
RELATÓRIO DE VISITA 

CLÍNICA DE REPOUSO SANTA LÚCIA 

I INTRODUÇÃO 

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe composta por nove profissionais, sendo sendo              

um representante do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP/RJ), quatro             

representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), dois representantes             

da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), três representantes do Ministério Público do              

Trabalho (MPT), quatro representantes do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do             

Rio de Janeiro e um representante do Núcleo Estadual do Movimento da Luta             

Antimanicomial (NEMLA),, realizou visita Clínica de Repouso Santa Lúcia Ltda., localizada           

na R Walter Machado Thedin, S/N, Mury, Nova Friburgo, RJ, CEP 28615-060, inscrita no              

Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 30.538.011/0001-90. 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, contemplou diálogo com a direção da unidade,              

Rosineia da Conceição Silveira Dias – Sócia proprietária e Diretora Tesoureira a fim de              

apresentar os objetivos e a metodologia de visita. A equipe de inspeção foi dividida em 4                

(quatro) grupos, cada um com atribuições distintas: conversar com a direção e preenchimento             

do formulário concedido pelos organizadores da ação; verificação do estado e as condições             

físicas da instituição; conversas individuais e em grupo com as pessoas privadas de liberdade;              

e conversa com profissionais que trabalham na instituição de forma reservada, garantindo o             

sigilo das informações. Procedendo então a visita a todos ambientes do Hospital Psiquiátrico             

de forma imediata e simultânea dos quatro grupos.  

Assim, com base na visita realizada e na análise dos documentos coletados, a equipe de               

inspeção apresenta o que se segue. 

II PERFIL GERAL DA UNIDADE 

A entrevista realizada ocorreu com a Sra. Rosineia da Conceição Silveira Dias, que             

apresenta graduação incompleta em Administração e se encontra na direção financeira e            

administrativa do hospital psiquiátrico há 5 (cinco) anos. Cabe informar que o Diretor             
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Superintendente (Sr. Geraldo Dermeval Barbosa Moraes Neto ) não estava presente no local,            1

pois se encontrava em uma viagem no Rio de Janeiro. Ambos são sócios proprietários da               

instituição. O Diretor Clínico - médico e ginecologista - Serafim Peralta (CRM 52.16302-1),             

não estava no local no início da entrevista, mas chegou no decorrer da inspeção. 

Segundo foi relatado, a instituição tem seu trabalho direcionado à realização de            

internações fechadas, desde o ano de 1965, quando ocorreu sua inauguração. Atualmente            

todas as internações se sucedem por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), pela              

gestão municipal.  

Segundo informações colhidas, a clínica possui repasse de 100% da verba do SUS. A              

direção ressaltou que o repasse é feito com atraso: tendo o último pagamento sido feito pelo                

Município no mês de outubro de 2018. 

Internações passam pela Central de Regulação Estadual, sendo apresentado na ocasião o            

total de 153 (cento e cinquenta e três) pacientes internados, sendo 48 (quarenta e oito)               

mulheres e 105 (cento e cinco homens). De acordo com a direção, a unidade conta com 160                 

(cento e sessenta) vagas, destinadas apenas para pessoas adultas.  

A instituição é referência de internação psiquiátrica para a Região Serrana, que é             

composta por 16 (dezesseis) municípios: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo,           

Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria           

Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis,              

Trajano Morais. 

Cabe informar que a unidade recebeu pessoas, via determinação judicial, que antes            

estavam alojadas no abrigo Leão XIII, no município de Niterói-RJ. Desse modo, internando             

adultos e idosos que não apresentam sofrimento psíquico ou dependência clínica, que            

minimamente justificassem presença na referida instituição psiquiátrica. No que concerne às           

16 (dezesseis) mulheres que foram transferidas do abrigo Leão XIII para a clínica, foi              

informado que 8 (oito) delas ainda se encontram internadas na unidade, tendo 4 (quatro) sido               

transferidas para o abrigo Cristo Redentor na semana anterior a visita, 2 (duas) tendo sido               

transferidas em maio e outas 2 (duas) que vieram a óbito após a internação da clínica. 

A clínica recebe pessoas internadas de forma voluntária, involuntária e          

compulsoriamente. No entanto, os funcionários não souberam responder se o hospital           

1 Ex-prefeito do Município de Nova Friburgo. 
2 

 



 

comunica ao Ministério Público Estadual, o fato de receber novos pacientes na instituição e              

quais as internações que se sucederam involuntariamente. O translado das pessoas internadas            

aos equipamentos de saúde fora do espaço da clínica, é realizado em ambulância própria. Em               

casos de urgência/emergência em que há necessidade de transferência, as pessoas           

institucionalizadas são direcionadas ao hospital geral de referência da região - Hospital            

Municipal Raul Sertã. 

É necessário frisar que a Sra. Rosinéia demonstrava não ter certeza sobre as respostas de               

muitas das perguntas da entrevista, e por vezes oferecia respostas confusas e controversas.             

Durante a entrevista solicitava que a Enfermeira (Sra. Marlene) a auxiliasse a responder às              

perguntas. Aparentavam estar nervosas e o ambiente estava nitidamente tensionado em função            

da vistoria. No decorrer da conversa o Dr. Peralta chegou e passou a prestar esclarecimentos.  

Foi obtida a informação que a instituição não possui licença de funcionamento da             

Vigilância Sanitária, no entanto, há protocolo de solicitação. Durante a inspeção foi relatado             

que a Vigilância Sanitária há alguns anos já havia interditado a clínica, mas nada foi feito,                

tendo a instituição continuado seu funcionamento. 

Segundo passado pela direção, a instituição não possui serviços terceirizados tais como:            

segurança, limpeza, alimentação, entre outros. A manutenção da clínica é bastante precária,            

com pintura de parede descascando, com infiltrações, mofo, foi informado que as questões             

referentes à manutenção dos equipamentos e da estrutura da clínica, são solucionadas de             

modo lento pela direção. Além disso, a unidade não é provida de uma quantidade satisfatória               

de materiais de limpeza. 

A equipe averiguou que as medidas tomadas pela direção para assegurar a manutenção             

dos banheiros e instalações sanitárias - chuveiros com água quente, torneiras, descarga - em              

tempo adequado, são adotadas por uma equipe de manutenção, composta por 3 (três)             

funcionários, no entanto, não descreveram quais medidas teriam sido adotadas. Além desta,            

com relação às medidas adotadas para assegurar a manutenção e/ou reforma predial e do              

mobiliário, incluindo aquisição, também não foram descritas, sendo dito que a resolução de             

tais problemáticas ficaria a cargo dessa mesma equipe de manutenção. 

A partir daí, verificaram que a unidade, a princípio, possui Comissão Interna de             

Prevenção de Acidentes (CIPA) em funcionamento, conforme verificou-se em atas de           
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reunião, com reuniões periódicas, contudo, não possuem Serviços Especializados em          

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

Os responsáveis pela unidade informaram que emitem Comunicação de Acidente de           

Trabalho para acidentes com material biológico, porém não souberam informar acerca de            

qualquer CAT emitida nesse sentido. Embora os responsáveis pela unidade informem possuir            

protocolo para acidentes com material biológico, os trabalhadores informam que nunca           

receberam nenhum treinamento. A partir de falas da direção, em caso de acidente, a postura               

da instituição é tão somente encaminhar o empregado ao Hospital Municipal Raul Sertã. 

