 2ª a 6ª 
feira, com média de 2 T.O. pela manhã e 
2 no período da tarde. Há um T.O. aos 
sábados, das 12h-18h. 

Farmacêutico 01 por Hospital 1 1/36h + 1/44h  1/36h + 1/44h 
 
Cobertura de 1 farmacêutica por dia das 
07h00 às 19h00 de 2ª a domingo, e 
presença das 2 farmacêuticas no período 
das 13h às 16h, durante a semana. 

Nutricionista 01 por Hospital 1 2/44h  2/44h 
 
Não foi possível verificar a cobertura pela 
falta de informação da escala de trabalho 
de um profissional. 

Auxiliar de 
Enfermagem6 

24 horas/7 dias 
02/40 leitos 

 22/24h 71/36h 72/36h 
 
Cobertura diária 24h, em regime de 
plantão, de 2ª a domingo, sendo em 
média 15 profissionais no período da 
manhã, 14 profissionais à tarde e 11 no 
plantão noturno. 

Médico 
Neurologista 

nsa nsa 1/4h 1/5h 
 
Presença mensal, às 3ª feiras, das 13h às 
18h. 

Médico 
Residente 

nsa nsa 8/60h 7/60h 
 

                                                           
4Nas 3ªs e 5ªs feiras há cobertura de psicologia no período vespertino  até às 19h. 
5Na 2ª feira há cobertura de uma assistente social no período vespertino até às 19h. 
6Incluídos também os técnicos de enfermagem existentes no hospital, conforme listagem do CNES e listagem da 

instituição. 
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Dois residentes cumprem cerca de 7h 
diariamente, de 3ª a 6ª feira. Cinco 
residentes com grade horária variável 
conforme estágio. 

Educador 
Físico 

nsa nsa 1/40h + 1/44h 1/30h + 2/40h 
 
Cobertura diária, de 2ª a 6ª feira, das 6h30 
às 17h. Há horários com mais de um 
profissional no hospital. 

Músico nsa nsa 1/44h 1/44h 
 
Cobertura de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, 
e aos sábados das 8h às 12h. 

Auxiliar de 
Farmácia 

nsa nsa 3/36h  9/36h 
 
Cobertura diária 24h em regime de 
plantão, de 2ª feira a domingo, sendo, no 
máximo, 3 profissionais no período 
matutino, 4 no vespertino e 2 no noturno. 

Educador 
Social 

nsa nsa 7/36h + 2/44h 7/36h + 2/44h (incluído 1 Coord. Educ. 
Social) 
 
Cobertura varia conforme a unidade de 
internação. Unidade Bion conta com 1 
educador, de 2ª feira a sábado, das 8h às 
17h. Unidade Jellinek conta com 1 
educador, de 2ª feira a domingo, das 
17h45 às 23h45. A Unidade Rached 
conta com cerca de 5 profissionais por 
dia, divididos nos turnos 
manhã/tarde/noite, de 2ª feira a domingo, 
das 8h às 23h. 

 

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

mínima preconizada na Portaria nº 251/2002, considerando a totalidade de 420 leitos 

existentes. Isto interfere diretamente na qualidade assistencial promovida na 

instituição. 

Os médicos (as) prestam serviço no hospital na condição de pessoa jurídica, 

não havendo controle de ponto, conforme esclarecido pela direção do hospital. A 

instituição encaminhou tão somente a relação de profissionais, a respectiva carga e 
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grade horária, além da escala de plantões. 

O corpo médico é formado por 17 médicos (as) e 7 residentes, sendo 14 

médicos (as) psiquiatras. Os plantões noturnos, dos feriados e fins de semana são 

realizados por seis psiquiatras que também cumprem carga horária diurna no San 

Julian, e, portanto, compõem o quadro de médicos (as) assistentes do hospital. Segue 

abaixo tabela com a discriminação da carga horária diurna e dos plantões de tais 

médicos (as): 

 

A análise da escala de plantão dos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2018 indica que a maioria dos (as) plantonistas trabalhou mais de 84h por mês, só 

em regime de plantão. Isto, somado à carga horária diurna prevista, sugere 

comprometimento da cobertura e qualidade assistencial médica, visto evidente 

sobrecarga laboral e possível absenteísmo, aspecto a ser mais bem avaliado pelas 

autoridades competentes. Cabe, ainda, destacar que um destes médicos acumula 

também a função de direção clínica do hospital. 

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

notadamente insuficiente frente aos parâmetros vigentes. Há somente 7 enfermeiros 

(as), incluindo nesta contagem a enfermeira responsável técnica (RT) do hospital, que 

cobre, também, plantões assistenciais em alguns períodos, conforme análise da 

documentação apresentada. Desse modo, há cerca de 1 (um) enfermeiro (a) 

assistencial para cada 210 pessoas internadas, por período (manhã/tarde/noite). 

Não foi possível avaliar nesta ocasião as escalas e carga horária, com base na 
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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 mini-equipes. 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, 15 enfermeiros (as) diurnos: 7 

para unidade Jellinek, 3 para unidade Bion e 2 para Unidade Rached, além de um 

enfermeiro exclusivo para cada enfermaria clínica. Para o turno noturno, haveria a 

necessidade de outros 5 profissionais, para cobertura das três enfermarias clínicas e 

das unidades de internação. 

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

cobertura assistencial também é insuficiente, dado quantitativo de trabalhadores ser 

inferior aos parâmetros estabelecidos. Tomando como referência a Portaria nº 

251/2002 e a lógica de composição de mini-equipes de referência por unidade de 

internação, seriam necessários, no mínimo, 44 profissionais, sendo 22 profissionais 

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

12 por turno para a unidade Jellinek, 6 por turno para a unidade Bion e 2 por turno 

para a unidade Rached. Isto sem contabilizar o quadro de auxiliares ou técnicos de 

enfermagem necessários para a assistência nas enfermarias clínicas. De acordo com 

a documentação apresentada, o hospital dispõe atualmente de, em média, 15 

profissionais no período da manhã, 14 profissionais à tarde e 11 no plantão noturno. 

A análise ergonômica do trabalho (AET) foi realizada em maio de 2016 pela 

empresa INSAT. O documento não traz elementos para avaliação da carga de 

trabalho da enfermagem, apenas classificando as funções de auxiliar de enfermagem 

e enfermeiro como de esforço físico baixo, risco postural baixo e repetitividade 

ausente. Não são detalhadas as atividades, esforço cognitivo e carga de trabalho 

nessas atividades. Durante a visita verificou-se que as funções de enfermagem são 

complexas e diante do já exposto, há indícios de sobrecarga de trabalho para 

execução dessas funções, bem como risco de adoecimento relacionado ao trabalho e 
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absenteísmo. 

Há, ainda, insuficiências no atendimento à NR 32, visto que os materiais 

perfurocortantes não possuem proteção conforme determinado (vide Laudo Técnico 

de Inspeção do MPT em anexo). O hospital informou que tem previsão de adquirir 

esse material somente a partir de 2019. 

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. Considerando a estruturação de mini-

equipes 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. Somente o terapeuta 

ocupacional tem carga horária prevista para o fim de semana, aos sábados. Há 

semelhanças na cobertura de assistência social e psicologia, havendo, em média, a 

proporção de 4 profissionais pela manhã e 2 à tarde no hospital, representando, 

respectivamente, um (a) assistente social e um (a) psicólogo (a) para cada 105 leitos 

no período matutino e um profissional para 210 leitos no período vespertino, o que 

está aquém do parâmetro nacional. A relação de terapeutas ocupacionais, durante a 

semana, é de 1 profissional para cada 210 leitos por período, também inferior ao 

quantitativo de profissionais preconizados, com vista ao adequado suporte 

assistencial.    

O quadro de funcionários do hospital conta com outras categorias profissionais, 

que compõem as equipes técnicas com atuação assistencial, tais como: médico 

neurologista, educador físico, instrutor de música e educador social. Sobre este último, 

ao longo deste relatório identificado como “disciplina”, vale destacar que a proporção 

de profissionais entre as unidades de internação e o horário de atuação são bastante 
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díspares. Prevê-se um profissional para a ala Jellinek no período noturno e um 

profissional para a ala Bion, no período diurno. Já a unidade Rached conta com 5 

(cinco) educadores sociais, em média por dia, das 8h às 23h. Isto denota a priorização 

da função e do caráter disciplinar na ala dos adolescentes, pela instituição de saúde. 

Tal dimensão se expressa, também, na proporção de profissionais por leitos. Na ala 

dos adolescentes, há, em média, um educador social para cada 30 leitos, inclusive 

aos finais de semana, o que se diferencia expressivamente da relação “nº de 

profissionais x nº leitos”, de todos os profissionais da saúde existentes do hospital.    

De acordo com o Projeto Técnico Institucional do hospital, mensalmente todos 

os funcionários realizam “treinamentos com o objetivo de alcançar a excelência, 

destacando a importância da educação continuada”. Há diferentes arranjos de 

reuniões de equipe, todas com periodicidade semanal, envolvendo: os profissionais 

que atuam na mesma unidade de internação (reuniões de micro-equipe); os 

profissionais da mesma categoria profissional (reuniões de setor); os profissionais de 

cada unidade de internação com os diretores e gerência do hospital (reuniões das 

unidades); e a equipe técnica de cada unidade de internação com a diretoria (reuniões 

multidisciplinares). 

No que se refere ao perfil das internações, verificou-se que cerca de 90% das 

internações foram compulsórias, por ordem judicial, e os demais casos variaram entre 

involuntárias e voluntárias. A proposta institucional prevê o tempo de duração do 

tratamento de 30 a 45 dias para os adolescentes e de 60 dias para os adultos com 

transtornos mentais, considerando análise e acompanhamento da equipe técnica.  

O relato das pessoas privadas de liberdade indicava que cerca de 40% dos 

adultos em tratamento por questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas 

(ala Jellinek) havia sido internado involuntariamente, em grande parte solicitada por 

familiares. Na unidade Bion, as pessoas internadas relataram, em geral, concordar 

com a internação, ainda que todos os entrevistados tenham expressado “o desejo de 

sair o quanto antes do hospital”. A dimensão do consentimento sobre o tratamento 
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pareceu-nos abordada formalmente pelo profissional médico do serviço, no momento 

de admissão da internação. O prontuário físico dos usuários, localizado no posto de 

enfermagem das unidades de internação, continha documento de consentimento da 

internação, informando os direitos previstos no artigo 2º da Lei 10.216/2001, 

devidamente datado e assinado pelo usuário, médico responsável e, por vezes, 

familiar. Para além disso, há outros dois documentos assinados na admissão da 

internação que merecem destaque: o termo de responsabilidade e a autorização da 

utilização de imagem (vide Anexo 2). 

Por meio do Termo de Responsabilidade a pessoa internada assume a 

responsabilidade pela opção de fumar durante a internação e por todos os riscos à 

saúde decorrentes do tabagismo, reconhecendo os malefícios causados pelo uso de 

cigarro e isentando o hospital de possíveis ônus. Dá ciência ao recebimento de chave 

do armário para guarda dos pertences pessoais e da proibição do uso de adornos 

(anéis, brincos, pulseiras, relógios, colares, etc). Ademais, é compelida a 

comprometer-se “em não agredir fisicamente pacientes ou funcionários e a não 

destruir o patrimônio do hospital, desde que em posse de suas faculdades mentais”. 

Afirma-se como responsabilidade do usuário ou do seu familiar responsável, o 

ressarcimento financeiro em caso de perda da chave do armário ou de danos ao 

patrimônio do hospital. Finalmente, no contexto da alta hospitalar, indica a 

responsabilidade o familiar em buscar o usuário, contudo prevê a “autorização” do 

mesmo sair do hospital desacompanhado, desde que em “posse de suas faculdades 

mentais”, na impossibilidade de acompanhamento por familiar. 

A Autorização de Utilização de Imagem trata-se de um documento 

exclusivamente assinado pela pessoa internada, por meio do qual esta autoriza o uso 

da própria imagem, captada em fotografia e/ou vídeo, para divulgação em 

apresentações, no site do hospital e facebook, do “trabalho positivo realizado na 

instituição”. Faz menção à proibição do uso de imagem que possa “denegrir, caluniar 

ou ofender” o usuário, sem, entretanto, estabelecer quaisquer critérios ou 
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condicionalidade para tal avaliação. 

