
Relatório de Inspeção do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

1. Introdução

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe composta por onze profissionais - sendo uma               

representantes do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, (CRP/RJ),dois           

representantes do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro              

(MEPCT/RJ), duas Promotoras Públicas; duas Defensoras Públicas; dois representantes do          

Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ), uma representante do Conselho          

Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRASS/RJ) e uma representante do Sindicato              

dos Psicólogos - realizou visita ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, localizado na Avenida             

Prefeito Silvio Picanço, s/nº,em Charitas, Niterói, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa de             

Jurídica (CNPJ) sob o número 325.560.600.027-10. A visita não foi anunciada, de modo que              

a direção da unidade e as pessoas internadas desconheciam que a equipe de inspeção iria ao                

local nesta data. A visita, com duração de cerca de cinco horas, iniciou com breve diálogo                

com o diretor da unidade,o Dr Raldo Bonifácio Costa Filho,a fim de apresentar os objetivos e                

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

Psiquiátrico e foram realizadas conversas individuais e em grupo com as pessoas privadas de              

liberdade e com os profissionais, de forma reservada, em garantia ao sigilo das informações.              

Realizou-se, ainda, entrevista com a gestão da unidade e foram solicitados os documentos             

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

equipe de inspeção apresenta o que se segue.  

2. Perfil Geral da Unidade

O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba é um equipamento público, exclusivamente com           

leitos SUS, de Administração direta pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, e fica              

localizado na região urbana da cidade, em frente à estação de barcas de Charitas, com               

facilidade de acesso, inclusive por meio de transportes públicos rodoviários. 
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O Hospital de Jurujuba oferta serviços de emergência 24h (Pronto Socorro            

Psiquiátrico), conta com ambulatórios, unidades de internação masculina e feminina e           

albergue, e é referência para atendimento municipal e intermunicipal (principalmente para os            

município de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e alguns municípios da Baixada Fluminense). A             

falta de funcionalidade e a precarização dos serviços da rede de saúde mental nos municípios               

adjacentes ocasionam o aumento de demanda de fora do território, de acordo com             

informações prestadas nas entrevistas com os profissionais. Destina-se ao tratamento de           

adultos, mas ocasionalmente recebe crianças e adolescentes, por mandato judicial, e esses            

casos são comunicados à assessoria jurídica da Fundação Municipal de Saúde. O hospital             

tem, ainda, função de formação de recursos humanos na área de saúde mental, através dos               

programas de Residência Médica Psiquiátrica, Residência Multiprofissional em Saúde         

Mental, estágios curriculares e pesquisas acadêmicas em parceria com instituições          

universitárias (UFF, PUC-RJ e UFRJ). 

O hospital possui capacidade para 120 leitos, distribuídos entre o Serviço de            

Recepção e Intercorrências (SRI), com 12 leitos, podendo ser estendida a capacidade para 13,              

se necessário; Serviço de Internação de Agudos Feminino (SIAF) e Serviço de Internação             

Masculino (SIM), em enfermarias separadas e com 36 leitos cada; Serviço de Álcool e              

Drogas (SAD), com 12 leitos; além do Albergue, que é o setor de longa permanência, com                

capacidade para 24 usuários. Não existem leitos de isolamento e os pacientes agudos são              

instalados em enfermarias localizadas em frente aos postos de enfermagem. Há, ainda, uma             

enfermaria para intercorrências clínicas. Os ambulatórios estão localizados no andar superior           

do prédio, e há rampa para o acesso. As enfermarias são trancadas, o que não permite a livre                  

circulação dos usuários. Apenas o albergue não é trancado e os internos circulam pelas áreas               

comuns e podem sair da unidade, se assim o desejarem. 

 O equipamento foi inaugurado em 1956. O aspecto geral do hospital, inclusive de             

limpeza, é razoável, se comparado a outras unidades em outros municípios, mesmo no estado              

do Rio de Janeiro. Contudo, infelizmente, não deixa de apresentar características de            

instituição manicomial. Possui poucas áreas verdes e apresenta problemas de manutenção           

predial, das áreas de lazer e instalações, situação que vem se agravando, segundo informam              

os profissionais entrevistados. Não existem instalações ou adaptações que garantam a           
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acessibilidade para pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade nas enfermarias e             

albergue. 

 

Nas janelas dos corredores há uma espécie de tela de arame, que permanecem abertas              

e não se pode regular, assim, os corredores ficam desprotegidos das chuvas e ventos. 

Há ventiladores de teto (ou de parede) em todos os quartos e, segundo as informações,               

todos funcionam. Os aparelhos de ar condicionado (emergência e enfermaria masculina) só            

estavam funcionando na coordenação e sala dos técnicos. 

A manutenção dos banheiros e instalações sanitárias é realizada pela equipe de            

manutenção do hospital. As necessidades de manutenção e aquisição de mobiliário e reforma             

predial são informadas pela direção à Fundação Municipal de Saúde. 