Observou-se que a unidade inspecionada, conta com Programa de Prevenção de Riscos            

Ambientais (PPRA) elaborado em 2016 e um Programa de Controle Médico de Saúde             

Ocupacional (PCMSO) datado de 2012, sem qualquer aparência de reanálise. Não há            

efetivamente um Plano de Prevenção de Acidentes, com Material Perfuro Cortante, embora a             

Enfermeira Chefe tenha informado acerca de um fluxograma escrito em seu consultório, a             

mesma não apresentou à equipe.  

Os trabalhadores que utilizam objetos perfurocortantes, são os responsáveis pelo seu           

descarte, sendo vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. A unidade aplica o               

sistema ‘descarpak’ de descarte de seringas e objetos contaminantes e perfurantes.  

Com relação ao quesito de limpeza e conservação não observaram a existência de             

vasilhames para coleta seletiva de lixo, além de transporte destinado à guarda e transporte dos               

materiais e produtos indispensáveis à realização das atividades. Observou que os dejetos de             

agulhas e sangue ficam dentro das caixas por muito tempo (mais de mês). As partículas de                

odores putrefatos e eventualmente contaminados se desprendem no ar em ambiente quente e             

confinado. Esse conjunto de fatores, aparentemente, torna o ambiente nocivo para           

trabalhadores e para os pacientes.  

Além disso, foi registrado que os trabalhadores da limpeza efetuam o descarte destes             

materiais, sem terem recebido o devido treinamento para tal atividade. Constatamos ainda,            

que a estes mesmos trabalhadores da limpeza, não são fornecidos Equipamentos de Proteção             

Individual (EPI) adequados, eis que foram observadas luvas de látex rasgadas, sapatos            

abertos. Sendo avaliado que todos os fatores, em tese, aumentam o risco de contágio e               

adoecimento dos trabalhadores e pacientes. 
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Em prosseguimento verificou-se que os funcionários lotados não usam Equipamento de           

Proteção Individual porque informam que a chefia do hospital não lhes fornece, tampouco             

treinamento para descontaminação. Sobre orientações a respeito do manuseio de agulhas,           

proibição do reencape e a desconexão manual de agulhas, constataram que há informações             

claras e facilmente acessíveis aos trabalhadores para a utilização de tais materiais. 

Com relação à sala de medicação e postos de enfermagem, verificaram que todas as              

medicações psicotrópicas estavam armazenadas em locais trancados com controle de uso,           

além de todas as medicações apresentarem controle de validade, bem como insumos médicos             

como: luvas, laringoscópios e ambos armazenados adequadamente. 

A equipe avaliou também, que a unidade não possui o controle de imunização de              

trabalhadores, tampouco são fornecidos gratuitamente, programa de imunização ativa contra          

tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Não consta, ainda, registro de              

vacinação no prontuário clínico individual do trabalhador, conforme previsto na Norma           

Regulamentadora N° 7. 

Foi informado que os trabalhadores receberam treinamento da Nutricionista do hospital,           

sobre os riscos da função. Contudo, os empregados estavam utilizando adornos, luvas            

rasgadas, fato observado pela equipe. Constataram também, diversos pontos de energia com            

instalação precária, fios remendados, fiação exposta, podendo gerar risco de choque elétrico            

ou eventual curto elétrico e incêndio, além de pôr em risco os trabalhadores e as pessoas                

internadas. 

Avaliaram ainda, que os equipamentos utilizados pelos trabalhadores, não são          

submetidos à periódicas manutenções, conforme a resposta a questionamentos realizados pela           

equipe e observações, como por exemplo, as válvulas de controle de gás fornecido pela              

empresa estão vencidas há 5 (cinco) anos. Trata-se de local confinado, com risco de              

vazamento de gás, com fiação elétrica aparente e em mau estado de conservação. No setor da                

cozinha, que essencialmente utiliza fogo, esta combinação de elementos, a princípio, coloca            

em risco a incolumidade física e a unidade hospitalar, que conta com mais de 200 (duzentas)                

pessoas - entre pacientes e colaboradores. 

Havia na cozinha e na área de depósito de mantimentos adjacente à cozinha, indícios de                

moscas, aranhas e formigas. A comprovação de efetivo controle de pragas e endemias (mosca,              

aranha, formiga) não foi demonstrado à equipe. O hospital situa-se ao lado de um rio, portanto                
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o cuidado com ratos deve ser redobrado. Problemas de meio ambiente laboral foram             

constatados no setor de lavanderia, as máquinas utilizadas na lavanderia possuem dispositivo            

de parada automática (Ex. secadora de roupas), porém não possuem proteção ou prontuário de              

segurança de manuseio, nem manutenção regular.  

Há um procedimento que o operador (a) da máquina deveria fazer com o pé, mas em                

virtude da alavanca estar mal afixada, o mesmo precisaria abaixar e fazer a operação com as                

mãos, sem luvas, contaminando as mãos, posto que a válvula de escape está quebrada e não é                 

possível dar volta completa com o pé, forçando a coluna em esforço repetitivo de abaixar               

diversas vezes ao dia. 

A área de lavanderia não se encontra efetivamente dividida entre área suja e limpa,              

tendo em vista que as máquinas estão oxidadas, o que permite a passagem de líquidos,               

partículas e vapores. Portanto, a zona suja tem probabilidade de contaminar a que se apresenta               

limpa. 

Cabe ressaltar o fato de o setor de lavanderia da clínica também ter a função de lavar a                   

roupa do Hospital Municipal Raul Sertã e do Hospital Maternidade de Nova Friburgo,             

conforme informado, acrescendo, a princípio, riscos biológicos a ambiente que simplesmente           

não possui estudo específico a respeito. 

A máquina secadora de roupa, a princípio, não atende as normas de proteção e              

segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, eis que não possui as proteções de segurança               

previstas na Norma Regulamentadora nº 12. Também não possui acendimento automático da            

parte de fogo, então, o profissional precisa fazer um procedimento de se esgueirar por detrás               

da máquina, abrir o gás, acender manualmente o fogo com isqueiro. Salientando-se que a              

máquina está operando com roldanas, polias e correias, que são capazes de puxá-lo para              

dentro da máquina. Tal procedimento, a princípio, pode causar esmagamento de membros,            

inclusive acidente fatal. 

Os trabalhadores não são capacitados, nem inicialmente, tampouco de forma          

continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico,           

sinalização, rotulagem, Equipamento de Proteção Individual (EPI), Equipamento de Proteção          

Coletiva (EPC) e procedimentos em situações de emergência. Além dos problemas com            

Equipamento de Proteção Individual (EPI) e máquinas, o ambiente laboral conta com elevado             

ruído e calor.  
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A Enfermeira chefe informou que, de tempos em tempos, passa vídeos educativos sobre             

patologias próprias de hospitais, importância de lavagem de mãos, contudo, não havia papel,             

nem sabonete líquido, em diversos dispensers da unidade, em alguns banheiros sequer havia             

papel higiênico ou água. 

Há tela milimétrica no refeitório e nas cozinhas, no entanto, a madeira que emoldura as               

telas sofreu distorção por ação do tempo, deixando frestas que fragilizam e prejudicam a              

funcionalidade de proteção a vetores. Segundo se informou, a unidade possui veículo            

destinado a guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à realização das             

atividades. Bem como, segundo a direção, o veículo de emergência apresenta-se funcionando            

corretamente, estando o controle de manutenção em dia, mas não foi apresentado à equipe. 

Seguindo a inspeção, a responsável informou que proíbe a varrição seca nas áreas             

internas não sendo possível, verificar se de fato os empregados a realizam, ou se há proibição                

formal a respeito.  