          

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 San Julian, também por câmeras de vigilância, espalhadas em todos os 

ambientes do hospital, inclusive nos espaços de internação e banheiros, de modo a 

infringir o direito à privacidade das pessoas internadas. Tal aspecto foi problematizado 

junto à direção do hospital durante a visita e orientada a retirada das câmeras de 

vigilância localizadas, especialmente, nos espaços supracitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Monitoramento das câmeras dos banheiros pelo posto de enfermagem da EC1 (acima). 
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De acordo com a direção da instituição, a obtenção de água potável se dá por 

meio de 3 (três) poços artesianos, disponibilizada para consumo das pessoas 

internadas através de bebedouros alocados nas unidades de internação e no refeitório 

destinado aos adultos. Na ala Bion, o bebedouro existente fica numa extensa área 

coberta, entretanto, o acesso dos usuários a este ambiente é restrito, uma vez que 

esse espaço é separado na área das enfermarias por uma porta com tranca. Haviam 

canecas plásticas sobre os bebedouros, sinalizando o seu compartilhamento pelos 

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

fácil acesso. Na unidade dos adolescentes o bebedouro encontrava-se fora de uso 

(em manutenção), pois os adolescentes o teriam quebrado. 

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

próprio hospital. Há duas nutricionistas no serviço, uma das quais responsável pela 

avaliação clínica nutricional das pessoas internadas e a outra pelo processo de 

produção dos alimentos, incluindo elaboração do cardápio e acompanhamento e 

supervisão da produção. De acordo com os profissionais do hospital, a nutricionista 

normalmente realiza a avaliação clínica das pessoas nos primeiros dias da internação. 

Foi-nos apresentada a relação de 22 pessoas internadas com dieta especial e de 14 

em suplementação alimentar via oral, no mês de dezembro/2018, sendo a totalidade 

de adultos e a maioria com diagnóstico de transtornos relacionados ao uso de álcool 

e outras drogas. 

A alimentação fornecida às pessoas internadas consiste em dieta com valor 

calórico diário fixado, de modo a ser proibido aos usuários repetir qualquer refeição. 

A unidade Jelinek compartilha do mesmo refeitório que a Bion, mas não realiza as 

refeições simultaneamente. A refeição é servida pelos próprios funcionários, com 

apoio dos usuários da ala escalado na “Comissão de copa ou chá/almoço”, aspecto 

que será detalhado no item 4 do presente relatório. 

Na unidade Bion houve reclamação por parte das pessoas internadas, 

indicando a impossibilidade de repetição do prato e caracterizando a alimentação 
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como “monótona”, pois há pouca variação durante os diversos dias da semana. 

Verificou-se orientação expressa em murais que versam sobre as funções dos 

usuários em Comissão de copa ou pão/chá, sobre a proibição da repetição da 

refeição, cabendo, inclusive, aos fiscais de refeitório a responsabilidade de “evitar que 

os pacientes solicitem repetição às cozinheiras”. 

De acordo com as funcionárias do Hospital são produzidas refeições para 

aproximadamente 534 pessoas (pacientes e profissionais), sendo que as refeições 

dos profissionais são diferenciadas. No total, são fornecidas mais de 2.000 refeições 

ao dia e os cardápios contém aproximadamente 2.500 Kcal diárias. O planejamento e 

preparação dos alimentos consideram as necessidades clínicas das pessoas 

internadas, porém nem todos os casos são avaliados a contento e para o recebimento 

da dieta especial depende que o próprio usuário se identifique na hora de servir-se, o 

que prejudica sobremaneira o adequado fornecimento das dietas. 

Aos adolescentes são previstas 05 (cinco) refeições por dia (café da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar e chá) e aos adultos são disponibilizadas 04 (quatro) 

refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). O intervalo entre o jantar 

e o café da manhã supera 10 horas em jejum. 

No cardápio mensal destinado às pessoas internadas observa-se que o café 

da manhã e o lanche da tarde caracterizam-se como refeições, cuja oferta nutricional 

se restringe a dois pães de leite, biscoito e chá em todos os dias. O cardápio do almoço 

e jantar apresentado indica a oferta de arroz e feijão, salada, proteína, suco e fruta 

diariamente. Verificou-se na data da visita que o almoço oferecido aos usuários não 

era compatível com o cardápio programado. Houve vários relatos dos entrevistados 

de ocorrência de diarréia no dia em que é servida salsicha, justamente a proteína 

oferecida no almoço, no dia da inspeção. Verificou-se a oferta de dieta especial, mas 

são os próprios usuários que devem avisar os funcionários no momento de serem 

servidos. 

Ao que se pôde observar durante a visita, a alimentação servida aos 
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trabalhadores do hospital parecia de boa qualidade e valor nutricional. 

O hospital fornece a roupa de cama, travesseiro e cobertor a todas as pessoas 

internadas. As trocas da roupa de cama são realizadas semanalmente pela lavanderia 

da instituição. Quanto à toalha de banho, materiais de higiene e vestuário há distinção 

da organização institucional para cada unidade de internação, gerando iniquidades no 

tocante ao exercício da individualidade e livre acesso para o uso. Como já apontado 

anteriormente, a unidade Jellinek é a única em que os usuários utilizam roupas 

próprias e dispõem de acesso aos materiais de higiene e objetos pessoais. As 

pessoas internadas relataram que as roupas, toalhas de banho e materiais de higiene 

devem ser trazidos pelos familiares nos horários de visita, e somente são fornecidas 

pelo hospital em situações excepcionais, como no caso de internações de pessoas 

em situação de rua. Os usuários internados são os responsáveis pela lavagem das 

próprias roupas na área com tanque, função incorporada na rotina da ala, diariamente, 

das 6h às 8h da manhã, com recolhimento das roupas do varal às 18h. É facultado 

aos familiares realizar, durante as visitas, a troca de roupas sujas por limpas. 

Considerando que a referida unidade de internação corresponde a 60% dos leitos do 

hospital, observa-se a desoneração financeira e de pessoal da instituição, relativa aos 

serviços de lavanderia e ao fornecimento de insumos e materiais básicos de higiene 

pessoal. Reconhece-se a importância da individualização das roupas e uso de 

pertences pessoais no âmbito assistencial, em respeito à dignidade e expressão da 

subjetividade das pessoas internadas. Entretanto, cabe ao hospital o serviço de 

lavagem das roupas na internação, bem como disponibilizar os materiais de higiene 

pessoal e de limpeza básicos, para assegurar a adequada assistência durante a 

internação.     

A manutenção da limpeza dos quartos também conta com a força de trabalho 

das pessoas internadas. Na ala das pessoas internadas com questões relacionadas 

ao uso de álcool e outras drogas há um revezamento para essa função, entre os 

usuários que ocupam cada dormitório. 
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Foto 19: Placa fixada na cama do usuário responsável pela limpeza diária do quarto (Ala Jellinek) 
 

 

Aos adolescentes e aos adultos com transtornos mentais internados não são 

permitidos o uso de roupas próprias e a guarda de pertences pessoais. Todos utilizam 

roupas padronizadas - inclusive cuecas - e materiais de higiene disponibilizados pelo 

hospital. Os adolescentes relataram possuir, no máximo, foto ou Bíblia consigo. Os 

usuários não podem utilizar tênis, de modo a todos calçar chinelos. Em 

questionamento, funcionários justificaram a medida como preventiva às tentativas de 

suicídio por meio do uso do cadarço, bem como para evitar o uso do tênis como 

artefato para heteroagressão. Os adolescentes afirmaram o descontentamento com o 

uso exclusivo de chinelo, indicando que “não gostam” ou que “o pé fica gelado”. 

Observou-se que a maioria dos usuários da unidade Bion estavam calçados com 

chinelos e vários estavam com fungos nos pés. 

 Destaca-se, ainda, a proibição dos homens ficarem sem camisa e a 

orientação ao uso de “roupas largas” por mulheres transexuais, a fim de “minimizar as 

diferenças”, denotando a inadequação das ações assistenciais relacionadas aos 

direitos do público LGBT, no que se refere à identidade de gênero. A manifestação 

dos funcionários e do diretor na perspectiva de “minimizar as diferenças” sugere a 
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intenção de invisibilizar a identidade de gênero. A direção admitiu que o 

estabelecimento não respeita o direito ao uso do nome social, identificando os 

usuários pelo “nome de batismo”, em descumprimento à Portaria GM/MS nº 1.820 de 

13/08/2009. Sugere-se à Defensoria Pública e ao Ministério Público avaliar as 

condições de escuta, a oportunização de escolha conferida a essas mulheres quanto 

ao perfil de gênero da unidade de internação, bem como o respeito às singularidades 

das ações em saúde propostas, visando a integralidade do cuidado.    

Na unidade Rached havia um adolescente acomodado na enfermaria, em 

separado dos demais, por ser homossexual. O usuário relatou à equipe preferir dormir 

na enfermaria e compreender que a medida restritiva tinha um propósito protetivo, 

evitando que os outros adolescentes “mexessem ou tirassem sarro dele”. 

Os adolescentes trocam a camiseta e cueca diariamente após o banho, a 

bermuda três vezes na semana, e a blusa e calça aos sábados. No que se refere ao 

banho, a unidade Rached disponibiliza a toalha de banho, sabonete individualizado 

e xampu porcionado (guardado em saboneteiras identificadas nominalmente), sendo 

esta atividade realizada diariamente pela manhã. Tal “kit de banho” é entregue pelos 

usuários da ala escalados para a “Comissão de banho”, aspecto apresentado no item 

4 deste relatório. As escovas de dente fornecidas pelo hospital são individualizadas e 

identificadas. Observou-se, após as refeições, os usuários da “Comissão de higiene” 

colocarem a pasta de dente nas escovas e as entregar para cada adolescente, 

certificando-se da devolução pós-escovação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20: Armazenamento xampu, 
pasta de dentes e sabonetes. em 
estoque, unidade Rached 
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Foto 21: Saboneteiras individualizadas e identificadas com 
nome dos adolescentes 
 
Foto 22: Escovas de dentes individualizadas e identificadas 
com nome dos adolescentes.   

 

 

Nas alas dos adultos, tanto na Jellinek quanto na Bion, o banho está 

antevisto para realizar-se diariamente no período da tarde. Tal como na unidade de 

adolescentes, às pessoas internadas por questões relacionadas ao sofrimento ou 

transtorno mental são distribuídas toalhas de banho e roupas, fornecidas pelo hospital. 

Há relatos de casos de sarna entre as pessoas internadas devido ao 

compartilhamento das roupas. Nesta ala utiliza-se xampu e sabonete líquido e há 

maior supervisão e apoio da equipe de enfermagem. O uso de sabonete líquido, de 

acordo com profissionais entrevistados, facilita a realização da atividade dada a 

condição clínica dos usuários internados. 

Também nessa ala há escala de usuários na “Comissão de banho”, os quais 

são responsáveis por entregar a toalha de banho e ajudar a passar o desodorante, 

conforme relatado pelas pessoas internadas. A área de banho em todos os banheiros 

da unidade Bion permanece trancada, somente sendo aberta nos horários previstos 

para a realização da atividade de autocuidado. Vale retomar a existência de sanitários 

sem porta e câmeras de vigilância nos banheiros, o que impacta na privacidade dos 

usuários. O papel higiênico é disponibilizado no posto de enfermagem, conforme 
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solicitação das pessoas 

internadas.     

Todos os chuveiros 

verificados durante a visita 

encontravam-se em adequado 

funcionamento (esquentavam). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Armazenamento de roupas limpas 
(não individualizadas) em área anexa aos 
chuveiros da ala Bion. 

 

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. Todas as pessoas internadas têm direito a 

receber visitas duas vezes por semana - aos sábados e outro dia da semana, de 2ª a 

6ª feira - conforme o grupo e a unidade de internação. O hospital flexibiliza o horário 

de visita para as pessoas procedentes de municípios distantes, dada a dificuldade de 

deslocamento ou transporte. 

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

quais devem deixar os seus pertences na sala de equipe antes de adentrar o espaço 

da visita. Os alimentos são verificados pela equipe antes de serem liberados para os 

usuários, que devem consumi-los durante a visita, à exceção de balas, pirulitos e 
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chicletes, vide banner informativo pendurado na entrada do hospital. 