As condições das unidades são díspares. Na sequência são apresentadas observações           

específicas de cada unidade visitada. 

 

Serviço de Recepção e Intercorrências  (SRI) 

O serviço de emergência está localizado no final do corredor da porta de entrada que               

dá acesso ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Não há divisão por gênero nas acomodações.              

Há um quarto específico para a internação de crianças e adolescentes, que não estava ocupado               

no momento da visita. Os leitos são de estrutura hospitalar e todos estavam com lençóis de                

aparência limpa. No momento da visita, em um dos leitos havia uma faixa para contenção               

amarrada na lateral(fotos 1 e 2), que foi retirada enquanto estávamos no local.  

Os usuários, todos vestidos com uniformes da unidade, não têm espaço para guardar             

seus pertences pessoais, que ficam sob a guarda da equipe de enfermagem.  

Há um consultório com condições adequadas e um pequeno pátio externo onde os             

usuários vão tomar sol. No momento da visita um dos profissionais estava neste local,              

acompanhando um dos usuários. Não há oferta de atividades para lazer e recreação no              

serviço. 

O banheiro apresentava condições que deixavam a desejar, estando a cabine com o             

vaso sanitário e a ducha sem portas para garantir privacidade (foto 3). Na ducha havia               

regulagem de temperatura da água,  com aquecimento adequado. 

O refeitório, apesar de pequeno, tinha cadeiras e mesas de plástico em condições             
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adequadas .  

O carro de emergência estava funcionando corretamente (foto 4). Havia algumas           

tomadas com fios expostos (foto 5) e alguns colchões não estavam revestidos por capa              

impermeável.  

 

Serviço de Atenção em Álcool e outras Drogas (SAD) 

Localizado ao lado do serviço de emergência, a porta foi aberta após alguns minutos              

de espera. Os leitos são de estrutura de metal e apresentavam condições de conservação              

precárias. Todos os leitos ocupados estavam com lençóis de aparência limpa, mas havia             

colchões rasgados (foto 6). Os usuários também estavam com uniformes da unidade. Não há              

espaço para guardar seus pertences pessoais, de modo que um usuário, que era morador da               

instituição desde 11/11/2015, guardava sua escova de dentes em um copo plástico embaixo             

da cama (foto 7).  

Há um pequeno pátio externo com uma horta (foto 8) e no posto de enfermagem havia                

uns poucos livros e dois tabuleiros de jogo de damas (foto 9). Há dois banheiros (com uma                 

ducha e um vaso sanitário cada) divididos por gênero; a área das duchas estava em condições                

precárias de conservação (foto 10). O refeitório era pequeno, mas tinha cadeiras e mesas de               

plástico em boas condições. No momento da visita o consultório/sala de atendimento, que             

tem condições razoáveis, estava sendo usada para encontro do grupo Alcoólicos Anônimos. 

Não havia carro de emergência na unidade, sendo que se houver alguma emergência             

é necessário levar o usuário para a SRI. 

No posto de enfermagem o armário de medicamentos fica exposto aos raios solares. 

 

Serviço de Internação Masculino (SIM) 

Mais distante da porta de entrada, a ala masculina conta com vários quartos coletivos.              

Os quartos têm números diferentes de camas e algumas janelas estavam quebradas. As camas              

têm estrutura de metal e todas estavam com lençóis; havia colchões em bom estado de               

conservação, mas alguns estavam em estado mais precário (rasgados e sem proteção); muitos             

leitos estavam sem travesseiro (foto 11). Os usuários, que vestiam uniformes da unidade, não              

contam com espaço individual e privativo para guardar seus pertences pessoais. Apesar de             

dispor de ventiladores, a sensação térmica era de calor. 
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Os banheiros, que ficam trancados por grade quando não estão sendo utilizados,            

estavam em condições que deixam a desejar, sendo que algumas cabines com vasos sanitários              

estavam sem portas e os vasos estavam sem tampas (foto 12). O consultório não dispunha de                

sabonete e papel. 

 

Há um pátio externo com algumas cadeiras de plástico. Os usuários permaneciam            

sentados – nas cadeiras ou mesmo no chão – com baixíssimo grau de interação. O espaço é                 

pequeno e totalmente cimentado. No quadro de “rotinas” localizado no posto de enfermagem             

estava registrado que são dois os horários de “saída para o pátio”: das 9h30 às 10h45 e das                  

15h30 às 17h. Não foram observadas possibilidades de realização de atividades de lazer. 

O refeitório tinha cadeiras e mesas de plástico em condições boas de conservação e              

uso .  

 

Serviço de Internação de Agudos Feminino  (SIAF) 

A ala feminina estava em condições de pior conservação se comparada à ala             

masculina. Também conta com quartos coletivos e camas de estrutura de metal, com um              

número maior de colchões rasgados e sem revestimento; nem todos os colchões tinham lençol              

e travesseiro, mas não sabemos se estavam sendo ocupados (foto 13). Nessa ala também não               

é disponibilizado armário para que as usuárias guardem pertences pessoais e privativos, que             

permanecem sob a guarda da enfermagem. 