A unidade tolera a utilização de adornos pequenos (brincos, colares, piercings), os            

empregados utilizam suas próprias roupas para trabalho e informaram que levam para casa             

para lavar. Sendo assim, não se descontaminam após os plantões, a Enfermeira Chefe             

informou que usa um jaleco para trabalhar, embora não estivesse usando quando da visita, e               

não se descontamina antes de iniciar plantão em UTI Neonatal em outro hospital da cidade. 

Há extintores de incêndio em diversos pontos do hospital, estando todos com o prazo de               

validade expirado, cabe salientar também que nenhum atende a NR n° 23, que trata de               

Extintores de Incêndio, nem ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP) do              

Corpo de Bombeiros. Além disso, havia extintores posicionados em locais inadequados, sem            

indicação do produto que contém para o combate de incêndio. Assim verificou-se que todos              

estes fatores, isolados ou cumulativamente, potencializam riscos. 

Não se verificou, na unidade, programa de manutenção preventiva do sistema de            

abastecimento de gases e da capela, com registro individual assinado pelo profissional que             

realizou. 

Sobre as caixas d’água da unidade, foi informado que há captação de água de nascentes               

do terreno. Mas os responsáveis não souberam informar sobre a existência de limpeza             

periódica das caixas d’água e nenhum documento foi apresentado. Notaram também, que não             

há sistema de climatização no hospital, o que há são as janelas da clínica, inclusive a questão                 
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dos sistemas de climatização serem submetidos a procedimentos de manutenção preventiva e            

corretiva para preservação da integridade e eficiência de todos os seus componentes. 

Com relação ao ambiente, constataram que trata-se de local insalubre, que as péssimas             

condições da clínica, a falta de um plano de tratamento individual para os pacientes e de                

oficinas terapêuticas, e a violência cotidiana, fazem com que os pacientes estejam não só              

privados de liberdade, sob a justificativa de um tratamento que não é devidamente             

implementado, mas despojados de sua dignidade.  

Averiguando a questão da infraestrutura, a instituição conta com espaço de atendimento            

de urgência/emergência, representado por enfermarias para intercorrências clínicas, no         

entanto, verificaram um espaço com leito contíguo ao posto de enfermagem na enfermaria             

masculina. Na composição do ambiente hospitalar, observaram a existência de consultórios           

para atendimento individual.  

Junto ao posto de enfermagem, há uma enfermaria com alguns leitos, onde alocam             

pacientes que necessitam de maior atenção, tais como pessoas idosas, longamente acamadas            

ou fisicamente debilitadas e/ou que requerem cuidados clínicos. 

No momento da visita, a intercorrência estava lotada, posto que os leitos “rotativos” são              

poucos, à medida que existem alguns pacientes que lá precisam ficar instalados            

permanentemente em função de possuírem quadros mais agudos ou estarem acamados. 

Apesar de não existir leitos para isolamento na unidade, há leitos de intercorrências             

destinados para aqueles que estão sob contenção mecânica. As contenções - tanto química             

quanto física - são técnicas empregadas pela equipe do hospital, no entanto, a direção afirma               

que as contenções apenas ocorrem mediante recomendação médica, complementam,         

afirmando que quando há essa indicação, o Médico precisa registrar em prontuário tal             

prescrição, aplicada no menor tempo possível e mesmo assim com supervisão de um             

Enfermeiro. 

A partir daí, foi perguntado o que ocorria com os casos que se realizava contenção,               

apenas informaram que eram feitas dentro da enfermaria. Durante o diálogo, um dos             

profissionais informa que de fato há uso na unidade de contenção química e caso esta não                

funcione, se valem de contenção física, sendo possível que na hora de um conflito e/ou um                

surto mais grave, Enfermeiros ou técnicos homens também imobilizam as pacientes mulheres            

da unidade. 
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No hospital não há procedimentos de segurança para evitar e para combater qualquer             

incidente com paciente agressivo, a equipe conseguiu constatar ocorrência com um paciente            

internado há 20 (vinte) anos, que segundo informações colhidas, já agrediu o outro paciente              

com uma barra de ferro, quebrou braços e dentes de diversos enfermeiros.  

No momento da inspeção, o referido paciente atacou outro colega, sendo necessário 8             

(oito) funcionários para conter o mesmo, felizmente nada mais grave ocorreu, até porque             

muitos dos colaboradores que ajudaram na contenção, estavam no setor sendo entrevistados            

pela equipe.  

Contudo, este episódio demonstrou que a contenção do paciente foi feita de modo             

amador, sem uma rotina preestabelecida de contenção, tampouco medidas de socorro após a             

ocorrência de eventual sinistro. 

Há relatos de Enfermeiros com depressão e ataques de pânico, que culminaram no             

afastamento dos mesmos por meses, utilizando-se de auxílios do INSS para tal, sobretudo             

quanto ao trato de pacientes agressivos e, certamente, pela ausência de medidas tutelares pela              

unidade inspecionada.  

Quanto ao local de descanso dos profissionais de Enfermagem, foi constatado que não             

há papel higiênico, ou água no chuveiro para os mesmos, os armários estão quebrados e               

oxidados, mofo no teto e não há ventilação. 

Sobre as instalações destinadas aos pacientes, verificaram que as portas dos quartos,            

especialmente do setor masculino, estão em péssimo estado, quebradas e sem maçanetas,            

algumas literalmente caindo. As camas estão muito ruins, os colchões péssimos, imprestáveis            

à uma razoável noite de sono, os lençóis e as fronhas estão desgastadas, velhos e que somente                 

os cobertores são novos. 
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A respeito da manutenção do mobiliário da unidade foi verificado que não há, e que a                

conservação e limpeza de todos quartos é precária, a instituição deixa a desejar nesses              

quesitos.  

Aos ambientes dos sanitários, verificaram que as caixas das descargas são externas e             

altas, e algumas não dispõem do cordão, há vazamentos de água e privadas sem assento para a                 

utilização devida das pessoas internadas. Poucos ofereciam alguma possibilidade de          

privacidade. Sobre as condições de limpeza, averiguaram que estavam extremamente          

precárias (encontramos um vaso sanitário numa das alas da enfermaria masculina quase            

transbordante de excrementos). 

Sobre a avaliação de questões relacionadas à acessibilidade, verificou-se que em           

nenhuma unidade há rampas, barras e corrimões, e/ou outras adaptações que garantam a             

acessibilidade condizente às necessidades das pessoas institucionalizadas, acamadas ou com          

restrição de mobilidade. Não foram observadas também, condições de acessibilidade nos           

banheiros e demais ambientes para circulação de pessoas com deficiência e/ou restrição de             

mobilidade, inclusive para circulação de macas.  

Devemos ressaltar que durante a visita, ao entrarem nos leitos do ambulatório,            

encontraram pacientes cadeirantes e indagaram se conseguiam circular na unidade, sendo           

informado que ficam deitadas o tempo todo. 

10 
 



 

À organização estrutural da instituição, verificaram que apresentam ambientes distintos,          

separados em alas masculina e feminina. Os profissionais apresentaram a ala masculina como             

separada em dois ambientes que se comunicam: uma para pacientes com transtorno mental e              

outra para pacientes com questões de uso de uso abusivo de álcool e outras drogas, não                

identificaram propostas de cuidado diferenciadas para as clientelas.  

 
(foto do quarto das pessoas internadas devido a uso abusivo de álcool e outras drogas) 

Ademais, o pátio da unidade é compartilhado pelos pacientes do sexo masculino quanto             

pelas do sexo feminina, podendo permanecer no espaço de 9:00h às 11:30h e de 13:00h às                

17:00h. Na enfermaria feminina, há um pátio cimentado com uma árvore localizada no meio e               

bancos de cimento. 