O hábito de fumar e o acesso ao cigarro somente é permitido na unidade 

Jellinek. De acordo com as normas do estabelecimento descritas no Projeto Técnico 

Institucional, a equipe técnica disponibiliza uma carteira de cigarros para cada usuário 

diariamente. O cigarro deve ser fornecido pelos familiares durante as visitas, sendo 

autorizado até sete maços lacrados de cigarro de tabaco industrializado e inodoro, 

semanalmente. Aos familiares de usuários procedentes de municípios distantes e que 

não realizam visitas regulares é permitido o envio de cigarros pelos correios, ao 

hospital. 

A instituição promove um programa antitabagismo (PROAT), desenvolvido 

pela equipe de psicologia, por meio de reuniões semanais com os usuários 

interessados em parar de fumar, incluindo acesso à medicamentos. 

Na unidade Rached as visitas são realizadas às quartas-feiras, dia em que 

também há reunião com a equipe técnica, e aos sábados. De acordo com os 

funcionários, a realização de visitas em outros dias e horários depende de autorização 

da equipe técnica. As visitas são realizadas em espaço externo, exclusivo para essa 

finalidade e sem contato com o interior da unidade de internação. É permitido contato 

telefônico semanal, sempre acompanhado por um técnico da equipe, com tempo 

máximo de duração de 5 (cinco) minutos. Destaca-se o relato dos usuários de que 

somente há disponibilidade de realização de ligações a cobrar, o que restringe 

sobremaneira o exercício desse direito. Há apoio dos usuários da “Comissão de 

telefone”, na organização da fila para efetivação das ligações. 

Na unidade Bion as visitas são realizadas em dias diferentes para aqueles 

internados no posto 1 e posto 2, respectivamente às sextas e quintas-feiras, além dos 

sábados. As ligações telefônicas também são acompanhadas por técnicos e restritas, 

tal como na unidade Rached. Verificou-se que um migrante internado nesta unidade 

há dois meses não havia tido contato com a família até o presente momento, em razão 

da impossibilidade fazer ligação internacional.   
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Há dois orelhões instalados no pátio da unidade Jellinek, localizados próximos 

à sala de equipe. Ambos estavam destrancados durante o momento em que 

visitávamos a unidade, denotando maior liberdade para a realização de ligações nesta 

ala, ainda que exclusivamente a cobrar. As visitas são realizadas às terças e quintas-

feiras, para grupos distintos de usuários, e aos sábados. Posteriormente às visitas, 

todos os usuários são submetidos à revista vexatória. Houve relatos sobre o 

constrangimento relativo ao procedimento, considerando a prática de desnudamento 

das pessoas internadas e da inspeção ser realizada por profissional do sexo feminino. 

A medida adotada pela instituição se assemelha ao aplicado no sistema prisional, o 

que deflagra similaridades no que tange à mecanismos de controle, em nome da 

ordem e segurança. A revista íntima no ambiente destinado ao tratamento em saúde 

configura-se como uma prática invasiva e degradante, que afronta a dignidade 

humana e a privacidade das pessoas internadas, devendo ser abolida. O mesmo tem 

sido recomendado no sistema penitenciário, no contexto nacional e internacional. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio da 

Resolução nº 5 de 28 de agosto de 2014, recomenda a proibição de quaisquer formas 

de revista vexatória, desumana e degradante7. No âmbito internacional, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas oficializou no ano de 2015 a atualização das Regras 

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos, denominada, “Regras de 

Mandela”8. Tal documento qualificou como revista íntima invasiva aquelas que 

incluem “o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo”, encorajando as 

administrações prisionais a desenvolver e utilizar alternativas apropriadas às revistas 

                                                           
7 De acordo com o artigo 2º, parágrafo único, deste documento: Consideram-se, dentre outras, formas de revista 

vexatória, desumana ou degradante: 
I - desnudamento parcial ou total; 
II - qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada; 
III - uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim; 
IV - agachamento ou saltos. 
 
8 Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) - atualização das Regras 

Mínimas das Unidas para o Tratamento de Presos de 1955. Aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
Resolução 70/175, de 17 de dezembro de 2015. 



 

Página 33 de 76 

 

íntimas, que “devem ser empreendidas apenas quando forem absolutamente 

necessárias”. Afirma-se como premissa o respeito à dignidade humana e privacidade 

do indivíduo sob inspeção, assim como os princípios da proporcionalidade, legalidade 

e necessidade.          

 

4.    PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

O programa de tratamento do hospital apresentado tem por propósito a 

“recuperação do paciente e sua reinserção social”. Está organizado em fases, 

marcadas por mudanças de ordem comportamental, participação das propostas de 

atividades e relacionamento interpessoal, conforme sistematizado no quadro a seguir, 

com base na análise documental. As etapas do tratamento são identificadas por 

adesivos coloridos colados nos crachás, no caso dos adultos, e pela composição de 

um mural “lúdico” com referências à natureza, no caso dos adolescentes. Todos os 

adultos utilizam crachás contendo identificação nominal, nome dos profissionais da 

equipe multiprofissional de referência e número do prontuário. Os usuários da 

unidade Jellinek, têm, ainda, 

identificado o grupo a que pertencem.  

Foto 23: Crachá identificação de usuário da 
unidade Jellinek (acima). 

Foto 24: Mural com as fases do tratamento de 
cada adolescente (ao lado). 
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Quadro 1: As fases do tratamento de cada unidade de internação 

Fases Bion Jellinek Rached 

I AVALIAÇÃO: observação 
constante, início do 
relacionamento 
interpessoal, melhora no 
controle de possíveis 
impulsos agressivos 

DESINTOXICAÇÃO (ou 
fase zero): início da 
internação com 
permanência em 
observação na enfermaria 
clínica 

ADAPTAÇÃO:  momento em 
que o paciente se integra ao 
grupo (identificada pela 
semente) 

II PARTICIPAÇÃO: inserção 
em grupos e atividades 
terapêuticas, iniciando 
integração 

ADAPTAÇÃO: momento em 
que o paciente passa a 
integrar o grupo 

PRÉ-CONSCIENTIZAÇÃO: 
momento em que o paciente 
entende a importância de 
participar da proposta 
terapêutica (acrescido o 
tronco) 

III REINTEGRAÇÃO: 
participação “ativa” nas 
comissões terapêuticas, 
com responsabilidade nas 
atividades assumidas e a 
reintegração social 

CONSCIENTIZAÇÃO: 
momento em que o paciente 
diminui sua resistência ao 
tratamento e integra a 
proposta terapêutica 
apresentada 

CONSCIENTIZAÇÃO:  compre
ensão de que o tratamento é 
fundamental para a mudança 
de vida (acrescido o caule com 
os galhos) 

IV PREPARO PARA ALTA: 
estabilização do 
comportamento disruptivo 
e preparação para a alta, 
incluindo orientações 
quanto a continuidade do 
tratamento extrahospitalar 

ASSIMILAÇÃO: o paciente 
compreende que deve se 
tratar, tem 
autoconhecimento, está 
motivado com as mudanças 
e começa a identificar seus 
gatilhos e fatores que 
podem levá-lo à recaída 

ASSIMILAÇÃO: o paciente 
demonstra de forma clara a 
mudança dos seus 
comportamentos (acrescida a 
copa da árvore) 

V   PREPARO PARA ALTA: 
estabilização do 
comportamento e 
preparação para a alta, com 
orientações quanto à 
continuidade do tratamento 
extrahospitalar 

MANUTENÇÃO E PREPARO 
PARA ALTA:  o paciente 
mantém os comportamentos 
de mudanças e coloca em 
prática seu aprendizado 
durante o tratamento, com o 
objetivo de utilizá-lo após a alta 
(acrescidos os frutos) 

 

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

médico plantonista, responsável pela anamnese, exame físico, formulação 
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diagnóstica e prescrição medicamentosa inicial. A enfermagem realiza banho de 

aspersão, tricotomia facial, aferição de dados vitais, revista pessoal, entrega de 

pertences para familiares (unidades Bion e Rached) ou revista e identificação dos 

pertences (unidade Jellinek). O serviço social identifica o contexto de vinculação 

familiar e social e realiza orientação familiar. Destaca-se a realização de revista 

pessoal e de pertences como procedimento usual da enfermagem no momento da 

internação. 

 Conforme já exposto anteriormente, nas unidades destinadas à internação de 

adultos, as pessoas são inicialmente alojadas nas enfermarias clínicas (EC) 1 (Bion) 

ou 2 (Jellinek), local onde iniciam o tratamento (fase I). A permanência nas 

enfermarias varia de acordo com a evolução do quadro clínico e psiquiátrico e ajuste 

medicamentoso. De acordo com o Projeto Técnico Institucional apresentado pelo 

hospital, as pessoas internadas nas EC são atendidas diariamente por médico 

psiquiatra, psicólogo e assistente social e pela equipe de enfermagem. A saída da EC 

e acolhimento nos quartos das unidades de internação pressupõe avaliação e 

autorização médica, bem como orientação quanto às normas e rotinas pela equipe 

técnica. As pessoas entrevistadas relataram permanecer, em média, 3 a 5 dias na 

enfermaria das suas alas e se queixaram de serem bastante medicados nesse período 

e da restrição imposta, visto não poderem comer no refeitório, serem as camas 

hospitalares muito próximas umas das outras e o espaço reduzido para “ver o sol”. 

Houve alguns relatos de usuários que tiveram diarreia contínua nos primeiros dias de 

internação. 

As enfermarias clínicas também se caracterizam como espaços de 

atendimento às intercorrências clínicas. No documento apresentado pela direção 

prevê-se o encaminhamento para a EC da unidade Bion, por exemplo, nos casos de 

“regressão no comportamento” ou quando a equipe avaliar a necessidade de uma 

“atenção e vigilância mais frequente por determinado momento”. Na data da visita 

encontravam-se na enfermaria clínica da unidade Bion alguns idosos com deficiência 
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ou com maior dependência institucional, na enfermaria clínica da unidade Rached 

um adolescente homossexual, outro que se recuperava de uma cirurgia de apêndice, 

e um terceiro adolescente ali internado após conflito com funcionário (disciplina) e 

contenção mecânica e química. Na unidade Jellinek havia dois usuários internados 

com acesso venoso, um dos quais diagnosticado com pneumonia.    

Com relação às fases de tratamento, vale, ainda, ressaltar o pressuposto de 

“resistência” ou “recusa” à proposta assistencial pelas pessoas internadas por 

questões de álcool e outras drogas, dimensões estas evidenciadas no projeto 

institucional nas fases de conscientização e assimilação, conforme Quadro acima - 

tanto na unidade Jellinek quanto na Rached. Nas palavras do diretor clínico do 

hospital: “os adolescentes estão internados a pedido do Estado”, fazendo referência 

ao expressivo volume de internações por ordem judicial. Entretanto, a listagem 

apresentada pelo hospital indica que 95% das pessoas internadas na ocasião da visita 

correspondiam a internações voluntárias, o que indica um paradoxo. 

Na unidade Jellinek, das 245 pessoas internadas no dia da visita, 239 

estavam internadas voluntariamente, o que representava 98% do total de internações 

da ala. Já a unidade Rached apresentava o menor percentual de internações 

voluntárias se comparada à proporção das demais alas, dado que 87% dos 

adolescentes encontrava-se nesta condição. A documentação apresentada pelo 

hospital não faz menção às diretrizes e às medidas previstas nas situações de recusa 

ao tratamento. 

A proposta assistencial prevê atividades terapêuticas, marcadas sobremaneira 

por atendimentos grupais realizados por cada profissional da micro-equipe de 

referência dos usuários da unidade de internação, que abarca: enfermagem, médico, 

assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Há previsão de atendimentos 

individuais pela medicina, psicologia e assistência social, definidos a partir da 

avaliação com base na demanda do próprio usuário ou da equipe multidisciplinar. O 

hospital dispõe de oficinas de música (ofertada semanalmente para todas as unidades 
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de internação) e de artes (prioritariamente destinada aos usuários da ala Bion). 

Além disso, é previsto no Projeto Institucional as oficinas de confecção de 

chinelos, horta, jardinagem e barbearia, com objetivo de “promover a busca 

vocacional, oportunizar o aprendizado técnico, introduzir novas habilidades e 

estimular hábitos de trabalho, lidar com a tolerância, promover aumento da autoestima 

e senso de identidade pessoal e profissional, estimular a socialização, a organização 

dos aspectos cognitivos e afetivos e a reinserção social”. 