A sensação térmica era de calor, apesar dos ventiladores, e um dos quartos tinha              

aparelho de ar condicionado que não estava funcionando. Os banheiros da unidade estavam             

em condições mais precárias de conservação (foto 14). 

Há um pátio externo com bancos de alvenaria (foto 15). No momento da visita o sol                

estava forte, tornando impossível permanecer no pátio. Nesse pátio há uma pequena área             

coberta, onde se encontravam algumas usuárias sentadas, olhando para o pátio . 

O refeitório tinha cadeiras e mesas de plástico em condições boas de conservação e              

uso. 

 

Albergue 

O albergue conta com 22 leitos e tem ocupação máxima pelo que se observou, embora               
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o documento entregue pela direção mencione 24 leitos. Estes moradores, homens e mulheres,             

passaram por longos períodos de internação em clínicas psiquiátricas diversas.  

A casa é composta por uma sala de estar com três sofás, quartos com duas ou três camas                  

cada, dois banheiros, uma cozinha desativada, pátio com área coberta e área aberta. As camas               

são de estrutura em metal e havia lençol, travesseiro e cobertor. Os usuários dispõem de               

armários para guardar seus pertences pessoais, mas alguns são compartilhados entre os            

usuários (foto 16). Os usuários dessa unidade podem circular nas áreas comuns do Hospital.  

O local apresentava forte odor de urina, amenizado após ser limpo por funcionário do              

serviço de limpeza. As camas, lençóis, armários, móveis, utensílios de cozinha, bebedouros e             

estrutura em sentido amplo apresentavam péssimo estado de conservação. A copa possui            

fogão e geladeira muito antigos e em desuso, há bebedouros danificados na varanda externa e               

extintor de incêndio aparentemente vencido no mês de novembro/2018. 

Os banheiros, divididos em banheiro com duchas e banheiro com vasos sanitários;            

feminino e masculino, estavam em um estado mais precário de conservação, sem portas (foto              

17); algumas duchas, apesar de terem controle de temperatura, não aqueciam adequadamente.            

O banheiro masculino estava sem luz, tornando difícil sua utilização à noite.  

No posto de enfermagem parte dos medicamentos estava armazenada de forma           

inadequada (fotos 18 e 19); não havia balão de oxigênio. 

Há uma área externa aos quartos que também é utilizada como refeitório. Como a              

cobertura das mesas em que são feitas as refeições é parcial (pois é uma área externa),                

segundo os relatos dos profissionais quando chove a área do refeitório fica inutilizável. No              

momento da fiscalização, na área externa, havia muitas moscas sobrevoando o refeitório e             

também não existiam cadeiras para todos.  

 

Cozinha 

A cozinha apresenta condições razoáveis, porém com uma série de inadequações às            

leis sanitárias vigentes, como: portas de entrada e saída da cozinha aberta, ausência de telas               

milimetradas em toda a cozinha, ausência de lixeiras com acionamento por pedal em número              

suficientes, ralos da cozinha não são escamoteáveis, ou não apresentam obstáculos para os             

vetores (fotos 20 e 21) .  
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Os alimentos são estocados de maneira adequada e há sistema de exaustão (foto 22).              

Existe um extintor na área da cozinha e os locais onde as refeições ocorrem são limpos,                

observadas as diferenças de condições descritas acima. Embora o serviço de alimentação seja             

terceirizado, a produção dos alimentos e higienização dos materiais são feitos no local.  

 

Lavanderia 

Serviço terceirizado. 

 

Cantina 

Existe uma cantina, que é administrada por um egresso do hospital. Há venda de              

pequenas refeições, como caldos e sanduíches, além de biscoitos, balas e bebidas não             

alcoólicas (fotos 23 e 24) . Parte do lucro da cantina é destinado à compra de materiais para o                   

Núcleo de Atividades Coletivas (NAC). Foi informado que os familiares dos internos            

depositam um valor para que os usuários consumam itens que desejarem. Uma usuária             

relatou que todos podem ir à cantina tomar café, custeado pelo diretor da unidade, mas esta                

saída é suspensa em caso de indisciplina. 

 

Núcleo de Atividades Coletivas (NAC) 

Sala destinada à realização de atividades artesanais e artísticas, que funciona três dias             

por semana por meio de agendamento prévio dos usuários. Os materiais disponíveis são             

adquiridos por parte do lucro da cantina ou por doação. 

 

*** 

 

A equipe técnica multiprofissional é composta por 39 médicos psiquiatras, 1 médico            

clínico, 30 psicólogos, 9 farmacêuticos, 19 enfermeiros, 5 terapeutas ocupacionais, 2           

nutricionistas, 8 assistentes sociais, 2 fisioterapeutas, 1 musicoterapeuta, 12 acompanhantes          

terapêuticos, 4 acompanhantes domiciliares, 5 auxiliares de farmácia, 130 técnicos ou           

auxiliares de enfermagem, além de funcionários administrativos, de manutenção e motoristas.           