 

A equipe que realizou a vistoria, observou que a entrada no hospital é feita através de                

um portão que dá acesso ao pátio central da instituição, a área externa tem aparência               

agradável, com bancos, árvores e uma quadra de esportes. 

Sobre o setor das enfermarias masculinas, verificaram que este é dividido em três             

partes. As áreas internas possuem manutenção e aparência muito pior que a parte externa. As               

enfermarias são distintas umas das outras, variando a qualidade de iluminação e ventilação, de              

forma que há enfermarias pequenas de quartos com 2 (duas) a 3 (três) camas e ventilação                

muito ruim, as enfermarias maiores, abarcam mais de 6 (seis) camas, em melhor condição              

para circulação de ar, no entanto, nos dias frios a abertura pode ser considerada excessiva e                

gerar queda acentuada da temperatura nas enfermarias, devido ao clima da região.  
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As paredes não vão até o teto e a estrutura é padronizada de tijolinhos em formatos de                 

armários, com portas de madeiras. Embora haja estrutura de armário em tijolos e portas de               

madeiras, nem todos estão em condição de uso, de modo que não se pode dizer que os                 

pacientes tenham local para guardar e acomodar seus pertences. 
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Averiguaram que há número excessivo de leitos por acomodação, as enfermarias são            

representadas por quartos coletivos com banheiro coletivo no corredor, algumas possuem           

banheiros dentro. O espaço para circulação nos quartos é insuficiente, sem individualização e             

sem privacidade. Não há tela protetora contra entrada de insetos.  

Cada uma das 3 (três) enfermarias possui 1 (um) banheiro coletivo, com chuveiros e              

vasos sanitários. A equipe observou que não há papel higiênico de fácil acesso aos pacientes e                

em quantidade suficiente. Apenas metade dos chuveiros da clínica fornecem água quente, e o              

registro para a água se mantém fechado durante o dia, só sendo liberada a água nos horários                 

estabelecidos para banho. Apesar do registro fechado, muitos chuveiros estavam gotejando,           

deixando o piso constantemente molhado. Na enfermaria masculina há uma sala central            

grande com uma televisão pequena ligada e um banco de madeira encostado na parede,              

bastante longe da tela, não havia cadeiras para as pessoas e a iluminação e a ventilação desse                 

espaço também são inadequados. 
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A grande maioria dos leitos da clínica é representado por camas comuns, sem ajuste. À               

organização do trabalho nestes espaços, avaliaram que pode haver sobrecarga dos           

trabalhadores em tais ambientes, quando do manuseio de pacientes acamados, considerando o            

fato dos dispositivos de ajuste dos leitos serem submetidos à manutenção preventiva,            

assegurando a lubrificação permanente, de forma a garantir sua operação sem sobrecarga para             

os trabalhadores. 

Com relação aos espaços de ar livre, observaram que estão em condições precárias de              

conservação, limpeza e conforto. Apesar de haver a área de lazer - sala com instrumentos               

musicais e uma caixa de som - não havia ninguém usufruindo e frequentando este espaço.               

Não foi observado também, o uso programado do espaço com objetivos terapêuticos, apenas             

pátios de circulação de pacientes. Chamou atenção que durante o período da inspeção, as              

pacientes mulheres estavam, em sua maioria, restritas à ala feminina, com acesso restrito             

apenas ao pátio cimentado no interior da enfermaria.  

Com relação a existência de pessoas que apresentem vírus HIV, entre outras doenças             

como tuberculose, foram informados que a clínica não atende nenhum paciente com tais             
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diagnósticos. No entanto, foi dito que quando algum paciente é diagnosticado com essas             

doenças, não há preocupação em isolá-lo dos demais, porém receberiam tratamento. 

Dentre os internados, há vários pacientes em internações de longa permanência, mas foi             

possível conversar com os que apresentam internações de duração mais breve, realizadas            

judicialmente e por conta de problemas com o uso de álcool e outras drogas. As equipes                

informaram acreditar haver um uso abusivo da internação por ordem judicial, com            

características higienistas, direcionados a grupos e pessoas que incomodam aqueles que têm            

mais poder no local. Destacaram ainda, que casos de tentativa de suicídio e mulheres em               

situação de rua grávidas frequentemente são internadas por ordem judicial. 

Como mencionado anteriormente, são (105) cento e cinco homens internados na           

unidade, sendo 20 (vinte) que apresentariam questões relacionadas ao uso de álcool, crack e              

outras drogas e 8 (oito) que teriam sido internados mediante mandado judicial. Verificaram             

ainda, que 2 (dois) seriam curatelados por profissionais de instituição, 1 (um) pela diretora e               

outro pela Assistente Social. Foram relatados também, casos de abandono familiar e que são              

muitos os pedidos para irem embora da instituição. 

Com relação com trabalho voltado à desinstitucionalização, verificou-se que não há           

rotina de interlocução com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para discussão de casos,              

inclusive planejamento para alta e acompanhamento pós-alta. Alguns profissionais afirmaram          

que a equipe de desinstitucionalização do Município de Nova Friburgo conhece e tem registro              

de todos os pacientes internados, no entanto não há relato de delineamento de trabalho              

conjunto com a clínica. 

Segundo informações coletadas, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)           

que fica incumbida da desinstitucionalização, no entanto, não procede a tal processo. A partir              

de falas durante as entrevistas, torna explícito o fato de que a interação com os CAPS “parece                 

não existir”, alguns pacientes que já haviam anteriormente utilizado os serviços dos Centros             

de Atenção Psicossocial, acreditam que este equipamento não exista mais. Há resistência na             

aceitação de uma política que busque a efetiva desinstitucionalização, dos que até o momento              

se encontram institucionalizados, segregados e impedidos do cuidado extra hospitalar, sendo           

dito pela equipe expressamente que “o problema é que hoje em dia as pessoas estão               

demorando muito a internar”.  
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Sobre a equipe de Coordenação existente na referida instituição, verificou-se que esta é             

composta pelos seguintes profissionais: 

- Sr. Dermeval Barbosa Moreira Neto (Diretor)  

- Dr. Serafim Ribeiro Peralva (Responsável Técnico)  

- Srª Marlene Marconi dos Santos (Enfermeira) 

- Srª. Catharina Grazie Guida (Terapeuta Ocupacional) 

- Srª Léa Celina da Silva (Responsável pela Limpeza) 

- Srª. Geny Pedron, (Responsável pela Cozinha).  

O hospital ainda conta com total de 78 (setenta e oito) funcionários, alguns celetistas e               

outros voluntários. A ala feminina conta com 2 (dois) Enfermeiros e 5 (cinco) Técnicos de               

Enfermagem que revezam em turnos de 12/36 horas. A instituição ainda possui 2 (dois)              

Médicos Clínico Geral, 2 (dois) Psiquiatras, 2 (dois) Psicólogos, 1 (um) Nutricionista e 1 (um)               

Terapeuta Ocupacional. Os profissionais entrevistados não souberam precisar se a unidade           

possui 1 (uma) ou 2 (duas) Assistentes Sociais e deram a impressão de que essas não vão com                  

frequência para a clínica e nem executam o trabalho de forma diligente. A unidade não possui                

farmacêutico responsável, pois há apenas dispensário de medicamentos, sendo a Enfermeira           

Chefe e o Médico os responsáveis pelo setor. 

A Coordenação da Enfermagem possui um plantão diferente dos técnicos, trabalhando           

30 horas semanais, que cumpriria todos os dias pela manhã. Os profissionais de Psicologia              

trabalham 20h semanais, mas que não cumprem uma rotina fechada de trabalho. 