A atividade da horta, mantida no terreno do hospital, implica na manutenção e 

colheita dos vegetais pelos usuários, conforme documentação apresentada. Na 

ocasião da visita os profissionais afirmaram que a horta era mantida exclusivamente 

por técnicos do hospital, sem uso 

da mão-de-obra dos usuários 

internados, aspecto contradito 

pelos usuários e pelas atividades 

descritas na documentação 

apresentada pela instituição. 

 
 

Foto 25: Horta cultivada em área externa, no terreno do hospital. 

 

Há, ainda, previsão de participação dos usuários no processo de preparo das 

refeições, ajudando a lavar os vegetais ou cortando-os, com supervisão e orientação 

das cozinheiras e auxiliares. De acordo com o projeto institucional isto agrega um valor 

terapêutico à alimentação “dentro do contexto do internamento, possibilitando 

trabalhar com os pacientes a valorização do trabalho em equipe, bem como a 

valorização do hábito de alimentar-se, e fazê-lo bem, de forma saudável e 

cooperativo”. 

A atividade de trabalho pelos usuários durante a internação é realizada, 
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também, por meio das “Comissões”, atividades coordenadas e acompanhadas pelo 

profissional terapeuta ocupacional, o qual realiza avaliação para definir as funções 

que o usuário está apto a assumir junto com a equipe técnica, organiza a escala de 

atividades comissionadas, estimula a participação e engajamento. De acordo com a 

documentação apresentada, “as comissões estão relacionadas à organização da 

unidade ou grupo, no qual o paciente está inserido, e auxilia na organização do 

ambiente, pois estão associadas às atividades rotineiras e diárias, como higiene e 

alimentação”. Tem como objetivo “proporcionar uma maior integração do paciente ao 

meio terapêutico e estimular a responsabilidade, a sociabilidade, o respeito, a 

pontualidade, as funções mentais e a tolerância”. 

 Durante a visita ao hospital observamos usuário deslocando carrinho com 

lanche da tarde até a enfermaria clínica, adolescente colocando pasta e entregando 

as escovas de dente após almoço para os colegas, usuários auxiliando a organização 

das filas e ajudando a servir refeições, bem como usuário “fiscal da  medicação”, 

responsável por organizar as pessoas e filas, encher o copo de água e posteriormente 

checar se a medicação foi engolida. Com base nos relatos obtidos identificou-se a 

existência das seguintes Comissões: 

● Banho: aplica o desodorante e entrega a toalha de banho; 

● Pão e Chá: traz o carrinho de chá para a Enfermaria Clínica; 

● Caneca: entrega as canecas; 

● Bandeja: entrega as bandejas no almoço e jantar; 

● Visita: monitora a porta, verificando quem entra e sai nas visitas; 

● Biblioteca/Cultural: organiza o mural semanal, entrega cartão 

motivacional e jogos, anota empréstimo de livro; 

● DVD: escolher o filme e organizar a sessão de cinema; 

● Grupo de Ajuda (GDA): atua na separação de brigas, conflitos e 

intercorrências clínicas, sendo acionados pelas pessoas internadas ou 

pela equipe técnica, participando, inclusive, da realização de contenções 
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mecânicas; 

● Anjo: apoia as demais pessoas internadas, conversando e interagindo 

com os usuários, fazendo companhia e acionando a equipe técnica 

quando considerarem necessário. 

  

Especificamente em relação aos adolescentes vigem as Comissões: 

● Higiene (2 usuários): põe a pasta de dente nas escovas e as entregar 

para cada adolescente, certificando-se da devolução pós-escovação; 

● Banho (2 usuários): arrumam o kit banho (sabonete e xampu); 

● Copa (3 usuários): ajudam a servir a comida nas refeições, organizam a 

fila, recolhem bandejas 

● Telefone (2 usuários): organizam a fila e tempo dos telefonemas; 

● Gibi (2 usuários): carregam a pasta e caixa de gibis; 

● Coleta (2 usuários): ajudam a recolher lixo da clínica e da grama; 

● Apoio (2 usuários): apoio na organização das cadeiras na sala de 

atividades coletivas, ajudam a secar os copos/canecas, etc. 

 

Conforme relatado pelas pessoas entrevistadas, os usuários internados na 

unidade Jellinek trabalham por cerca de 4 horas por dia em alguma Comissão, seja 

horta, marcenaria, lavanderia, ou na função de Anjos ou GDA. 

O cotidiano hospitalar varia de acordo com cada ala. Na unidade Jellinek a 

grade de atividades disponibilizada pela direção tem variações na proposição das 

atividades de cada um dos cinco grupos de pessoas internadas, no período das 

6h30/7h00 às 20h30, com intervalos para descanso e horários para medicação, 

refeições, acesso à cantina e banho. Para além de atendimentos grupais com a 

psicologia, há previsto atendimento grupal por terapeuta ocupacional, assistente 

social, médico, oficina de musicoterapia, futebol com educador físico, além de 

seminários e grupos de ajuda mútua (narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos) 

diariamente. Vale destacar a realização de atividade religiosa, denominada “louvor”, 
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duas vezes na semana para cada grupo de usuários da unidade, que segundo o 

diretor do hospital é coordenada por uma psicóloga do setor administrativo e grupos 

voluntários. 

Conforme a documentação apresentada, os grupos religiosos (espiritualidade 

e Legião da Boa Vontade) objetivam “estimular e desenvolver a religiosidade e vida 

espiritual, bem como aumentar a capacidade de tolerância à frustração”. 

Os seminários se caracterizam como palestras frequentemente de caráter 

motivacional e educacional, ministradas por todos os profissionais que atendem à 

unidade, em caráter de revezamento, com duração de 1h, discorrendo sobre um tema 

pertinente ao tratamento. Há previsão de atendimento individual médico com duração 

de uma hora semanal somente para os usuários que compõem os grupos 3, 4 ou 5, 

sendo maior a disponibilidade de horários para consulta para o grupo 5 no decorrer 

na semana. Especificamente dirigida ao grupo 5, prevê-se a realização de atividade 

de “disciplina”, qualificada pelo hospital no rol das atividades terapêuticas. A equipe 

de disciplina é descrita no Projeto Técnico Institucional como aquela que atua a todo 

tempo com os pacientes seja nos momentos de atividades com outros profissionais 

seja no contexto da rotina diária, sendo referência de organização, boa postura, 

adequação às regras e estímulo à participação e autonomia, em prol da ordem e da 

disciplina. Em todas as unidades de internação ocorrem grupos semanais com o 

disciplinador, para reforçar normas e combinados, bem como mediar possíveis atritos 

de convivência. 

Há, na unidade Rached, cinco profissionais disciplinadores, que atuam na 

ordem e abordagem para garantir que todos adolescentes participem das atividades 

previstas. A rotina dos adolescentes é rígida e estruturada. Acordam, arrumam as 

camas, tomam banho, são medicados, tomam café da manhã e passam por uma 

atividade grupal com os técnicos. Em seguida se dirigem ao pátio para aguardar o 

almoço. Os quartos ficam trancados e o acesso não é permitido nos horários das 

atividades e alimentação. Após o almoço são dirigidos aos quartos para escovar os 
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dentes e para o descanso, seguida de horário livre no pátio (cerca de 1h30) e outras 

atividades terapêuticas, lanche da tarde, período para assistir televisão (a partir das 

20h30) e às 22h todos devem ir dormir. Três vezes ao dia é prevista “abordagem dos 

pacientes na sala de TV”, sempre anteriormente à realização das atividades 

terapêuticas. Dividem-se os adolescentes em grupos menores para a participação de 

atividades concomitantes com os diferentes profissionais. O diretor clínico do hospital 

referiu que já tentaram aplicar um “modelo escolar” na unidade de adolescentes, mas 

desistiram diante da baixa adesão e resistência à rotina escolar. Atualmente apostam 

em atividades guiadas como forma de evitar conflitos. 

Destaca-se na grade horária disponibilizada a oferta de grupos com médico, 

psicólogo, assistente social, enfermagem, educador físico, músico e terapeuta 

ocupacional. Prevê-se horário para consultas médicas individuais duas vezes na 

semana e a psicologia destina 10 (dez) vagas semanais para atendimentos 

individuais, a serem definidos às segundas-feiras. Há, ainda, atividade voltada às 

normas e combinados, artesanato e período semanal com duração de 1h30 para 

realização da Comissão de Limpeza, com a participação de dois adolescentes de cada 

enfermaria. Finalmente, a documentação apresentada indica a realização de 

atividades de lazer por meio de filmes selecionados pela equipe, esportes, jogos de 

mesa e vídeo-game. 

Conforme relato da coordenadora da unidade Rached, a instituição respeita 

qualquer prática ou crença religiosa. Durante a visita, antes do início da refeição os 

adolescentes fizeram uma fila e rezaram. Observou-se, de modo geral na instituição, 

a hegemonia de práticas religiosas cristãs. 

 A rotina na unidade Bion se inicia às 6h45 com o café da manhã, seguida da 

medicação e organização dos usuários para as atividades terapêuticas (previstas no 

duas no período da manhã e duas à tarde), almoço, banho, chá da tarde e jantar, 

encerrando às 20h00 com as medicações. A grade de atividades indica a realização 

de atividades terapêuticas com duração máxima de uma hora, marcadas pelo rodízio 
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entre a psicologia, terapia ocupacional, educador social, educador físico e assistente 

social durante o mês. Não há identificação das oficinas e os grupos identificados se 

limitam a dois períodos às sextas-feiras. Há horário definido para reunião da Comissão 

com terapeuta ocupacional, treinamento do GDA, avaliação da “troca de fases” do 

tratamento, academia e futebol. Há previsão de atividades pelos disciplinadores 

(educadores sociais) de modo mais estruturado e frequente do que nas demais 

unidades, assim como do serviço social. Os residentes de psiquiatria realizam os 

atendimentos nesta unidade de internação. As consultas médicas previstas na ala, já 

incluídos os residentes, totalizam apenas quatro horários de uma hora de duração 

cada. 

Os relatos das pessoas entrevistadas indicam haver poucas atividades nesta 

ala. Os quartos ficam abertos durante o dia, possibilitando que alguns durmam nos 

quartos. Podem assistir televisão no pátio interno. Há um rádio ligado com som 

ambiente com volume excessivo em todos os espaços da ala, queixa também 

manifestada pelos usuários. Houve reclamações de que o pátio externo é aberto com 

pouca frequência, em momentos pré-determinados. 

O projeto assistencial prevê a atenção às famílias: (i) pela enfermagem e 

assistente social durante as visitas, orientando, atendendo e mediando as relações 

entre os usuários e seus familiares; além de (ii) horário semanal para contato 

telefônico com o profissional psicólogo e assistente social; e (iii) horário semanal de 

atendimento com médico para orientações e informações sobre o quadro do paciente, 

prognósticos e cuidados pós-alta. O hospital prevê licenças terapêuticas aos adultos 

internados com duração de até dois dias, de acordo com a diretor da instituição. 

 O projeto institucional prevê a realização de passeios extra-hospitalares, de 

caráter educacional, cultural ou esportivo, destinados às pessoas internadas nas 

unidades Bion e Rached, sendo na primeira com frequência quinzenal ou mensal, e 

na segunda, sem periodicidade estabelecida. A coordenadora da unidade Rached 

informou haver passeios “com alguma frequência”. Em seu relato foram mencionados 
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os seguintes passeios: teatro, circo, MON, jogo do atlético; pontuando que tais saídas 

contemplaram todos adolescentes internados. No contato com os adolescentes não 

houve a identificação de passeios. 

A coordenadora informou, ainda, haver um sistema de computação de pontos 

para cada adolescente. Quando estes atingem 200 pontos ganham um “lanche 

especial” e quando atingem 400 pontos uma “surpresa TOP”, que poderia ser uma 

aula de luta, um passeio, sair para comer algum lanche fora, etc. No contato com os 

usuários, foi dito por um adolescente que ele já tinha passado dos 200 pontos e até 

então não tinha ganhado nada. 

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

utilização de um sistema informatizado, acessado individualmente por todos os 

profissionais da equipe que atuam diretamente com os usuários. A direção confirma 

existência de contenção química e mecânica, e pontua que são registradas tais formas 

de contenção quando ocorrem, devendo existe a análise médica anterior. Há um 

sistema informatizado também para gestão da medicação, que possibilita um 

acompanhamento minucioso desde a prescrição médica, identificação por foto do 

usuário, até a administração da medicação.  A medicação é fornecida pelos 

profissionais de enfermagem, em horários pré-determinados (8h, 14h e 20h), e o 

medicamento já vem fracionado e individualizado por usuário pela farmácia, com 

identificação nominal e por código de barras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 25: Estação de trabalho do auxiliar de 
farmácia, com medicações fracionadas e 
devidamente identificadas de acordo com 
a classe do medicamento. 
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Foto 26: Saquinhos individualizados e 
identificados com código de barras, no 
posto de enfermagem para 
administração.  