O quantitativo cumpre, com folga, o instituído por lei, e há médica, enfermeira e farmacêutica               

respondendo como responsáveis técnicas pelos respectivos serviços. Contudo, há carência de           
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enfermeiros no setor de emergência, segundo informações prestadas por funcionários, ficando           

apenas um enfermeiro para supervisão dos técnicos de enfermagem no período noturno. 

O relacionamento com a direção é caracterizado pelos profissionais entrevistados          

como muito bom e o entrosamento entre os profissionais foi destacado da mesma forma.  

São três as formas de vínculos empregatícios do quadro funcional do equipamento:            

contratados por RPA, isto é, autônomos, (que estavam com defasagem salarial de 60 dias);              

servidores públicos (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Municipal           

de Saúde de Niterói, inclusive os cargos de confiança) e contratados por meio de Processo               

Seletivo Público Simplificado. Atualmente, são poucos os vínculos empregatícios por RPA           

(restringem-se a parte dos técnicos de enfermagem).  

Pelas informações prestadas e registros em quadros afixados nas paredes, há reuniões            

internas, gerais e específicas; seminários internos; reunião clínica semanal e reunião para            

passagem dos plantões por setor. Todas as reuniões são multiprofissionais e a frequência é              

diária  no setor de emergência, e semanal nos demais setores. Há, ainda, reuniões gerais. 

A direção refere programas de qualificação profissional, com frequência mensal          

(médicos) ou trimestral (enfermagem). Os temas e conteúdos descritos foram          

psicofarmacologia, punção venosa, contenção, procedimentos em parada cardiorrespiratória.        

Não foi informada capacitação referente a riscos biológicos e químicos.  

As modalidades de internação são voluntária, involuntária e compulsória. Nesse          

último caso, há comunicação à assessoria jurídica da Fundação Municipal de Saúde. O             

hospital comunica ao Ministério Público sobre as internações involuntárias, por meio do            

preenchimento de formulário específico, segundo informações da direção, que não          

disponibilizou cópia desses formulários. No momento da visita havia 83 pessoas internadas.            

Destas, 22 eram residentes do albergue, isto é, internos de longa permanência; 39 pessoas              

foram internadas de forma involuntária; 21 de forma voluntária; e não foi prestada             

informação sobre a modalidade de internação de um interno. No ano de 2018, até a data da                 

inspeção, houve 323 internações involuntárias na instituição, que parecem ser, portanto, a            

modalidade mais frequente. 

O fluxo de entrada se dá pelo Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI). Avaliada a               

situação inicial por interconsulta, com pelo menos médico/a e psicóloga/o, após permanência            

mínima no setor para avaliação, a pessoa segue para a internação e permanece inicialmente              
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nos quartos de intercorrências, ao lado da enfermagem, para observação mais cuidadosa. No             

momento da inspeção havia 11 pessoas no SRI, sendo apenas 2 com entrada voluntária. 

O hospital mantém articulação com a Rede de Atenção Psicossocial e, após a alta, os               

usuários são (re)encaminhados para os CAPS de referência. Os moradores do albergue são             

referenciados ao CAPS - embora nem todos o frequentem com regularidade - e recebem              

medicação psicotrópica no hospital, além de medicações clínicas de uso contínuo, quando            

necessário. Há relato de uma usuária que foi transferida para o albergue após o período de 1                 

ano de internação na enfermaria, por não contar com rede social externa. Contudo, no setor               

de álcool e outras drogas há um homem internado há 3 anos, sem que tal transferência tenha                 

ocorrido.  

O transporte das pessoas internadas para outros equipamentos de saúde, quando           

necessário, é feito por meio de ambulância própria, com o acompanhamento de profissionais             

da unidade. O Hospital Municipal Carlos Tortelly é o local de referência para os casos de                

urgência e emergência em saúde, para assistência dos casos que não possam ser atendidos na               

unidade. 

O setor de SRI conta com carro de emergência funcionando corretamente, mas não             

existe esse recurso no serviço de álcool e outras drogas e nas enfermarias. A direção informa                

que há treinamento da equipe técnica para o uso do desfibrilador. Existem postos de              

enfermagem onde as medicações psicotrópicas ficam armazenadas, trancadas, com controle          

de uso e validade, mas no albergue não havia condições adequadas. 

As evoluções dos atendimentos são registradas em prontuários multiprofissionais, que          

ficam guardados no posto de enfermagem. 

As normas de convivência e rotinas são divulgadas de forma oral e/ou em cartazes,              

como, por exemplo, os horários de visitas, das saídas ao pátio, limites para doação de               

cigarros, escalas de trabalho, porção das refeições, etc (fotos 25 e 26). 