A equipe é composta por profissionais que atuam há muito tempo na unidade, sendo              

essa uma característica observada como positiva para a dinâmica da unidade, posto que as              

pacientes se vinculam e estabelecem relações com os trabalhadores da unidade. 

Os funcionários informaram que não existem reuniões de equipe com outros           

profissionais que atuam na unidade, somente na própria equipe de Enfermagem. Foi dito             

ainda, que a direção se restringe às atividades administrativas. No mais, os trabalhadores da              

clínica não recebem nenhum acompanhamento psicológico e informaram que os pagamentos           

são feitos com atraso e que o salário não é atualizado de acordo com o piso salarial há 2 (dois)                    

anos. Foi informado também que os funcionários não possuem fundo de garantia. 

16 
 



 

Alegaram ainda não haver nenhuma forma de troca entre os médicos, tendo ocorrido             

algumas reuniões em outro momento, mas que foram interrompidas. No entanto, um ponto             

positivo que há pouca rotatividade de profissionais, que ficam muito tempo na unidade.  

Sobre suas condições de trabalho, os profissionais informam que possuem carteira           

assinada, mas o salário é baixo e que muitas vezes atrasa, que durante um período ficaram                

meses sem receber porque houve uma interdição na unidade. Alegaram também não haver             

nenhum canal formal de demandas e que muitos não se sentem confortáveis de falar com               

ninguém sobre suas condições, não havendo nenhum acesso dos profissionais da ponta à             

direção. 

Com relação aos procedimentos relacionados aos momentos de óbito, sobre a           

preparação de corpos, afirmam serem feitas pela própria equipe de técnicos, que afirma haver              

abalo quando ocorre com uma paciente que é mais próxima. Não havendo formas de cuidado,               

sejam constantes ou em situações excepcionais, como apoio psicológico aos profissionais. O            

único reconhecimento ou retorno profissional que afirmam sentir receber no trabalho, é por             

parte dos próprios pacientes, assim como de sua coordenadora da equipe de Enfermagem.  

Em diálogo com o Psiquiatra da unidade, este nos informa que acumula o cargo de               

plantonista e de assistente, mas que somente ele e mais um dos médicos de fato tem formação                 

em Psiquiatria, sendo os demais clínicos que atuariam na Psiquiatria. Informou inclusive, que             

a reunião de equipe que ocorria, mas foi interrompida, devido à redução drástica da equipe               

que não conseguiu mais dar conta do trabalho da forma devida. Apesar da diminuição dos               

profissionais ter ocorrido, concomitantemente com a redução dos leitos, o número de pessoas             

que trabalham no local fez com que não sejam mais possíveis os encontros, porque não teria                

ninguém para ficar com os pacientes. 

III DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

Iniciaram tal quesito, avaliando a respeito da disponibilização de alimentação destinada           

às pessoas internadas, a partir daí, foi verificado que são realizadas 5 (cinco) refeições por dia:                

café da manhã às 7:00h, almoço às 11:00h, chá da tarde às 15:00h, jantar às 17:00h e ceia às                   

20:00h. 
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As refeições são preparadas no próprio hospital e de acordo com a direção,             

semanalmente é realizada uma reunião entre os pacientes e a equipe técnica na qual os podem                

expor suas críticas e demandas, inclusive em relação à alimentação. 

Há 11 (onze) funcionários envolvidos com a alimentação, sendo 1 (uma) nutricionista.            

A partir do que foi observado, a avaliação nutricional das pessoas internadas, é realizada por               

intermédio de dietas, em regra, estabelecidas pela nutricionista da instituição. Já as dietas             

especiais são prescritas pelos médicos, foi observado também, pela equipe da inspeção que a              

direção não tem conhecimento de como é realizada a avaliação nutricional. 

Foram muitas as queixas em relação à alimentação, sendo dito que as mulheres fazem as               

refeições antes dos homens e por isso não podem repetir, caso desejem. Neste momento um               

dos funcionários inclusive apontou, de forma crítica, que esta organização é baseada na crença              

discriminatória de que “mulheres comem menos que homens”.  

Segundo informações colhidas, os trabalhadores do estabelecimento realizam suas         

refeições no mesmo refeitório dos pacientes, em horário distinto deles. Há uma pequena sala              

contígua ao refeitório, de cerca de 5m² onde os funcionários da noite fariam os seus lanches.                

Contudo, o local estava fechado para reforma e pintura no momento da visita. 

Ao lado da clínica há uma padaria que é propriedade da clínica. O comércio chama-se               

“Miolo Mole”, fazendo fronteira entre a instituição psiquiátrica e a rua com abertura para os               

dois, mas sem passagem. Em um dos lados da padaria o acesso é pela estrada Rio-Friburgo,                

no outro lado há um balcão aberto para dentro do hospital psiquiátrico. Os pacientes              

internados possuem “contas” para o consumo próprio, com dinheiro previamente deixado no            

estabelecimento pelos familiares. O comércio é chamado pelos funcionários e internados na            

instituição como “cantina”, onde são vendidos alimentos a um preço razoável, de acordo com              

os funcionários. 

Quanto à disponibilização de água potável, observaram que existem bebedouros no           

pátio, no interior dos postos de enfermagem de cada enfermaria. 

A respeito da oferta de medicações, constatou-se que o hospital fornece todas as             

medicações prescritas para as pessoas internadas, e que não há ausência de medicamentos. No              

entanto, os familiares também levariam medicações para instituição (medicações não          

padronizadas). Não foram obtidas informações sobre a questão do hospital se organizar para             
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garantir acesso aos medicamentos, inclusive anticoncepcionais, que as pessoas internadas          

fazem uso de forma contínua durante a internação. 

Com relação ao fornecimento de roupas de cama, travesseiro, cobertores e adequação à              

temperatura climática por parte do hospital, puderam notar que nem todos têm acesso e que o                

estado do que é destinado às pessoas da instituição é bastante precário em termos de               

conservação, limpeza e higiene. Foi verificado que são ofertadas e lavadas fronhas, lençóis,             

cobertores, diariamente, pois há pacientes acamados e que urinam na cama e semanalmente             

para as demais pessoas. 

As roupas utilizadas pelos pacientes, assim como as roupas de cama, são oriundas de              

doações, não há individualização das roupas utilizadas pelos pacientes. Foi observado           

inclusive que os pacientes fazem uso de roupas comuns em total desalinho, muitos vestiam              

roupas sujas e rasgadas ou inadequadas em relação ao tamanho, sendo necessário improvisar             

amarras e cintos para que a roupa fique no corpo deixando evidente que vários não usavam                

roupas de baixo. Em atenção a esta problemática, a equipe informou que distribuem as roupas               

tentando atender as demandas das pessoas internadas. Foi dito também que as mulheres “mais              

lúcidas” possuem um armário pequeno com chave onde podem guardar objetos pessoais.  

A direção não soube informar com qual frequência as roupas são lavadas. Não há uma               

supervisão quanto às vestes dos pacientes, sendo eles que, quando assim entendem, botam             

suas roupas para lavar.  

Na lavanderia existe uma sala com uma grande quantidade de roupas aparentemente em             

melhor estado do que as utilizadas pelos que encontram-se internados. Pelo que se apurou,              

não há uma identificação nas roupas antes de serem lavadas. Assim, quando os pacientes vão               

buscar roupas na lavanderia, pegam ou recebem qualquer uma, à exceção daqueles menos             

comprometidos que reconhecem as suas. Da mesma maneira se dá o fornecimento de             

materiais higiênicos básicos como, sabonete, pasta e escovas de dentes, etc. Os produtos de              

higiene são compartilhados entre todas os pacientes, tal como ocorre com as vestimentas.  