 

Nas situações clínicas que demandem cuidados 

para além do ofertado pelo hospital, o usuário é 

transportado por ambulância própria da instituição para 

receber atendimento. 

 
 
Foto 27: Ambulância do hospital estacionada na entrada do 
estabelecimento de saúde.  

 

 

No que tange ao cuidado integral em saúde, a direção do hospital informou que 

a instituição fornece os medicamentos às pessoas internadas, exceto medicações de 

uso contínuo prévio à internação e concernente às outras clínicas, como insulina, 

remédios voltados a situações cardíacas, etc. Conforme relato da Coordenadora da 

unidade Rached, havia um adolescente com HIV em tratamento e outros vários com 

outras DST. O coquetel para tratamentos de HIV/Aids tem que ser levado pelos 

familiares, pois o hospital não fornece. Na unidade Jelinek hormonoterapia não foi 

ofertada para paciente transexual. 

Não há canal específico para as pessoas internadas realizarem denúncias. A 
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direção indicou existir um formulário entregue ao usuário (aplicado por universitários) 

e uma ouvidoria, que na verdade se limita a uma caixa de sugestões/reclamações 

existente na secretaria por meio da qual os familiares podem se manifestar. Um 

adolescente internado de forma voluntária indicou querer sair do hospital, e disse que 

para isso irá conversar com sua mãe. Todas as pessoas internadas entrevistadas 

negaram ter ciência de canais de denúncia, tanto internos quanto externos ao hospital. 

                    

5.    DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

O hospital tem como propósito o tempo máximo de internação de 90 dias. A 

proposição assistencial pautada em “fases do tratamento” configura uma previsão de 

duração da internação diversa para cada grupo de usuários. De acordo com o projeto 

institucional o plano de tratamento voltado aos adolescentes (unidade Rached) prevê 

um tempo de internamento de 30 a 45 dias. Na unidade Bion o tempo médio de 

internação seria de 45 dias, podendo ser estendido para 60 ou até mesmo 90 dias. 

Não há menção ao tempo previsto de internamento aos adultos com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas internados na unidade Jellinek. 

A documentação apresentada pelo hospital diverge das informações coletadas 

na ocasião da visita no que se refere à existência de pessoas internadas em condição 

de longa permanência. De acordo com a listagem do hospital não há pessoas 

internadas em período superior a 1 (um) ano. No entanto, identificou-se a existência 

de cerca de 10 usuários na unidade Bion institucionalizados há cerca de 30 anos, 

fato confirmado pelos funcionários, usuários e direção, em desacordo com a Lei nº 

10.216/2001, que preconiza a desinstitucionalização e a reinserção comunitária das 

pessoas com transtornos mentais. 

Não há o desenvolvimento de projeto terapêutico específico para as pessoas 

internadas em condição de longa permanência, visando a preparação para o retorno 

à vida comunitária e acolhimento em serviços residenciais terapêuticos ou à 
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convivência familiar, tal como preconizado nas normas para a assistência hospitalar 

em psiquiatria publicizadas pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 251/2002). 

  As pessoas entrevistadas na unidade Bion relataram estarem internadas há 

cerca de dois meses no hospital, o que, de acordo com a documentação apresentada, 

corresponde ao tempo de internação de metade dos usuários alocados nesta ala, na 

ocasião da visita. Na unidade Jellinek a listagem apresentada indica que a maioria 

das pessoas estavam internadas cerca de 30 dias na instituição, sendo a permanência 

mais prolongada a de um usuário internado compulsoriamente a aproximadamente 

100 dias. Tal condição se assemelha ao tempo de internação dos adolescentes, cuja 

permanência de metade dos usuários correspondia em média a 30 dias de internação, 

muito embora houvesse sete usuários internados há mais de dois meses, estando um 

deles internado voluntariamente há 4 (quatro) meses. 

Conforme relatado pela coordenadora da unidade Rached, a alta é realizada 

com orientação e encaminhamento à rede pública de saúde, preconizando-se a 

continuidade do tratamento em CAPS, ambulatórios, Comunidades Terapêuticas, 

unidades de acolhimento transitório e outros serviços do SUS. De acordo com esta 

profissional, os adolescentes já saem com data e horário marcado no CAPS. Os 

adolescentes não frequentam a escola durante a internação, tampouco há atividades 

voltadas à escolarização. 

 

6.    INCIDENTES NO HOSPITAL 

Frente ao histórico de incidentes no hospital, o diretor indicou ter conhecimento 

de agressões verbais por parte profissionais contra os usuários, o que é mais 

frequente em relação aos adolescentes. Informou, ainda, que frente à denúncia há 

sindicância (comissão) que analisa a situação, considerando as acusações do usuário 

e a defesa do profissional. Com relação a administração de medicamentos como 

forma de punição, o diretor admitiu que possa haver ameaças verbais, mas que esta 

não se configura como uma prática no hospital. Disse, ainda, que quando identificadas 
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tais situações de agressão são trabalhadas a inadequação do comportamento e as 

sensações de frustração do profissional. 

Na unidade Jellinek, houve relatos de que as brigas são frequentes entre as 

pessoas internadas, sendo o GDA acionado para “controlar a situação”. Nestes casos, 

os usuários são levados à enfermaria e medicados. Em caso de ocorrência mais 

grave, podem ser expulsos do hospital. Ainda neste setor, paciente transexual passou 

todo o período de internação na enfermaria clínica com a alegação de que não poderia 

descer para os dormitórios por ter prótese nos seios. Ainda há relatos de episódios de 

tráfico de drogas dentro do Hospital. 

         Em outra situação, ainda na unidade Jellinek, foi presenciado caso em que o 

GDA foi acionado para apoio na Enfermaria Clínica 2, destinada à internação de álcool 

e outras drogas. A sirene disparou enquanto estávamos na ala e cerca de 8 (oito) 

usuários identificados com os coletes correram em direção à enfermaria. O usuário 

estava acordando e relatou que foi ao ambulatório para fazer um exame pois estava 

com dores abdominais no domingo. Estava confuso, não sabendo onde estava, o 

porquê e tampouco a data (terça-feira). Solicitou que ligassem para a família, pois não 

queria ficar internado, não fazia uso de álcool ou drogas. O GDA ao chegar na 

enfermaria prontamente se mobilizou para iniciar a contenção mecânica, o que 

provavelmente somente não ocorreu porque estávamos presentes. 

A sirene para acionamento do GDA fica localizada no pátio da unidade 

Jellinek, contando com sinal luminoso e sonoro. Observou-se no posto de 

enfermagem da enfermaria clínica orientações à equipe para o acionamento do grupo 

de ajuda. 
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Foto 28: Sirenes de chamada do GDA instaladas no pátio externo da unidade Jellinek, com 
identificação sonora e visual de qual unidade está acionando (Clínica 1, Clínica 2, Rached, Triagem). 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Orientação de acionamento do GDA e campainha localizada nos postos de 
enfermagem. 

 

De acordo com os profissionais da equipe técnica, os usuários selecionados 

para atuarem no GDA são treinados pelo educador físico do hospital, havendo 

revezamento dos participantes a cada 15 dias. Fica evidente a exploração do trabalho 

das pessoas internadas para execução de ações em saúde de competência da equipe 
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técnica, em substituição à força de trabalho dos profissionais de saúde. 

Na unidade Bion, houve vários relatos que denunciaram a agressão física e 

verbal por parte de um médico psiquiatra do hospital contra os usuários. Segundo as 

pessoas entrevistadas, o médico, diferentemente dos outros funcionários, mantém 

postura grosseira e age com impaciência e de forma violenta, por meio de agressões 

físicas e verbais. Houve ainda relatos de repreensão desproporcional nas situações 

que envolviam o desejo de fumar, ansiedade, tristeza, etc. Nesta ala, muitos usuários 

não reconheciam os efeitos terapêuticos da medicação, considerando que os 

remédios não ajudam, só os deixam mais confusos e fracos. Oito dos nove 

entrevistados desconheciam a medicação que tomavam. 

Notou-se divergência entre as informações prestadas pela direção e pelas 

pessoas entrevistadas quanto ao uso das medicações. A direção afirmou o uso 

terapêutico e enfatizou que nenhuma medicação pode ser aplicada sem prescrição 

médica. Já as pessoas entrevistadas relatam o uso da medicação como forma de 

punição em casos de indisciplina, tais como fumar fora do horário, agressividade, 

negar-se a participar de grupos, etc. Essas situações “são resolvidas com medicação”. 

Os relatos reafirmam ameaças por parte dos profissionais quanto à administração 

medicamentosa frente aos primeiros sinais de agitação e houve denúncias de 

situações em que usuários foram mantidos em contenção química na enfermaria por 

cerca de três dias.    

         O contexto de uso punitivo da contenção foi também verificado na unidade 

Rached. Um adolescente fora contido mecânica e quimicamente na noite anterior, 

pois recusava-se a participar de atividade prevista na grade horária da ala. O usuário 

mordeu o disciplinador após conflito com o profissional, que o forçava a dirigir-se para 

o local da atividade. Durante a visita observamos outro adolescente visivelmente 

dopado, que necessitou de ajuda de um colega para se levantar na quadra 

poliesportiva, pois estava bastante sonolento, com a fala desconexa, e pouco tempo 

depois estava dormindo. O tratamento medicamentoso foi, em geral, visto como 
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excessivo. 

O descumprimento de regras por parte dos usuários da unidade Jelinek é 

compreendido como intercorrência e pode acarretar castigos, tal como o “duplo”. O 

duplo é quando a pessoa internada é obrigada a ficar sentada em cadeira no pátio 

durante 4 (quatro) horas, “cuidando” do pátio. Normalmente os usuários desta ala já 

possuem uma escala para o revezamento desta função no pátio, com duração de 2 

horas. Nas situações de “intercorrência” o tempo é duplicado para 4 horas. 

Não foram flagrados casos de contenção mecânica durante a visita, tão pouco 

identificados espaços de isolamento na instituição. Não obstante, observamos nas 

enfermarias dois tipos de faixas de contenção confeccionadas pelo hospital. Há as 

faixas de contenção por meio das quais se restringem os membros inferiores e 

superiores e o tórax, artigo comumente encontrado em instituições psiquiátricas; e há 

um dispositivo que se assemelha a uma “camisa-de-força de leito”. Trata-se de um 

grande tecido com alças para amarração no leito, que “veste” a pessoa contida, 

deixando expostos somente a cabeça, os membros inferiores e superiores. 

Havia dispositivos deste último modelo 

confeccionados em tamanhos diferentes, de modo a 

viabilizar, também, o seu uso para contenção de 

crianças e adolescentes. Durante a inspeção, a 

equipe recomendou a suspensão do uso da “camisa-

de-força de leito” à enfermeira que acompanhava a 

visita, visto o maior risco de complicações decorrentes 

da limitação da ventilação e eventual compressão do 

tórax e do pescoço, além de outros possíveis agravos 

clínicos. 

 

Foto 30: Camisa de força de leito, confeccionada no hospital em 
material de pano resistente e lavável, com amarras e orifícios 
para passar a cabeça, os braços e a parte inferior das pernas.  
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Foto 31: Quatro camisas de força de leito em tamanhos diferentes para adolescentes (à esquerda). 

Foto 32: Faixas de contenção (à direita). 

 

O acesso às informações dos prontuários relativos à prescrição de contenção 

mecânica sugere o uso do procedimento em situações não consideradas 

excepcionais, sendo frequente o registro de prescrição da contenção “se necessário”, 

indicando o aval da prática sem avaliação circunstancial médica. Além disso, há 

indicação de contenção mecânica em quadros de ansiedade, agitação e 

desorganização, o que extrapola as indicações para aplicação descritas no próprio 

POP da instituição. É frequente o uso combinado de contenção mecânica com 

medicações.   