 

3. Direitos das pessoas internadas 

 

O hospital oferece cinco refeições diárias - café da manhã, almoço, lanche da tarde,              

jantar e ceia. A empresa de alimentação é terceirizada, mas os alimentos são preparados no               

hospital. Há duas nutricionistas vinculadas ao hospital, além das nutricionistas da empresa            

9 
 



 
terceirizada, que fiscalizam a qualidade dos alimentos. Os usuários entrevistados relataram           

receber alimentação em quantidade e variedade suficientes, muitos elogiaram a qualidade e            

sabor da comida. Foi observada a distribuição da refeição no setor de álcool e drogas, e a                 

comida tinha aparência saudável e incluía legumes, verduras, proteína e frutas, aparentando            

boa qualidade.  

Há livre acesso à água potável por meio de bebedouros distribuídos por diferentes             

locais da instituição. Os copos descartáveis são disponibilizados nos postos de enfermagem.            

Uma usuária diz que às vezes recusam entregar o copo, mas não sabe informar em que                

situações isso ocorre. A direção informa que há uma equipe terceirizada responsável pela             

qualidade da água e a manutenção dos bebedouros é realizada pelo hospital. 

O hospital fornece a maioria das medicações prescritas, exceto nas situações em que a              

pessoa faz uso contínuo de medicamentos não disponíveis no hospital. Nesses casos, a equipe              

de internação avalia a necessidade de continuidade. A medicação disponível é a básica do              

SUS e quando há necessidade de medicação especial o hospital recorre aos familiares ou a               

doações, principalmente dos próprios médicos. Há uma farmácia no hospital que se            

responsabiliza pela guarda e distribuição dos medicamentos. Existe o controle dos prazos de             

validade dos medicamentos, sob a supervisão das farmacêuticas, mas foi observado que as             

medicações em nem sempre eram armazenadas da forma correta. O hospital está ligado a              

uma central de medicamentos da Rede Municipal de Saúde, que fornece os insumos. 

A roupa de cama e banho dos internos é trocada diariamente e, em determinadas              

situações, às vezes mais de uma vez por dia, segundo as informações prestadas pela direção,               

profissionais e usuários. Ainda segundo informações, há travesseiros lençóis e cobertores           

para todos. Alguns colchões encontravam-se em estado precário de conservação. O papel            

higiênico fica disponibilizado no posto de enfermagem e é preciso solicitá-lo, sendo que uma              

usuária relata que nem sempre o recebe quando solicita, sem saber explicar os motivos.  

Os internos usam uniforme fornecido pela instituição e o calçado usado nas            

dependências internas é sandália tipo havaianas, normalmente levada pelos familiares ou           

doada.  

Roupas e alguns objetos pessoais portados pelos usuários na ocasião da internação,            

ficam sob a guarda da enfermagem ou são entregues aos familiares. Os itens de valor são                

guardados em um cofre central. 
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Os moradores do albergue não utilizam uniformes e vestem roupas próprias ou            

doadas. Há armários para o armazenamento dos pertences, alguns compartilhados entre os            

habitantes do quarto. Houve relatos de furtos de objetos e dinheiro de alguns moradores.  

No SRI, o material individual de higiene fica no posto de enfermagem; o sabonete é               

fornecido em pedacinhos pequenos e o papel higiênico é também fornecido fragmentado. Na             

enfermaria foi-nos dito que cada interno tem uma caixa individual onde ficam guardados seus              

pertences e também o material de higiene, inclusive absorventes para as mulheres. Quando             

saem para atividades externas, usam as roupas guardadas nas caixas pessoais anteriormente            

mencionadas. No dia da visita estava havendo a preparação de uma visita ao Museu de Arte                

Contemporânea (MAC), localizado no município. 

 Não há preservativos disponíveis e os intercursos sexuais entre os internos não são             

permitidos pela instituição, embora usuários e profissionais relatem sua ocorrência ocasional.           

Desta forma, as relações sexuais ocorrem sem a devida proteção. A direção informa a              

disponibilização de medicamentos de uso contínuo, mas não é específica quanto aos            

anticoncepcionais. 

Os cigarros são distribuídos no período de ida ao pátio e não há indícios de               

campanhas antitabagismo, pelo contrário, seu uso parece ser estimulado, já que é a única              

atividade disponível nessas saídas. 

Há leito especial para o interno que apresentar necessidade por motivo de outra             

doença (infectocontagiosa ou não). Na enfermaria masculina, relataram 3 casos de usuários            

com outros problemas de saúde. Quando há necessidade de internação em hospital geral ou              

de especialidades, segundo as entrevistas, o interno é levado na ambulância do próprio             

hospital. 

A direção informa que a assistência religiosa é prestada apenas sob demanda. No caso              

de oferta desses serviços, a direção realiza entrevista com os interessados e estabelece onde e               

quando a assistência será prestada. 