Sobre o banho, foi informado que os pacientes tomam diariamente no horário das 7:00h              

e que a maior parte consegue se banhar sozinho, ficando apenas 1 (um) funcionário no               

banheiro coletivo supervisionando e incentivando que se lavem. Contudo, no caso dos            

pacientes que precisam de ajuda para realizar a sua higiene pessoal, não há restrições sobre               
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homens darem banho em mulheres ou o inverso. Observaram, ainda, que a situação de saúde               

bucal dos pacientes, em geral, está muito precária. 

A equipe se queixou da falta de psicotrópicos, bem como da falta de papel higiênico. No                

mais, foi informado que durante a noite há mais complicações quanto a falta de recursos.  

Com base na Portaria GM/MS nº 1.820, 13/08/2009, verificaram que existe o acesso a              

questão da religião, principalmente à religião evangélica, ofertada quando a pessoa internada            

tem condições de ir aos cultos com a família. A unidade conta com assistência religiosa de                

cunho evangélico, que promove cultos na clínica semanalmente. Há também uma visita anual             

de um representante da religião católica, contudo, não há assistência religiosa de outras             

matrizes de fé. 

Com relação às visitas, estas podem ocorrer diariamente no período entre às 14:00h e às               

16:00h, e, segundo a direção da unidade, há comunicação entre quem está internado e os               

visitantes, que alguns pacientes têm celular e os que não possuem, quando solicitado, a equipe               

telefona. 

Tendo em vista o fato de que o hospital atende a municípios, inclusive alguns mais               

distantes como Teresópolis, informam que a distância de fato dificulta a proximidade dos             

familiares, sobre os familiares que realizam visitas aos parentes internados, constataram que            

há controle de objetos/alimentos trazidos no momento da visita, por meio de revistas. 

IV PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

Com relação a este quesito, foi observado que o hospital apresenta Projeto Técnico             

Institucional atualizado, ações e estratégias assistenciais propostas no Projeto Técnico          

Institucional e do hospital, que referem-se a realização de atendimentos individuais, grupais,            

oficinas terapêuticas, atendimento aos familiares, atendimentos de saúde em geral,          

assembleias, acesso aos direitos civis - documentação e benefícios sociais - e (re)avaliação de              

casos de internação compulsória, interdição ou medida de segurança. 

O caminho (fluxo) que relataram a internações na unidade refere-se: a família leva ao              

CAPS, que posteriormente tende a não pedir internação, mas que quando o caso é grave envia                

ao Hospital Municipal Raul Sertã que, por sua vez, encaminha à Clínica Santa Lúcia. Quanto               

ao fluxo de atendimento na instituição, informam que na entrada o paciente é encaminhado ao               

20 
 



 

médico plantonista que prescreve a primeira medicação (sendo também quem normalmente           

determina a contenção) e, em seguida, o médico assistente - clínico geral ou psiquiatra - prescreve a                 

medicação de uso contínuo, este geralmente não prescreve contenção, nem muda a medicação             

do plantão. A farmácia fornece semanalmente os medicamentos prescritos, passando à           

Enfermagem que fica responsável em ministrá-los além das pílulas anticoncepcionais.  

No ato da internação proferiram que as rotinas de funcionamento e regras de             

convivência são divulgadas às pessoas quando ingressam no hospital, tais informações são            

dadas verbalmente. 

Um dos funcionários da unidade, que trabalha na clínica há muitos anos, afirmou que no               

passado preponderava uma herança da noção antiga de Psiquiatria na clínica, baseada na             

violência e no desprezo em relação aos pacientes, e no enriquecimento dos donos da unidade.               

No entanto, narrou que a clínica foi se transformando quanto à essa visão. 

A equipe da inspeção verificou que a área externa contempla espaços para circulação de              

quem encontra-se institucionalizado e espaço para a prática de atividades físicas. Entretanto,            

não foi identificado nenhum projeto de utilização programado para os espaços. A unidade             

possui ambientes com televisão, mas com mobiliário insuficiente e inadequado, além da            

excessiva distância entre a tela e o local de sentar para assistir.  

Em relação ao cotidiano da unidade, não há, além do pequeno espaço da sala de terapia                

ocupacional, outros ambientes e atividades de cunho terapêutico, observaram que ocorrem           

oficinas terapêuticas coordenadas pela Terapeuta Ocupacional da clínica. Em entrevistas          

realizadas ao longo da inspeção, foi relatado que antigamente eram fornecidas mais atividades             

no local para os pacientes. 

No pátio central, contíguo ao estabelecimento comercial, há uma área coberta com            

telhado, uma mesa comprida de madeira e dois bancos, em que os pacientes ocupam para se                

sentar. Também há banheiros e uma sala chamada de “barbearia”, para corte de cabelo              

(unissex) e barba dos pacientes. Neste pátio também há uma quadra poli-esportiva, mas que              

aparenta pouco uso. O calçamento para andar é de brita com pequenas áreas gramadas.              

Observamos majoritariamente homens neste pátio e poucas mulheres, também a inexistência           

de planejamento de atividades nesta área. 
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Notaram que há uma biblioteca, videoteca e uma rádio interna, com programação a             

cargo de algumas pessoas internadas. O rádio fica constantemente ligado tocando música de             

rádios populares, no entanto, não há nenhuma interação entre os pacientes por conta da              

música, não podendo ser considerado uma atividade.  

Notaram ainda que além de dar acesso às enfermarias, no espaço há entrada para uma               

sala de convivência que dispõe de sala de atividades manuais/lúdicas, sinuca, totó, uma             

cozinha experimental e uma sala para Terapia Ocupacional.  

Na área de convivência havia 1 (um) recreador, que afirmou não ter formação na área de                

saúde, mas que já trabalha na clínica há mais de 10 (dez) anos, dando apoio à Terapeuta                 

Ocupacional e propondo atividades. A Terapeuta Ocupacional estava na sala em atividade            

com 7 (sete) pacientes. Foi possível sentar à mesa com a terapeuta e os pacientes para                

conversar sobre o hospital, momento em que os pacientes fizeram elogios à terapeuta e              

disseram que só ficam felizes quando está na unidade, pois podem ficar na sala desenhando. 

Ficou também evidente uma deficiência profunda na oferta de atividades, tanto           

terapêuticas, quanto ocupacionais. Após servido o almoço, os pacientes passam vagar pelos            

pátios e corredores enquanto poucos realizam atividades, sendo estas pessoas internadas que            

possuem algum nível mínimo de autonomia. Os que aparentavam estar mais patologicamente            
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comprometidos, que deveriam ser o principal foco de atenção, perambulavam sem rumo pela             

clínica. Não obstante, uma dificuldade enfrentada na realização das conversas foram um            

grande número de pacientes “dopados”, especialmente no setor dos dependentes de           

substâncias psicoativas. 

Quanto à precariedade e a regularidade de ofertas de ‘oficinas’, por exemplo, atividades             

de convivência, terapia ocupacional, expressividade - para além da rotina de cuidados            

hospitalares, há a resultante de grande número de pessoas internadas com prevalente            

permanência nos leitos, o que realça os sintomas ‘negativos’ - como apatia, alheamento do              

mundo externo - assim como também reflete a sedação medicamentosa como única forma de              

“contenção”. 

No que se refere a agravos, foi informado que os pacientes são enviados ao Hospital               

Municipal Raul Sertã, mas que os mesmos são extremamente maltratados no local, amarrados             

de forma inadequada, o que faz com que retornem com os pulsos muito machucados.              