Na documentação apresentada destaca-se que 272 pessoas foram contidas 

nos últimos seis meses, na instituição. Verificou-se ser incipiente os registros de 

monitoramento e acompanhamento da contenção pelos profissionais de enfermagem, 

motivo pelo qual recomenda-se que tal prática seja avaliada pelo respectivo conselho 

de classe. Destaca-se o uso recorrente da contenção, dado que a maioria das pessoas 

foi contida mais do que uma vez durante o período de internação. Há dois usuários 

que foram contidos 26 e 38 vezes, respectivamente, em dois meses de internação e 

outro que fora contido 125 vezes, praticamente diariamente, nos últimos 6 meses de 

internação. Este usuário estava há quase um ano internado, na época da visita. 

Com relação aos óbitos, o hospital indica a ocorrência de cinco óbitos no ano 
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de 2018 até a data da visita, um dos quais em decorrência de engasgo com alimentos 

durante a refeição, seguido de broncoaspiração. Outro usuário veio à óbito por 

septicemia, após agravos clínicos intensificados no hospital psiquiátrico e tentativas 

infrutíferas de transferência para outros serviços de saúde da rede (UPA e Hospital 

Angelina Caron). Neste caso, referente ao Sr. E.L.Z., admitido em 29/09/2018, com 

55 anos de idade, houve dificuldade de encaminhamento a serviços de maior 

complexidade, mesmo após solicitação do corpo médico do Hospital San Julian. O 

quadro clínico se agravou, tendo ocorrido óbito por choque séptico (causado por 

broncopneumonia). A dificuldade de encaminhamento para serviços de maior recurso 

nas situações de mais gravidade, é um fator que pode contribuir para maior 

mortalidade nos casos de agravamento do quadro clínico que esteja além da 

capacidade de atendimento do hospital psiquiátrico. 

Dentre os diversos casos, alguns merecem destaque, como o Sr. N.C.S., 

admitido na instituição em 03/04/2018 e falecendo em 23/04/2018, 20 dias depois, aos 

49 anos de idade. Durante a internação, devido a quadro de agitação, foi feito 

dosagem de 900 mg de levomepromazina, e o usuário teve uma parada 

cardiorrespiratória horas depois dessa administração, estando seu óbito relacionado 

a evento cardiovascular. Sabe-se que a levomepromazina tem altos efeitos sedativos, 

podendo levar a hipotensão e desmaios. A dosagem elevada deste fármaco está 

associada a alterações cardíacas, arritmias e morte súbita9, e, de acordo com a bula, 

recomenda-se a administração de, no máximo, 500mg. 

Medicamentos da classe dos neurolépticos fenotiazínicos a qual o NEOZINE 

pertence, podem potencializar o prolongamento do intervalo QT (alteração 

observada em eletrocardiograma e que está relacionada aos batimentos do 

coração), o que aumenta o risco de ataque de arritmias ventriculares 

(descompasso dos batimentos do coração) graves do tipo torsades de pointes 

(tipo de alteração grave nos batimentos cardíacos), que é potencialmente 

fatal (morte súbita). Se a situação clínica permitir, avaliações médicas e 

laboratoriais devem ser realizadas para descartar possíveis fatores de risco 

antes do início do tratamento com um agente neuroléptico e conforme 

                                                           
9Vide: CARREIRO  et al, Psicofármacos e morte súbita, Acta Mad Port, 19: 151-164, 2006. 
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necessidade durante o tratamento. 
Exceto nas situações de emergência, é recomendado que o médico realize um 

eletrocardiograma na avaliação inicial dos pacientes que serão tratados com 

neurolépticos10. 

 

Cabe-nos aqui apontar haver indícios de imprudência, ou talvez imperícia 

médica no caso em questão, visto que a utilização da levomepromazina em alta 

dosagem implicaria no monitoramento e em exames clínicos laboratoriais para 

verificação dos efeitos produzidos. 

Além dos casos onde a administração de psicofármacos possa ter relação com 

graves efeitos colaterais, alguns potencialmente fatais, verificou-se a ocorrência de 

violência autoprovocada, com casos de suicídios verificados. O Sr. F.T.G., internado 

em 17/01/2017 e encontrado morto por enforcamento, na janela do banheiro da 

enfermaria, é um dos exemplos. A ocorrência de violência autoprovocada com 

suicídios consumados, em um indivíduo em tratamento hospitalar, pode indicar a 

ineficiência do acompanhamento pela equipe de saúde do serviço de internação. 

No período de 2013 a 2018 inconcluso, faleceram 27 pessoas no hospital11, 16 

(59%) dais quais, com menos de 50 anos de idade. As informações sobre as causas 

de morte apontam, ainda, para a prevalência de doenças respiratórias, septicemias, 

além de dois casos de suicídio, uma ocorrência de choque hipovolêmico (hemorragia) 

e um caso de intoxicação. 

           

7.    PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

A direção do hospital e a coordenadora da unidade Rached informaram que 

todas as pessoas internadas possuem um Plano Terapêutico Singular, elaborado pela 

                                                           
10Bula do medicamento NEOZINE, fabricado pela Sanofi. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5292672014&pIdAnexo=21073
39 
11Ocorreram 10 óbitos em 2013, 5 óbitos em 2014, 2 óbitos em 2015, 5 óbitos em 2016, 1 óbito em 2017 e 4 óbitos 

em 2018 (no período de 01/01 a 04/12). 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5292672014&pIdAnexo=2107339
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5292672014&pIdAnexo=2107339
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micro-equipe de referência, em comum acordo com os usuários. Os adolescentes, 

entretanto, relataram não saber quais medicamentos tomam, tão pouco qual a 

análise/avaliação que a equipe faz do seu tratamento. Tais usuários indicam saber da 

obrigatoriedade de participar das Comissões, da atividade de abordagem verbal e 

grupos, bem como sobre a possibilidade de escolher dentre as propostas de teatro, 

coral, academia, etc. 

Sobre o atendimento médico e multiprofissional e interação com a equipe, o 

contato com os profissionais é insatisfatório. Os adolescentes questionam o “olhar” ou 

a percepção dos profissionais, visto que a solução de grande parte das questões é 

dada por meio de medicação. Durante a visita expuseram a desconexão entre as 

necessidades de cada usuário e a proposta assistencial e postura da equipe: “não 

adianta falar com eles, tudo é fissura”, “não entendem que sentimos saudades de 

casa”, “não adianta conversar com eles, eu quero sair daqui”. 

Na unidade Jellinek as pessoas entrevistadas relataram não participarem da 

construção do PTS e não poderem opinar quanto ao próprio tratamento 

medicamentoso. Houve relatos de medicação excessiva, aspecto também observado 

pela equipe de inspeção, e afirmada a obrigatoriedade de participação em todos os 

grupos terapêuticos oferecidos, podendo a recusa ser compreendida como 

intercorrência pela equipe técnica. A ausência ou não participação nas atividades só 

podem ocorrer com justificativa médica. Os usuários alegaram a falta de acesso ao 

psiquiatra e a atendimentos individuais com os psicólogos. 

Na unidade Bion, também se afirmou o pouco acesso ao médico psiquiatra. 

As pessoas entrevistadas relataram desconhecimento das medicações 

administradas, as identificando somente pelas cores (por exemplo, “tomo um laranja 

e dois azuis”). Não houve relatos de participação em grupos terapêuticos e não foi 

identificado um PTS. 

Evidencia-se que a organização da proposta terapêutica não está alicerçada 

na singularidade das pessoas internadas. O Plano Terapêutico está centrado em 
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atividades obrigatórias e padronizadas para todos. Solicitados cinco PTS à instituição, 

identificou-se que todos os planos compartilhados previam a participação em grupos 

com os profissionais da equipe, sejam diários ou semanais, 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, conforme ilustrado abaixo. 

Figura 2: Exemplo de Plano Terapêutico Singular “padrão”. Todos os PTS de adultos apresentados 
tinham essa primeira parte igual. 

 

 As diferenças entre os planos de tratamento de cada usuário circunscrevem-se 

ao tipo de Comissão definida, oficina terapêutica e/ou participação em grupos de 

autoajuda ou religiosos.  

 

Figura 3: Exemplo de Plano Terapêutico Singular, com proposição de atividades específicas. 
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Nesse sentido, para além de supor efeitos terapêuticos em atividades 

relacionadas ao cotidiano hospitalar, preconiza-se que o usuário se adapte às ofertas 

da instituição, dado o limite estrutural de instituições manicomiais em construir 

propostas que considerem as preferências, as particularidades da história e do 

contexto de cada usuário, de modo a incidir sobre os processos de saúde-doença e 

transformar contextos de sofrimento e produtores de adoecimento. 

              

       8.    EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

É significativo o número de pessoas internadas que realiza algum tipo de 

atividade na instituição. Tais atividades são conceituadas como proposta terapêutica 

de ocupação a partir do trabalho, indicadas com base na avaliação dos interesses e 

competências das pessoas internadas, e sem remuneração. Estão sob coordenação 

da terapia ocupacional e supervisão dos trabalhadores responsáveis de cada setor.  

No caso dos adolescentes, foi relatado que as atividades são desempenhadas 

diariamente através das Comissões e que os usuários ganham “pontos” de acordo 

com sua rotina, comportamento e ações. Segundo o relato de entrevista, na unidade 

Jellinek praticamente todos os usuários trabalham em alguma comissão. Os “anjos” 

e o GDA são selecionados entre os usuários que estão próximos de receber alta.  

Conforme já exposto ao longo deste relatório, as atividades laborais compõem 

o Projeto Técnico Institucional do hospital e o Plano Terapêutico Singular dos 

usuários, sendo seus efeitos presumidamente terapêuticos, uma vez definidos, a 

priori, pelas características de cada atividade. De acordo com a direção do Hospital 

“quanto mais atividade, menos tempo para brigas, menos tempo de estranhamento, e 

ainda se cria uma função/responsabilidade aos internos”. 

Segue abaixo, à título de exemplo, um recorte do PTS de um usuário internado. 
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Figura 4: Exemplo de Plano Terapêutico Singular, com descrição (padronizada) dos objetivos das 
atividades e/ou funções definidas. 

 

O trabalho das pessoas internadas é realizado, sobremaneira, através das 

Comissões e de Oficinas, já descritas no item 4. Projeto Técnico Institucional, do 

presente relatório. 

Vimos pessoas internadas conduzindo o carrinho com o lanche da tarde até as 

enfermarias clínicas (Comissão de Pão e Chá); adolescente entregando escovas de 

dente com pasta e as recolhendo após a escovação (Comissão de Higiene); fiscal de 

medicação na ala Jellinek, servindo água e checando se os usuários engoliram a 

medicação; além de adultos na função de “anjos”, estimulando a interação e as trocas 

entre pessoas internadas na enfermaria clínica da ala Bion. Destaca-se, ainda, ter-se 

constatado o acionamento do GDA por sirene duas vezes durante a visita, uma das 

quais para ajudar na mediação de situação de agitação de um usuário internado na 

enfermaria clínica, conforme descrito anteriormente, no item 6. Incidentes no Hospital.   
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Foto 33: Momento de 
acionamento da sirene 
do GDA no pátio da ala 
Jellinek. Destaque 
para os usuários de 
coletes vermelhos 
correndo em direção à 
enfermaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 34: Destaque 
para o colete branco 
com asas, que 
caracteriza os 
usuários na função de 
“Anjos”.  
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Fotos 35 e 36: Usuários da unidade Bion exercendo a função na Comissão de Pão e Chá. 

 

Havia orientações aos integrantes das Comissões de Copa e de Pão e Chá 

fixadas no refeitório do hospital, que detalhavam as funções dos usuários em 

Comissão. Orientava-se, de modo geral, o horário de chegada ao refeitório, o uso 

obrigatório dos equipamentos de proteção individual, o cuidado com os materiais 

(canetas, prancheta, caderno de presença, etc), a proibição quanto à repetição das 

refeições. Além disso, indicava-se a obrigatoriedade de seguir a escala de atividades 

definidas com a terapeuta ocupacional na reunião da Comissão, não abordar os outros 

usuários em casos de intercorrências, repassando a situação para os profissionais. 

Caberia, ainda, aos usuários membros da Comissão “deixar o refeitório com as mesas 

e bancos limpos e o piso organizado”. 