As pessoas internadas podem receber visitas diárias, em horários predeterminados: na           

emergência das 14h às 17h e nas alas das 9h às 11h e entre 15h e 17h. No albergue não há                     

limites de horário para as visitas. Não é permitido o uso do celular, mas a equipe técnica                 

viabiliza o contato telefônico por meio do “orelhão” instalado no local. 
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Os familiares são proibidos de levar alimentos, o que é informado aos mesmos pelas              

equipes das alas, que inspecionam o atendimento da norma. Há um controle maior, incluindo              

revistas, na ala de álcool e outras drogas, em alguns casos em que a equipe desconfie de que o                   

visitante esteja fornecendo essas substâncias ao usuário. 

 

4. Projeto Técnico Institucional 

 

O Hospital de Jurujuba possui Projeto Técnico Institucional (PTI), cujo conteúdo está            

de acordo com as normativas e com os princípios da Reforma Psiquiátrica. Pelo que se pode                

observar na visita e pelas informações colhidas nas entrevistas, observa-se o cumprimento do             

que é estabelecido no PTI. 

A direção do hospital relatou a existência das seguintes ações e estratégias            

assistenciais: atendimentos individuais e grupais; oficinas terapêuticas, coordenadas por         

terapeuta ocupacional; atendimentos e reuniões com familiares; projetos de geração de renda;            

assembléias; propostas pedagógicas, a cargo da divisão de ensino e pesquisa; visitas            

domiciliares (acompanhante domiciliar do ambulatório); atividades de convivência e lazer;          

reinserção social/desinstitucionalização; acesso a direitos civis (documentação, benefícios        

sociais); (re)avaliação dos casos de internação compulsória. A direção do hospital fez uma             

crítica ao Judiciário, afirmando que mesmo fazendo os relatórios, os usuários ficam            

internados mais tempo que o necessário. Acrescenta-se que uma vez ao mês é realizada              

reunião com a Associação dos Usuários. 

A equipe relatou que o trabalho é pautado por Projeto Terapêutico Singular (PTS) e              

pelas discussões de caso sistemáticas com toda equipe multidisciplinar. A equipe entrevistada            

apontou que as ações são construídas na perspectiva da desinstitucionalização, relatando           

articulações com a rede, acionamento de órgãos externos, trabalhos de geração de renda com              

usuários e suas famílias, trabalho com as famílias quanto ao manejo em situações de crise;               

oficina de desenho e de doces (atualmente brownies). Os doces são revendidos para compra              

de materiais e auxílio para as passagens de familiares de pacientes que moram em outros               

municípios e/ou estado. 

Foi relatado, tanto pela equipe quanto pelos usuários, que os interessados podem            

frequentar atividades de artesanato no NAC e jogos de futebol, oferecidos entre 3 e 4 dias na                 
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semana, em horários específicos. Não há a oferta regular de atividades de lazer além das               

referidas oficinas e futebol. Uma usuária relatou que ocasionalmente algumas pessoas tocam            

violão no pátio. Alguns usuários relataram que é facultada saída para um café na cantina, mas                

essa é suspensa quando o usuário se envolve em conflitos com outros usuários ou              

profissionais. Como as enfermarias masculina e feminina são fechadas por portões e            

separadas entre si, só há atividades mistas nas oficinas de artesanato. Os usuários do              

albergue, contudo, circulam livremente na área comum. 

Nas saídas ao pátio, não foi observada a oferta de jogos, livros ou outros objetos para                

entretenimento, além de cigarros, que eram distribuídos por uma técnica. Alguns maços            

continham identificação de usuários, pois eram trazidos por seus familiares e havia, ainda,             

alguns oferecidos como doação. Em um cartaz havia um informe de que só seria              

disponibilizado um cigarro de doação por pessoa, quando houvesse. Não foi observada muita             

interação nessa saída, além do compartilhamento de cigarros. 

Existem cartazes nas paredes informando os horários de saídas para o pátio, das             

visitas e reuniões, além de alguns referindo regras de convivência como a limitação de              

doação dos cigarros. Segundo informa a direção, as rotinas de funcionamento e as regras de               

convivência são informadas em reuniões diárias com as pessoas internadas, denominadas           

“Bom dia”.  

Os prontuários são individuais e únicos e toda equipe tem acesso ao mesmo. Os              

registros são diários, muitas vezes mais de um por dia e por profissional, e há assinatura e                 

carimbo nas evoluções. A direção afirma que a pessoa internada pode ter acesso ao seu               

prontuário, com o acompanhamento de algum membro da equipe e que pode solicitar cópia              

se assim o desejar. No albergue foi observado que não há, na maioria dos prontuários, folha                

de identificação do usuário com seus dados e também não há Anamnese Social, Relatório              

Social e Plano Individual de Atendimento. As evoluções são escritas pelos membros da             

equipe sistematicamente.  

O hospital possui algumas bolsas de trabalho, no arquivo, xerox e ambulatório. A             

indicação das pessoas internadas com acesso ao trabalho é feita pelas equipes. 