Relataram ainda que há negativa de atendimento, fazendo com que terminem abandonados -             

apontando haver forte discriminação contra os mesmos. Afirmaram também que os           

profissionais do hospital municipal tendem a deixá-los fugir, o que terminou gerando o             
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atropelamento de 2 (dois) pacientes do Santa Lúcia que foram encaminhados ao Hospital.             

Informaram ainda, haver dificuldade extrema para conseguir atendimento em dentista, que           

termina não ocorrendo. 

Informaram conseguir articular com os CAPS locais, salvo o de Nova Friburgo-RJ, que             

não opera adequadamente. Informam ainda, que há controle por meio de comprovante nas             

idas a reuniões dos Alcoólicos Anônimos (AA), e que, se os pacientes não retornam, estes               

realizam baixa dos internados, depois de um tempo. Foi dito ainda, que o tratamento              

desenvolvido pela clínica não é articulado com outros serviços de saúde, cultura e esporte,              

entre outros da rede pública. 

V DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

Sobre a questão da desinstitucionalização, indagam se tinham conhecimento sobre um           

plano a existência de algum planejamento voltado para tal lógica, o que informam que não.               

Com relação às informações colhidas, o hospital mantém uma constante de pacientes em             

termos numéricos, não havendo nenhuma diminuição drástica nos últimos anos destes           

registros. 

VI INCIDENTES NO HOSPITAL 

Com relação a tais incidentes, relatam a falta de medicamentos que não são             

psicotrópicos. Sobre as urgências psiquiátricas, informam que as pacientes que se encontram            

em excessiva agitação, apresentando comportamento violento ou potencialmente suicida, são          

contidos mecanicamente. A contenção mecânica seria amarrar as pernas e os braços da pessoa              

internada na instituição. Normalmente, os contidos ficam sob observação em um cômodo            

anexo à enfermaria durante uma noite, chamado de “sala de intercorrência”. A equipe técnica              

segue um protocolo para executar as contenções, no entanto, neste não há restrições sobre              

homens conterem mulheres ou o inverso. 

Afirmam ainda que quando são realizadas, sempre são registrados nos prontuários bem            

como as normativas para tal. Registram que o hospital promove treinamento aos funcionários,             

e ao serem indagados sobre como é realizado este treinamento, não deixam claro, apenas              

reiteram que o hospital realiza e que os profissionais que ficam incumbidos por esta atividade               
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são da categoria da Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem). Sobre a            

frequência do treinamento, se limitam a informar que ocorrem constantemente. 

Informaram que o serviço possui um plano para descontinuar o uso da contenção, e              

formas de lidar com as situações de crise. Justificaram que a necessidade de contenção              

geralmente é devido ao não funcionamento das medicações receitadas ao paciente. Ao            

perguntar sobre caso tenha ocorrido, caso em que a contenção se fez necessária e quais foram                

as medidas tomadas para prevenir tais situações, a direção relata já ter ocorrido algum caso               

em que uma pessoa internada no serviço foi agredida verbalmente, mas que é raro e que,                

quando chefia tem conhecimento de alguma situação de agressão, a pessoa será punida. Foi              

relatado, ainda, que os funcionários são constantemente orientados para oferta do tratamento            

humanizado. 

Sobre terem tomado ciência de caso em que um profissional tenha ameaçado            

administrar alguns medicamentos em alguma pessoa internada no serviço caso, esta não se             

comportasse de determinada maneira e/ou como forma de punição, foi dito que não. Quanto à               

agressões físicas na unidade relataram que em relação aos profissionais não, mas que entre as               

pessoas internadas, acontece às vezes, e que para evitar, há sempre uma equipe de              

enfermagem treinada para evitar brigas. Foi passado para a equipe da inspeção que não há               

registro de casos de abuso sexual na instituição. 

Sobre a existência de canais de denúncias acessíveis às pessoas internadas, afirmam             

que existem e que isso se dá através de familiares, porém, não foi apresentado nenhum               

protocolo formal de informe aos órgãos competentes municipais, de justiça e de defesa aos              

direitos humanos.  

Avaliaram que no momento não há, por parte da instituição, nenhuma forma de             

comunicação aos internados sobre como poderiam prestar queixa em casos de ameaças e/ou             

abuso e violência dentro do espaço da clínica, além de não haver apresentação de              

documentações, no caso de registro de queixas, tampouco seus desdobramentos. 

VII PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

Sobre a vinculação do trabalho desenvolvido na internação fechada com a rede de             

atenção psicossocial (RAPS), informam que é realizada com todos os CAPS dos municípios             
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que apresentam pessoas institucionalizadas na referida unidade. Afirmam ainda, que todos           

apresentam projeto terapêutico singular e que tal atividade é realizada pelas categorias da             

Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Sobre as licenças terapêuticas, registram que são            

previstas e realizadas pelo hospital, mediante avaliação do médico assistente baseada nas            

condições da pessoa internada. No entanto não há projetos terapêuticos específicos para            

pessoas em internações de longa permanência (mais de um ano de internação), fato curioso              

uma vez que há pessoas internadas por longos períodos, inclusive elegíveis a inserção nos              

Serviços Residenciais Terapêuticos do Município. 

Foi constatado que não existe um plano terapêutico para se pensar e estruturar a alta dos                

pacientes. Os funcionários da equipe técnica afirmaram que muitos pacientes desejam ir            

embora da clínica, e isso os causam desconforto. Vários pacientes, principalmente as            

mulheres, solicitam que anotem seus nomes, com a expectativa de que algo possa ser feito em                

relação à situação deles. Muitos pedem para sair do hospital e para que contatem seus               

familiares. 

Foi observado elevado número de pacientes reconhecidamente em situação ‘estável’ e           

em condição de alta, indevidamente retidos no hospital por questões de ordem social,             

precariedade na abordagem, trabalho com as famílias (sic: “a família não quer levar”),             

resultando num deletério prolongamento da permanência na instituição. 

Sobre os prontuários, por amostragem, observaram prontuários com o mesmo padrão de            

anotações Médicas e de Enfermagem, com evoluções sintéticas, sem particularidades sobre a            

condução do caso e respostas dos pacientes. Sobre o planejamento do Projeto Terapêutico             

Singular (PTS), a equipe mostra uma página em prontuário, com espaço para anotação de              

cada categoria profissional, sem a perspectiva de trabalho interdisciplinar, de          

acompanhamento do paciente e de delineamento de projeto de alta programada ou mesmo             

qualquer referência a encaminhamentos de ações psicossociais e voltadas à          

desinstitucionalização.  

Apesar de nos prontuários haver uma parte intitulada de Plano Terapêutico Individual            

para encaminhamentos individuais, foi esclarecido que a equipe como um todo não se reúne,              

havendo frequentes encaminhamentos distintos dos Médicos no que se refere à medicação            

(alguns com muita medicação, outros com menos) cabendo aos Enfermeiros tentar fazer a             

ponte entre eles de um plantão para o outro evitando que haja absoluta irregularidade entre as                
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prescrições. Informaram ainda, que os médicos fazem uma escuta qualificada e respeitosa da             

opinião da equipe de enfermagem. 

A partir das entrevistas com os profissionais e pelo escrito nos prontuários, a equipe não               

demonstra compreensão do que seria um Projeto Terapêutico Singular (PTS) construído           

coletivamente pelas categorias profissionais existentes na clínica, com a participação do           

paciente e seus familiares e/ou rede de apoio.  

De acordo com um dos funcionários, há reiteração ao fato de que o uso de               

medicamentos ainda é excessivo e não há um plano para a redução. Além disso, foi percebido                

que o modelo de projeto terapêutico da clínica não é bom, posto que se estabelece a partir de                  

uma perspectiva segmentária dos saberes, funcionando como um prontuário. 