Na Comissão de Copa identificou-se o detalhamento de oito funções exercidas 

pelos usuários membros da Comissão: liberar a fila das refeições, “permitindo que os 

tarjas pretas, plantões do horário e GDA tenham prioridade e que após, libere a 
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passagem somente de dez pacientes por vez”; marcador, “responsável por anotar o 

número do leito de cada paciente que está realizando as refeições”; auxiliar de 

marcador, “responsável por conferir o número do leito no crachá do paciente e 

comunicar o marcador”; distribuir bandeja e colher; recolher as bandejas, “responsável 

por receber as bandejas após os pacientes almoçarem, observando se todos 

devolvem as colheres” e “separar as colheres, canecas e bandejas, organizando nos 

recipientes específicos, facilitando assim a limpeza das mesmas”; limpar e lavar as 

bandejas, “responsável pela limpeza e lavagem das bandejas”; limpar as mesas, 

“responsável pela limpeza das mesas e bancos”; e coringa, “integrante responsável 

em servir na mesa as bandejas para os pacientes com tarja preta, juntamente com os 

pacientes responsáveis pela limpeza das mesas”, além da função de “substituir 

qualquer função quando o paciente estiver de licença ou ausente por questões clínicas 

ou troca da comissão”. 

Especificamente na Comissão de Pão e Chá, caberia aos usuários “lavar as 

canecas utilizadas durante o servimento e organizar a copa do refeitório”, permanecer 

junto às cozinheiras enquanto é servida a alimentação “para observar qualquer 

intercorrência que possa ocorrer e auxiliar quanto às dúvidas”; e “orientar os pacientes 

quanto a não repetição e evitar que os mesmos solicitem repetição às cozinheiras”. 
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Foto 37: Combinados, atividades e funções das Comissões de Copa e de Pão e Chá, fixadas no 
mural localizado no refeitório dos adultos. 

 

Com relação às atividades de manutenção (serralheria e marcenaria), horta e 

costura, os funcionários entrevistados relataram receber esporadicamente pessoas 

internadas para auxiliá-los (no máximo três), na execução de atividades como pintura 

e limpeza da horta. Somente são autorizados e selecionados para tais atividades, 

aqueles usuários considerados “estáveis” pela equipe técnica, o que é compreendido 

por algumas pessoas internadas como “prêmio”. Foi-nos relatado, ainda, que alguns 
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usuários também podem auxiliar na arrumação de roupas, na lavanderia.  

No entender da representante do MPT, em análise das relações de trabalho no 

âmbito do hospital, bem como considerando o direito a ressocialização pelo trabalho 

das pessoas internadas, foi pontuado que o exercício de atividades de colaboração 

junto ao estabelecimento psiquiátrico não é uma atividade proibida em si. O que é 

proibido é exploração do trabalho, caracterizada pelo aproveitamento da mão de obra 

dos internos sem contraprestação econômica em favor do resultado (lucro) do 

estabelecimento; bem como a submissão a trabalhos forçados ou obrigatórios (artigo 

8º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). 

Ficou evidenciada a insuficiência da proposta terapêutica de ocupação a partir 

do trabalho. Essa proposta deveria ir muito além das poucas oportunidades de 

ocupação existentes no local, que basicamente se restringem a cooperar com as 

atividades desenvolvidas para manutenção da rotina institucional. Destaca-se que 

qualquer atividade a ser desempenhada pelas pessoas internadas deveria ter como 

objetivo o bem-estar do usuário e o bom andamento de seu projeto terapêutico 

singular. Ademais, atividades de monitoramento ou fiscalização de usuários, 

desempenhadas pelas próprias pessoas internadas, pode gerar situações de 

constrangimento, impactar negativamente nas relações interpessoais entre pares e 

no tratamento.   

Cabe-nos registrar o dissenso entre os integrantes da equipe de missão quanto 

ao entendimento das atividades laborais realizadas pelas pessoas internadas na 

instituição enquanto práticas de exploração de mão de obra ou do trabalho dos 

usuários.  

Do ponto de vista do direito do trabalho, a representante do MPT avaliou que a 

exploração do trabalho, proibida por lei (artigo 7º da Constituição Federal e art. 3º da 

CLT), não foi observada, porque não estavam presentes os requisitos da relação de 

emprego, nem tampouco as atividades desempenhadas geravam qualquer espécie 

de renda que tenha sido apropriada pelo estabelecimento hospitalar. As atividades 
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eram executadas sem pessoalidade (na medida em que apenas quem se 

voluntariasse poderia realizá-las), de maneira esporádica (portanto, eventual), 

mediante escala, com carga horária reduzida e no contexto colaborativo. Nada 

obstante, fica consignada a recomendação de orientar o estabelecimento a respeito 

de que o comprometimento da pessoa internada com a participação em qualquer 

projeto, atividade, comissão ou grupo deve ser renovado diariamente, 

independentemente da definição de escalas junto ao serviço de terapia ocupacional. 

Considerando que o quadro de pessoal próprio não atende os parâmetros 

mínimos estabelecidos pela Portaria nº 251/2002, deve haver atenção constante para 

que as pessoas internadas não assumam funções típicas do pessoal do hospital, o 

que consistiria em exploração do trabalho dos usuários.  

A participação dos usuários em atividades complementares como as 

observadas in loco, vem aliviando a sobrecarga de trabalho observada em relação ao 

pessoal próprio. E por isso, é necessário que o estabelecimento corrija imediatamente 

a situação verificada, contratando pessoal adicional para que ao menos os mínimos 

estabelecidos legalmente sejam observados, de maneira a afastar o risco de que a 

participação ocasional se transforme em substituição de mão de obra.  

Do ponto de vista das representantes do MNPCT e do Conselho Regional de 

Psicologia do Paraná que compuseram a equipe de visita, evidencia-se a exploração 

do uso da força de trabalho dos usuários internados em atividades que, em qualquer 

estabelecimento de saúde, devem ser realizadas pelos funcionários do serviço. Cabe 

destacar, a função de intermediar a relação entre os demais usuários e os funcionários 

do hospital, transferindo-lhes tal responsabilidade técnica. Tal aspecto é agravado ou 

pode ser decorrente do fato da instituição não cumprir normas básicas como a Portaria 

nº 251/2002, em especial quanto ao efetivo de funcionários. Nesse caso, qualquer tipo 

de atividade desempenhada pelos usuários fica passível de discussão, pois a 

insuficiência da equipe técnica de saúde levaria a uma possibilidade do uso das 

“atividades” desenvolvidas pelos usuários como uma forma de dar conta do reduzido 
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número de funcionários. Nesse sentido, considera-se que a força de trabalho dos 

usuários substitui a força de trabalho dos profissionais de saúde da instituição, 

especialmente no que tange à prática da escuta terapêutica durante o internamento 

no cotidiano hospitalar, na mediação de conflitos e na participação na aplicação da 

contenção mecânica mediante acionamento da equipe técnica. Portanto, recomenda-

se a extinção imediata das atividades de trabalho das pessoas internadas nos moldes 

praticados pela instituição, e reformulação de tal campo da vida prática dos sujeitos 

por meio do desenvolvimento de estratégias de acolhimento e produção de sentidos 

relacionados ao mundo do trabalho, que tenham a ver com os projetos de vida de 

cada usuário.    

Apresentadas as ressalvas, é consenso entre os integrantes da presente 

missão que, contando com menos técnicos de enfermagem do que seriam 

necessários e apenas com pouquíssimas pessoas nas funções de assistência social 

e terapia ocupacional, o desenvolvimento de qualquer iniciativa visando a efetiva 

ressocialização, incluindo projetos que permitam a geração de renda para os internos, 

é inviável. 

Tratando-se de um serviço de internação psiquiátrica eminentemente de curta 

duração (em média inferior a 60 dias, embora haja 10 pessoas em situação de longa 

permanência), é preciso remodelar radicalmente a proposta de inclusão social a partir 

do trabalho, pois não foram verificadas atividades exercidas fora do ambiente 

cooperativo com os próprios empregados do hospital, em parceria com os recursos 

comunitários e equipamentos sociais existentes no município de Piraquara e região. 

Recomenda-se a recomposição imediata da equipe mínima conforme a Portaria nº 

251/2002 e a articulação com a rede intersetorial e com os serviços de saúde mental 

locais, visando a construção de ações voltadas efetivamente à qualificação 

profissional e projetos de geração de renda e trabalho no próprio estabelecimento 

hospitalar e no território. 
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9.    FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

 Na entrevista realizada com a direção do hospital, foi informado que não há 

visitação frequente de representantes da sociedade civil, da Defensoria Pública ou de 

outros órgãos que pudessem realizar um controle externo mais amplo. 

a) O Poder Judiciário esteve presente em inspeção em 2016, o que contribuiu 

para envio de informações ao um relatório específico para o Ministério da 

Saúde, naquele ano. Não houve informação de inspeção desse órgão, 

posteriormente; 

b) Igualmente, o Ministério Público local esteve na instituição em 2016, sem 

outras informações de retorno; 

c) A Vigilância Sanitária (VISA), a Regional de Saúde, a CEFA e o Conselho 

Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA) visitam o hospital 

anualmente. 

O hospital dispõe de licença sanitária expedida pelo Departamento de 

Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara em setembro de 

2018 com validade até o mês de fevereiro de 2019. No relatório, datado de setembro 

de 2018, a VISA informou não ter constatado irregularidades nas atividades e 

procedimentos passíveis de inspeção sanitária, porém não apresentou a descrição da 

condição de funcionamento do estabelecimento hospitalar, considerando os itens e 

aspectos avaliados pelo órgão, na ocasião da inspeção. A direção do hospital 

apresentou, também, o alvará de licença, expedido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Piraquara em julho de 2018 e com validade até março 

de 2019. 
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No que se refere à aprovação das medidas de prevenção e combate a incêndio 

e a desastres em estabelecimentos, a direção do hospital informou ainda haver 

pendências na regularização das inconformidades constatadas pelo Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná em vistoria realizada em 2015. Portanto, o hospital 

encontra-se em funcionamento sem Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros ou Certificado de Aprovação, que 

ateste a segurança contra incêndio. Durante a visita, 

constatamos haver somente um extintor de incêndio em 

toda edificação do hospital destinada à internação, 

localizado no refeitório utilizado pelos adultos internados.   

 
 
 
Foto 38: Único extintor de incêndio avistado nas dependências do 
hospital condizentes ao cotidiano das pessoas internadas. 

 

10.    CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Na visita ao Hospital San Julian, a equipe constatou que seria imprescindível, 

para adentrar nas particularidades da população atendida, conhecer e acolher 

adequadamente as pessoas lá internadas e as que lá trabalham. Percebeu-se, na 

escuta aos usuários, que muitos não são compreendidos em seus anseios e 

subjetividades. Sobre os profissionais em atuação, muitos não tinham conhecimento 

sobre os recursos do território em que o hospital psiquiátrico está instalado, ou sobre 

os diversos equipamentos sociais presentes nas proximidades do San Julian. Há 

dificuldades para encaminhamentos dos usuários no processo de alta. Isto se 

complexifica ainda mais em contextos que envolvem diferentes municípios e 

localidades, visto a abrangência estadual do estabelecimento. É fundamental que a 

RAPS efetivamente se constitua no âmbito territorial, com a implantação e 

fortalecimento de serviços diversificados e articulados, próximos da vida cotidiana 
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comunitária dos cidadãos, a fim de configurar-se como espaços de suporte, 

acolhimento e parceiros na construção de projetos de vida e na participação social. 

Usuários que possuem histórico de várias internações relataram que em 

nenhum momento foram levantadas informações sobre as perspectivas de 

desinstitucionalização, sobre a expressão da vontade de onde morar, em quais bairros 

ou cidades têm vinculação, com vistas ao resgate da cidadania. Não são 

oportunizadas discussões para entendimento de uma vinculação aos serviços 

substitutivos, como, por exemplo, as residências terapêuticas e os CAPS. 

Nos grupos com usuários, pouco é explorada a existência de espaços de 

cultura, lazer e de profissionalização. Foram relatadas diversas reclamações sobre os 

grupos, pelos atendidos. Seria necessário um trabalho terapêutico focado na criação 

e/ou fortalecimento dessa atividade, com o cuidado de contatar os usuários em busca 

de elaboração de projetos conjuntos para atendimento. 

Foi verificado que usuários auxiliam nos cuidados de outros usuários, o que 

deve ser considerado como atividade de trabalho e que, pela equipe do Hospital, é 

visto como uma possibilidade terapêutica. Assim, os usuários, tomados pelo medo da 

desobediência frente ao trabalho, se apegam firmemente às premissas excludentes e 

disciplinadoras do modelo manicomial. 