Existe articulação com a Rede de Atenção Psicossocial e esta é acessada quando             

ocorre a internação do usuário. Há, ainda, articulação com o CRAS, CREAS e escolas,              

segundo informa a direção. 
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Em conversa com a Assistente Social e atualmente coordenadora do Albergue, a Sr.ª             

Anny Elise Teixeira Ferreira de Freitas, esta informou que os moradores que recebem o BPC               

e ainda não são interditados, recebem o dinheiro no banco, em companhia do técnico de               

referência. O dinheiro permanece guardado dentro dos seus respectivos prontuários          

individuais em um armário, no local onde era uma cozinha, cuja a chave fica com os técnicos.                 

Na mesma pasta há um caderno com anotações de retirada de dinheiro e gastos. Insta               

salientar que alguns funcionários, os quais solicitaram não se identificar, relataram episódios            

de sumiço de grandes quantias de dinheiro dos moradores 

Existe uma ouvidoria, que fica em local de fácil acesso e sua existência é divulgada.               

Há apenas uma assistente social destacada para o serviço, que acaba sobrecarregada, com             

condições de trabalho restritas. O serviço, contudo, não é organizado, conforme foi            

constatado pela equipe de inspeção. Existe um fluxo para o encaminhamento das queixas, que              

são discutidas nas equipes e encaminhadas à direção. 

 

5. Desinstitucionalização 

 

Existe trabalho de desinstitucionalização realizado pela equipe interna e externa,          

composta pela equipe do Município, que comparece ao hospital regularmente, duas vezes            

por semana. Não há um grupo especificamente voltado para a desinstitucionalização, mas o             

processo é desenvolvido pela própria equipe de atendimento, desde o início, na perspectiva             

da desinstitucionalização.  

Na Enfermaria Masculina há cinco pacientes internados há mais de 1 ano, numa             

situação de abandono pela família, por motivos variados. Os profissionais entrevistados           

relataram que todos os órgãos competentes já foram acionados e estão aguardando decisão             

judicial. Uma usuária com tempo maior de um ano de internação foi transferida para o               

albergue, mas há um interno no setor de álcool e outras drogas internado há 3 anos. Por sua                  

vez, os internos do albergue aguardam vagas para transferência para Residências           

Terapêuticas. 

Segundo a Coordenadora, alguns moradores do Albergue já foram para a Residência            

Terapêutica do PAC, localizada ao lado do Hospital, pois foram disponibilizados dez quartos             
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para eles. Informou que possui conhecimento sobre a construção de mais duas Residências             

Terapêuticas no Bairro de São Francisco, uma delas destinada aos pacientes do Hospital             

Alfredo Neves. Assegura que todos os moradores do Albergue possuem condições de morar             

em uma RT, contudo nenhum deles está na iminência de ir. A equipe do Albergue está                

trabalhando juntamente à equipe de Desinstitucionalização da Saúde Mental do Município de            

Niterói para a desinstitucionalização de mais pacientes. Concomitantemente, a equipe de           

Desistitucionalização está solicitando aos dois CAPS de referência (CAPS Ebert de Souza e             

CAPS Casa do Largo) o trabalho de visitas aos pacientes que não querem frequentar os               

equipamentos. A coordenadora admite que muitos moradores do Albergue não estão           

participando das atividades no CAPS e nem mesmo comparecendo às consultas, o que             

compromete o Projeto Terapêutico.  

 

6. Incidentes no Hospital 

 

A direção afirma desconhecer casos de agressão física ou verbal e abuso sexual por              

funcionários. Nega também o uso ou ameaça de administração de medicamentos como forma             

de punição. Apenas uma usuária relatou maus tratos perpetrados por alguns funcionários,            

incluindo tapas e, em uma das vezes, queimadura por cigarro.  

Nos casos de agressões físicas entre pacientes, os profissionais entrevistados          

afirmaram que buscam a mediação e restrição do contato entre os envolvidos. Confirmaram             

que, por vezes, em situações de agitação, depois de esgotados todos os recursos terapêuticos              

verbais, podem ser realizadas contenções mecânicas, pelo menor tempo possível e           

estritamente necessário. Todos os entrevistados negaram a existência de sala de           

confinamento ou castigo, ou algo similar, mas pode haver restrições a deslocamentos e acesso              

a algumas áreas, embora os profissionais não tenham identificado essa conduta como castigo.  

Os usuários entrevistados relataram que, nas ocasiões em que há brigas ou maior             

agitação por parte de usuários, é chamado “o plantão” (sic) e a pessoa em crise é contida e                  

recebe medicação. Segundo informam, não permanecem contidos por muito tempo. Uma           

usuária relatou que, nos casos de brigas, o usuário “vai para a ocorrência” (sic) e fica preso                 

em um dos quartos. Há relato de contenção mecânica, com o uso de cordões “tipo faixa de                 
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judô” (sic) e uma das usuárias relata ter sido amarrada na cama pelos braços e pernas. Esses                 

artefatos foram encontrados em um dos armários na presente inspeção (foto 27). No período              

da visita não havia usuário contido, mas puderam ser observadas faixas atadas a uma das               

macas na SRI. Havia, ainda, o relato de contenções em prontuários e relatórios da              

enfermagem. 