A respeito dos prontuários, informam à equipe entrevistadora que o hospital possui            

prontuário único para cada pessoa em internada, ao serem indagados sobre ser consentido à              

pessoa internada o acesso ao conteúdo do prontuário e como isso se dá, afirmam que é                

consentido, porém basta que o familiar solicite.  

Os pacientes informam ter dificuldade de conseguir acesso aos médicos e demais            

membros da equipe e desconhecem a execução de um projeto terapêutico singular. Segundo             

um dos pacientes mais jovens dentre os quais conversamos, a Clínica é um lugar para dormir.                

“Aqui é pra dormir”. Foram muitas as queixas em relação a falta de atividades recreativas,               

laborativas e terapêuticas. 

Ao analisar os prontuários médicos, através de amostragens, foi constatado que, em            

alguns casos, sequer havia a prescrição de um projeto terapêutico para o paciente.             

Opostamente ao que afirmou a Direção, o Psicólogo Técnico que participou da vistoria,             

verificou que não existe na unidade o desenvolvimento de projetos individuais terapêuticos. 

Observam ainda, que embora apresentem pessoas institucionalizadas que pertençam ao          

público LGBT, não há ações de trabalho destinadas aos mesmos. A direção da unidade              

assumiu que não há ações voltadas para as pessoas LGBT internadas na unidade.  

Alega nunca ter tomado ciência sobre casos de abuso sexual na clínica. No entanto,              

situações de agressão entre as pessoas internadas ocorrem com alguma frequência. 

Não foram relatados ou percebidos sinais de maus tratos ou violência por parte de              

funcionários da clínica, no entanto, fica evidente a forma com a qual a violência institucional               

é administrada pela própria existência da clínica. 
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A limitada oferta de atividades sendo excludente para aqueles que aparentam rejeitar             

todas as modalidades de “adaptação”, leva os pacientes à uma aceitação de sua condição de               

objetos de violência na sociedade, meramente administrados pela clínica. Sem interação com            

a sociedade da qual são excluídos, sem oferta à Atenção Psicossocial, sem busca por              

autonomia, a violência existe e é institucional mesmo que não haja uma situação clara como               

uma pessoa amarrada ou sendo alvo de violência física. A lógica de “depósito” de pessoas               

indesejáveis não reduz ou sequer avança sobre a exclusão destas pessoas por parte do que               

chamamos de sociedade, ao contrário, a alimenta e perpetua. 

VIII EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

Sobre tal, averiguaram que não há informação a respeito desta atividade pelos            

pacientes, e sim um histórico de que alguns auxiliavam em uma padaria (Padaria “Miolo              

Mole”) anexa à unidade hospitalar, o que, conforme se relatou, não mais existe. 

IX FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Sobre esta, informaram que o hospital é fiscalizado pelo Poder Judiciário raramente,            

pelo Ministério Público frequentemente, pelo menos duas vezes ao ano e pela Sociedade             

Civil, não precisaram a frequência, terminaram apresentando que a Defensoria Pública, não se             

apresenta como órgão fiscalizador do hospital. 

X RECOMENDAÇÕES 

Por fim, compreendendo a exposição de recomendações, tendo em vista toda análise da             

equipe, verificou-se que a lógica manicomial não se sustenta apenas no equipamento ‘asilar’,             

já que a clínica psiquiátrica ou assemelhado é apenas endereço de chegada, mas não a rota de                 

‘partida’, é imprescindível que as políticas descritas em Leis e Portarias e Diretrizes Técnicas              

sejam basicamente aplicadas. Assim, destacamos, que os Gestores da Secretaria Municipal de            

Saúde sejam instados a tomar para si a responsabilidade de gerenciar a relação de prestação de                

serviço dessa instituição, com um viés de desinstitucionalização. 

Situamos a necessidade de realização imediata de um censo psicossocial atualizado,           

considerando o fato de diferenciar as características clínicas de ‘caso a caso’, indicando o              

28 
 



 

Projeto Terapêutico a curto e médio prazo, propondo uma revisão das indicações de alta e               

continuidade da assistência a nível ambulatorial e no território, por meio de ações de cuidado               

ampliado, compartilhado e de atenção psicossocial, inclusive envolvendo os programas e           

estratégias voltadas à atenção básica, saúde da família – para cada Município envolvido, ou              

seja, para as cidades que tenham seus munícipes albergados na clínica. 

Que, a partir do censo, os municípios vizinhos e com pessoas internadas nas instituições              

visitadas, informem cronograma de curto e médio prazo para com os respectivos munícipes,             

sobretudo aqueles com mais de três meses de internação, e no qual se indique composição de                

‘Equipe de Desinstitucionalização’ à instituir rotinas de acompanhamento regular para cada           

um dos pacientes oriundos de seus serviços (CAPS, Ambulatório, Estratégia de Saúde da             

Família, etc.) ou mesmo daqueles porventura ainda não inseridos na Rede de Atenção             

Psicossocial (RAPS). 

Que, a partir dos resultados do censo, a Secretaria Municipal de Saúde de cada              

município possa realizar o planejamento do incremento necessário nas suas respectivas RAPS            

para os processos de desinstitucionalização dos seus munícipes, como por exemplo,           

ampliação de CAPS e implantação de Serviço Residencial Terapêutico (SRT).  

Que a Secretaria Estadual de Saúde e de Assistência Social realize um trabalho conjunto              

com de mapeamento das necessidades desses pacientes que estão moradores do hospital            

psiquiátrico, ressaltando que a longa internação destas pessoas é também decorrência da            

vulnerabilidade social, para além das necessidades de tratamento em dispositivos da rede de             

atenção psicossocial. 

Que seja regularizada a comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária ao Módulo           

de Saúde Mental (MSM) do Ministério Público Estadual no prazo apontado como assim             

indica a Lei Federal n° 10.216 de 06 abril de 2001. 

Que seja agenciada a urgente revisão das internações involuntárias promovidas via           

medidas judiciais, uma vez que a indicação da permanência em ambiente nosocomial só se              

sustenta caso haja de fato confirmação da necessidade de tal medida e, ainda assim, pelo               

tempo mínimo e a fim de evitar deletéria situação de ‘institucionalização’ e efeitos             

iatropatogênicos de cronificação de quadro de ‘doença mental’ pela convivência em           

instituição de cunho asilar. 
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Que seja instituída uma urgente revisão dos protocolos para internação psiquiátrica,           

ficando claro o exato fluxo de atenção à crise, ou seja: quem avalia e indica a internação,                 

quem (qual equipe externa da Atenção Psicossocial) seguirá o paciente quando de sua estadia,              

não só acompanhando, paciente e profissionais do estabelecimento contratado na formulação           

de um PTS / planejamento de alta, como contemplando as respectivas famílias e numa              

preparação já para o ‘pós alta’; e que seja consignado um documento dando a devida clareza                

do ‘passo a passo’ nessa movimentação, evitando-se ao máximo internações          

desnecessariamente prolongadas. Que a revisão do Plano Terapêutico Singular inclua um           

levantamento dos pacientes curatelados (Quem é o curador? O paciente participa de alguma             

prestação de contas?), na perspectiva de que toda proposta/tentativa de retomada de suas             

autonomias ensejarão maiores possibilidades de melhora clínica. 

________________________________________________________ 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

________________________________________________________ 

Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Nova Friburgo 

________________________________________________________ 
Patrícia Oliveira 

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

________________________________________________________ 
Natália Damazio 

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