Espera-se que a superação do Hospital San Julian vá muito além da superação 

da estrutura física, que envolve uma série de procedimentos e convicções que ainda 

encontram, na segregação, uma possibilidade de “higiene social”. Não se trata apenas 

de desospitalizar, mas de direcionar um novo olhar à loucura, à diferença e, sobretudo, 

ao sofrimento humano, o que só é possível por meio da premissa do cuidado em 

liberdade. 
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À Direção do Hospital Psiquiátrico San Julian 

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. 

3. Retirar imediatamente as câmeras de vigilância dos ambientes que infrinjam a 

privacidade das pessoas internadas, dentre os quais, banheiros e enfermarias. 

4. Assegurar a todas as pessoas internadas o direito ao uso do nome social e o 

respeito à identidade de gênero, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 

1.820 de 13/08/2009 e com o Decreto Presidencial nº 8.727, de 28 de abril de 

2016. 

5. 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. 

6. Abolir, imediatamente, o uso das “camisas de força” de leito utilizadas como 

dispositivo para contenções mecânicas. 

7. Realizar, imediatamente, a capacitação da equipe multiprofissional para 

revisão do procedimento de Contenção Mecânica, no que tange às indicações 

clínicas para sua aplicação e a proibição da participação de usuários na 

realização do procedimento, o qual deve ser realizado exclusivamente pelos 

profissionais de saúde. 
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8. Abolir, imediatamente, o procedimento de revista íntima das pessoas 

internadas. 

9. Instaurar procedimento administrativo para apurar violações de direitos 

humanos contra as pessoas atendidas pela instituição. 

10. 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.  

11. Garantir a individualização e singularidade de cada pessoa internada através 

da personalização de espaços privativos e reapropriação de pertences e 

objetos pessoais: 

11.1. individualização das roupas e calçados;  

11.2. providenciar cama + armário para cada pessoa internada; 

11.3. fornecer materiais de higiene pessoal para cada pessoa internada, tais 

como: toalha, lençol, xampu, sabonete, escova e pasta de dentes, fralda 

e preservativo; 

11.4. lavagem das roupas de cada pessoa internada pelo hospital.  

12. Garantir, imediatamente, que as pessoas internadas possam se comunicar 

livremente e com privacidade através de ligação telefônica, às custas do 

hospital. 

13. Implantar imediatamente Projeto Terapêutico Singular de todas as pessoas 

internadas na instituição, 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. 

14. Apresentar, em curto prazo, um projeto terapêutico específico para cada 

pessoa internada em condição de longa permanência, visando à preparação 
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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. 

15. 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. 

Atenção especial para a demanda de cada indivíduo, com a tentativa de 

elaboração de plano alimentar específico para os casos de diabetes, 

hipertensão arterial, sobrepeso, desintoxicação de álcool e outras drogas, entre 

outros quadros. 

16. 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, 

extinguindo-se imediatamente práticas de exploração do trabalho das pessoas 

internadas, caracterizada por atividades laborais sem remuneração. 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.  

17. Expandir as ações realizadas nos espaços da cidade, para a fins de compra e 

consumo de alimentos, aquisição de objetos e pertences pessoais e outros, de 

modo a viabilizar o fechamento da cantina do hospital e a circulação por 

espaços sociais e comunitários. 

18. Assegurar a continuidade dos tratamentos clínicos das pessoas internadas 

durante o período da internação psiquiátrica.  

19. Cumprir as exigências de adequação às irregularidades no ambiente de 
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trabalho, conforme Laudo Técnico de Inspeção do Engenheiro de Segurança 

do trabalho da PRT da 9ª região/MPT (vide Anexo II).  

 

À Secretaria Estadual de Saúde 

20. Recomenda-se o imediato fechamento da porta de entrada do Hospital San 

Julian, 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.  

21. Reorganizar, em caráter de urgência, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

existente no Paraná para acolher a demanda direcionada, atualmente, ao 

Hospital Psiquiátrico San Julian. 

22. 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. 

23. 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.   

24. 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 
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permanência no estado. 

25. 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 

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. 

26. Avaliação pela Vigilância Sanitária, em nova oportunidade de inspeção, das 

condições de consumo, quantidade ofertada e estocada, e qualidade nutricional 

das refeições ofertadas às pessoas internadas; do acesso à água potável e dos 

produtos de higiene pessoal disponibilizados pelo hospital aos usuários; da 

organização dos alojamentos/dormitórios. Verificar, ainda, as composição e 

grade horária dos funcionários, considerando a equipe mínima previstas nas 

normativas vigentes, bem como os registros e regularização do funcionamento 

de todas as comissões hospitalares. Recomenda-se que os relatórios emitidos 

pela Vigilância Sanitária apresentem o relato descritivo da inspeção e o 

detalhamento das medidas corretivas e o prazo para as respectivas 

adequações. Há, ainda, a necessidade de avaliação dos fatores de riscos a 

acidentes e a adoção e acompanhamento das medidas preventivas e corretivas 

cabíveis.  

 

Ao Ministério da Saúde 

27. 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 

existentes (420) é superior à capacidade instalada do hospital informada no 

CNES, na data de publicação da portaria (400). 
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28. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses 

federais destinados ao Hospital San Julian, visto que a classificação e os 

valores de diárias em psiquiatria condizentes à habilitação (Nível III) junto ao 

Ministério da Saúde não correspondem ao porte hospitalar e ao número de 

leitos na realidade atual (Nível IV).   

 

Ao Ministério Público Federal 

29. Acompanhar o processo de fechamento da porta de entrada do Hospital San 

Julian, 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.   

30. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses 

federais destinados ao Hospital San Julian, visto que a classificação e os 

valores de diárias em psiquiatria condizentes à habilitação (Nível III), junto ao 

Ministério da Saúde, não correspondem ao porte hospitalar e ao número de 

leitos na realidade atual.   

31. 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. 

 

Ao Ministério Público Estadual 

32. Acompanhar o processo de fechamento da porta de entrada do Hospital San 

Julian, 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 
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internadas em condição de longa permanência.   

33. 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 desinstitucionalização, fortalecimento de 

vínculos familiares e referenciamento desse público junto à Rede de Atenção 

Psicossocial local, para evitar o enfraquecimento ou a quebra de vínculos e 

fortalecer o desenvolvimento de estratégias de atenção psicossocial nos 

territórios em que residem.   

34. 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. 

35. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto à violação do 

direito ao uso do nome social e à identidade de gênero durante a internação 

psiquiátrica na instituição, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 1.820 de 

13/08/2009 e com o Decreto Presidencial nº 8.727, de 28 de abril de 2016. 

 

À Defensoria Pública Estadual  

36. Adotar as medidas cabíveis para a apuração das violações de direitos humanos 

contra as pessoas atendidas pela instituição.  

37. Acompanhar o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas do 

Hospital Psiquiátrico San Julian, 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. 
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Ao Conselho Estadual de Saúde  

38. Atuar para ampliação do 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 

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. 

39. Apurar a existência de irregularidades na contratualização público-privada 

relativa ao Hospital Psiquiátrico San Julian, tendo em vista o descumprimento 

da Portaria nº 3.588 de 21/12/2017, uma vez verificado que o número de leitos 

psiquiátricos existentes (420) é superior à capacidade instalada do hospital 

informada no CNES (400 leitos), e os valores das diárias em psiquiatria 

praticados.   

 

Ao Conselho Regional de Medicina  

40. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico San Julian, 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  

41. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico San Julian, com foco no 

dimensionamento do quadro de profissionais enfermeiros e de técnicos e 

auxiliares de enfermagem, notadamente insuficiente, bem como no exercício 
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ético das atividades de enfermagem, dado denúncias de violações marcadas 

pelo uso da contenção mecânica como forma de punição/castigo, bem como a 

atuação de usuários internados na realização do procedimento de contenção 

mecânica.  

 

Curitiba, 29 de julho de 2019. 

 
______________________________________________________ 

Tarsila Flores 
Perita - Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

 

______________________________________________________ 

Thaís Soboslai 
Servidora - Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

 
 
 
 

Procuradora Regional do Trabalho 9ª Região – Curitiba (MPT) 

 

____________________________________________ 
Elver Andrade Moronte 

Perito - Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – Curitiba (MPT) 

 
 
____________________________________________ 

Joaquim José Barão Perez Junior 
Perito - Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – Curitiba (MPT) 

 

____________________________________________ 
Ludiana Cardozo Rodrigues 

Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Paraná 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1 – Laudo Técnico de Inspeção do Engenheiro de Segurança do Trabalho 

da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª região 

 

Anexo 2 – Termo de Responsabilidade e Autorização de utilização de imagem, 

documentos assinados pelas pessoas internadas na admissão da internação 
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REF: PROMO 002800.2018.09.000/0 

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES 

CNPJ: 07.070.735/0001-30 

CNAE: 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto 

pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 

GRAU DE RISCO: 3 

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1.900, CENTRO – PIRAQUARA/PR 

PROCURADOR OFICIANTE: Exma. Dra. CRISTIANE MARIA SBALQUEIRO LOPES 

 

 

 

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO 

 

 

  

1. OBJETIVO  

Realizar inspeção em estabelecimentos psiquiátricos, com o objetivo 

de fiscalizar as condições ambientais de trabalho e laborterapia, 

conforme exigido no despacho Doc n.º 219680.2018, evento 10. 

 

 

2. PERÍCIA 

Em atendimento ao solicitado, foi realizado inspeção in loco na 

ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES. A inspeção foi realizada 

em 04 de dezembro de 2018 e foi acompanhada pela Sra. Cristine Ponchek 

que é Técnica de Segurança do trabalho da empresa inquirida. O 

empregador possuí 208 trabalhadores neste estabelecimento. 
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Empresa inquirida 

 

 

 

No momento da inspeção foram identificadas algumas irregularidades 

no ambiente de trabalho que serão descritas neste laudo. 

 

 

Proteção de máquinas e equipamentos 

Foram identificadas, na cozinha, algumas máquinas e equipamentos que 

não estavam devidamente protegidas conforme exigido na NR-12 SEGURANÇA 

NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

 

 

“12.38 As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem 

possuir sistemas de segurança, caracterizados por proteções 

fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança 

interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade 

física dos trabalhadores.” 
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           Liquidificador                     Descascador de legumes 

 

Proteção contra incêndios 

Foi verificado que em todo o ambiente de trabalho não existe 

sinalização indicando a direção da saída, estando assim incongruente 

com o exigido na NR-23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

 

 

“23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser 

claramente assinaladas por meio de placas ou sinais 

luminosos, indicando a direção da saída.” 

 

 

Agulhas sem dispositivo de segurança 

As agulhas utilizadas não possuem dispositivo de segurança. É 

necessário que o empregador adquira agulhas com dispositivo de segurança 

e realize o treinamento dos trabalhadores conforme exigido na NR-32 

- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.  

 

“32.2.4.16.1 As empresas que produzem ou comercializam 

materiais perfurocortantes devem disponibilizar, para os 

trabalhadores dos serviços de saúde, capacitação sobre a 

correta utilização do dispositivo de segurança.  

Sem proteção da zona de perigo 
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32.2.4.16.2 O empregador deve assegurar, aos trabalhadores 

dos serviços de saúde, a capacitação prevista no subitem 

32.2.4.16.1. 

... 

ANEXO III - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM 

MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

5.1 A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte 

hierarquia: 

a) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes 

quando for tecnicamente possível; 

b) adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, 

coletores de descarte); 

c) adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo 

de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente 

possível; e 

d) mudanças na organização e nas práticas de trabalho.” 

 

Programa de controle de animais sinantrópicos 

Foi identificada a presença de ratos no acesso à Enfermaria clínica 

1, sendo assim é necessário que o empregador apresente o programa de 

controle de animais sinantrópicos, conforme exigido na NR-32. 

 

 

“32.10.6 Em todo serviço de saúde deve existir um programa 

de controle de animais sinantrópicos, o qual deve ser 

comprovado sempre que exigido pela inspeção do trabalho.” 
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Acesso à Enfermaria clínica 1 

 

  
Acesso à Enfermaria clínica 1 

 

 

3. CONCLUSÃO 

É necessário que o empregador cumpra o exigido com o objetivo de 

proporcionar condições de segurança aos trabalhadores.  

 

Sendo o que tenho a considerar, encerro este LAUDO composto de 5 

(cinco) páginas.  

 

 

 
Curitiba, 19 de dezembro de 2018 
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