De acordo com o informado pelos profissionais, existem protocolos para contenção           

química e mecânica, e estes são transmitidos oralmente durante as reuniões, estudos de caso e               

passagem de plantões. Segundo a direção, inexiste a contenção química, mas a prescrição             

médica denominada SOS, apenas em caso de necessidade. No momento da visita não havia              

ninguém em contenção mecânica. A direção informou a existência de treinamento           

permanente de enfermeiros para a contenção mecânica, com periodicidade semestral.          

Acrescentou que há política no sentido de evitar o uso da contenção.  

Dois usuários entrevistados relataram tentativa de fuga. Um deles relatou que, como            

consequência, perdeu o direito de ir à cantina. Outro relatou que machucou-se e foi levado               

para um hospital próximo para receber os cuidados necessários.  

 

7. Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

 

De acordo com as informações colhidas com os profissionais entrevistados, cada           

paciente tem o seu PTS, que é discutido e construído pela equipe multidisciplinar. Afirmam              

que todo o trabalho é pautado no PTS, nas discussões de caso sistemáticas com toda equipe.                

A reavaliação dos projetos ocorre mensalmente e, em alguns casos, com periodicidade menor.             

Foi entregue, conforme solicitado, a cópia de alguns documentos de registro de PTS.             

Observou-se que tratava-se de formulário padronizado, mas cujo preenchimento era          

incompleto, e priorizava as informações sobre o motivo da internação, diagnóstico,           

medicação utilizada, especialistas que fizeram o acompanhamento e sua frequência (em geral            

apenas médico/a, psicóloga/o e assistente social). Nenhum dos formulários de PTS entregues            

indicava encaminhamento para o NAC ou qualquer outro tipo de atividade, assim como não              

mencionaram algum trabalho com as famílias.  

Os profissionais envolvidos na elaboração do plano são os psicólogos, assistente           

social, médicos psiquiatras, AT e enfermagem. Não houve menção aos internos. Sublinham            
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como marcante o trabalho em equipe multidisciplinar, articulação em rede ESF, RAPS e             

CAPS, e trabalho com a família. 

Não foi possível identificar, por meio das entrevistas com os usuários, a participação             

destes na formulação de PTS. Estes informaram realizar consultas regulares com psicóloga/o            

e psiquiatra, mas não relataram haver participado do planejamento de um projeto específico             

de cuidado. Alguns informaram que pactuam com os profissionais o momento da alta, mas              

que esta jamais ocorre antes do período de um mês de internação. Todos os entrevistados               

referiram gostar dos profissionais de referência. 

A direção informa a existência de licença terapêutica, a critério da equipe. Nos casos              

de longa internação, refere haver ações que busquem a autonomia, visitas familiares e saídas              

para lazer. 

Alguns usuários sabiam os nomes das medicações que utilizavam, mas outros           

referiam apenas receber “um punhado”  (sic) de remédios três vezes ao dia.  

Os usuários internados nas enfermarias masculina e feminina usavam uniformes,          

quase todos em bom estado. Alguns acessórios como chinelos e prendedores de cabelo são              

próprios. Os objetos pessoais dos internos das enfermarias são guardados no posto de             

enfermagem, mas os moradores do albergue possuem armário individual ou coletivo. 

 Na Emergência, pela natureza do serviço, cada situação é cuidada caso a caso, de              

acordo com o informado pelos profissionais. Apontam uma rotina de trabalho em equipe             

multidisciplinar na qual são realizadas sistematicamente reuniões durante os plantões para           

discussão do caso, reavaliação de condutas terapêuticas e troca de informações sobre as             

intervenções realizadas. Ainda neste setor, há também a passagem dos plantões caso a caso              

(por categoria profissional). Segundo uma das médicas da emergência, há um conjunto de             

regras básicas para o trato com as várias situações que se apresentem e são passados               

oralmente durante as reuniões, estudos de caso e passagem de plantões. Relatam que, sendo a               

instituição um hospital escola, trabalham a partir de um projeto técnico-institucional           

padronizado. 
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8. Exploração do trabalho

Os usuários entrevistados confirmam que o trabalho de limpeza, elaboração e oferta            

de alimentação é realizado por funcionários (empresas terceirizadas). Alguns moradores do           

albergue relatam que participam destas atividades apenas quando desejam. 

9. Fiscalização por órgão externos

Há fiscalização pelo Ministério Público. A última ocorreu em 2014, pelo Ministério            

Público do Trabalho. 

_________________________________________________________ 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

________________________________________________________ 
Renata Lira 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 

________________________________________________________ 
Fábio Cascardo 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 

18 

Carolina Senra

_________________________________________________________ 
Cristiane Branquinho Lucas 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
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