
1 

RELATÓRIO DE VISITA 

CASA DE SAÚDE SANTA MÔNICA 

I INTRODUÇÃO 

No dia 03 de dezembro de 2018, equipe composta por quatorze profissionais, sendo 

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

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

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

um representante do Ministério Público Federal, dois representantes do Grupo de Apoios 

Técnico Especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro (GATE/MPRJ), três 

representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e um representante do 

Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, realizou visita Casa de Saúde 

Santa Mônica Ltda., localizada na Estrada União e Indústria, nº 1193, Corrêas, Petrópolis-

RJ, CEP: 25720-062, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o 

número 31.146.863/0001-03. 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, Dra. 

Margareth Chauffaille, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia de visita. A equipe 

da inspeção foi dividida em 4 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 conversas 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 diretora que acompanhou a inspeção esclareceu que é médica psiquiatra e dirige o 

local há 35 anos (CRM 5240841-7), exercendo o cargo geral de direção e de diretora clínica. O 

Hospital foi inaugurado em 1969 e o único serviço que presta atualmente é o de internação. 
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Segundo a diretora, a instituição é privada, mas coordenada pelo SUS. Foi informado que houve 

o pedido de descredenciamento do SUS, o que não foi possível até o momento em razão de

decisão judicial proferida em ação civil pública. Foi afirmado o interesse em interromper as 

atividades, o que ainda não foi possível em razão de inexistir residências terapêuticas aptas ao 

recebimento dos usuários.  

Segundo relato da própria diretora – o Hospital Clínico de Corrêas (HCC) estaria em 

“processo de arrendamento da clínica” e que alguns pacientes seriam egressos de lá. Como o 

HCC não conta com internação psiquiátrica, conclui-se que pacientes não-psiquiátricos estão 

sendo internados junto com os demais. A instituição já teve leitos particulares e hoje funciona 

com leitos apenas do SUS e recebe complementação no valor mensal de 45 mil reais. Foi 

informado que a Unidade prestava o serviço de Hospital-Dia mas foi fechado há 10 anos.  

Segundo a direção, estão internadas no espaço 155 pessoas, 99 homens e 56 mulheres – 

distribuídos em quatro alas. Sendo duas alas masculinas e suas femininas – esta organizada em 

dois andares, sendo a parte térrea para idosas e o segundo andas para as mais jovens. Cabe 

informar que, durante a vistoria, diferentes profissionais informaram números distintos sobre o 

contingente de pessoas internadas. Visualmente foi possível verificar que a clínica não abrigava 

os 99 (noventa e nove) homens que a direção afirmou, sendo o número de internos inferior. Ao 

pedirmos a lista de usuários para a equipe de enfermagem nos foi entregue uma lista com apenas 

68 nomes - mais compatível com o número que se encontrava no pátio. 

A direção afirmou que possuem licença sanitária para o funcionamento, porém o 

documento de comprovação não nos foi apresentado. Foi informado que a Casa de Saúde possui 

Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) e que os mesmos estariam atualizados. Foi feita requisição 

específica para sua apresentação e nos foi entregue cópia da documentação. 

Os serviços de cozinha e lavanderia são terceirizados e ocorrem na sede das respectivas 

empresas prestadoras de serviços, não havendo, portanto, que se tratar de riscos como gás e 

produtos químicos. 

A partir de dados da direção há cinco anos não ocorrem acidentes e que os riscos 

consistem basicamente em objetos perfurocortantes, como seringas e tesouras. As 

Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) emitidas nos últimos cinco anos também foram 

objeto de requisição. Foi entregue quatro páginas de documentação sobre comunicações de 

acidentes, constando quatro informações de acidentes no ano de 2018. 
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Durante a visita observamos a existência de extintores de incêndio que estavam na 

validade. Contudo os funcionários informaram que não fizerem curso com bombeiros para 

utilização do equipamento, mas que no curso de enfermagem aprendem a utilizar o material. 

Em relação ao setor da Farmácia, a equipe verificou a ausência de ventilação mecânica 

ou ar condicionado, ausência de termômetro (ambiente e geladeira), de tela milimétrica na 

janela, e que os funcionários não faziam uso de touca dentro do ambiente do setor. Os remédios 

psicotrópicos ficam em armário fechado e os demais medicamentos ficam em estantes aberta. 

Encontramos com soro fisiológico vencido, como também medicamento destacado sem o lote 

e data de validade. 
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No segundo andar também está localizado o posto de enfermagem, onde ficam os 

medicamentos e os prontuários dos pacientes. Cabe esclarecer que os medicamentos são 

entregues pela farmácia da clínica, e as bandejas ficam sob a mesa. Nos foi esclarecido que no 

setor sempre fica uma enfermeira e que a sala fica trancada. Não foi observado informações 

sobre reencape e desconexão de agulhas, mas no posto de enfermagem as alas masculinas 

tinham uma informação sobre cuidados éticos com os pacientes. 

O ambiente de lavanderia é dividido entre área suja e área limpa, as máquinas são 

dotadas de duas tampas, uma na área suja e outra na área limpa, a comunicação entre as duas 

áreas somente é feita por meio de visores ou intercomunicadores. Porém, foi avaliado que a 

calandra não possui termômetro indicando a temperatura do cilindro ou calha, e que não possui 

termostato (regulagem de temperatura), bem como não possui proteção para impedir que o 

trabalhador se acidente nos cilindros ou partes móveis., Sobre as máquinas possuírem proteção 

de correias e polias conforme NR 12, não foi observado mecanismos nas máquinas que 

interrompam seu funcionamento quando acontece abertura de seus compartimentos.  

Ao adentrar nas dependências da instituição foi possível observar que as condições 

físicas do prédio e dos equipamentos são obsoletas e inadequadas, algumas trazendo riscos aos 

trabalhadores, como é o caso das instalações elétricas, especialmente a dos banheiros destinados 

aos usuários, tanto na ala feminina quanto, e, especialmente, o da ala masculina. Bem como o 

risco ergonômico, uma vez que não há qualquer tipo de estudo e/ou análise quanto a tais riscos. 

No caminho para a ala feminina havia um odor forte, ácido e desagradável. O local 

apresentava sinais de ter sido limpo há poucos instantes, em função da quantidade de sujeira 

que estava sendo varrida, deixando a impressão que a unidade não era higienizada há muito 

tempo, e que a faxina ocorria em função da presente inspeção. O banheiro do pátio da ala 
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masculina estava em péssimas condições, havia fezes no chão e as privadas sequer tinham 

tampa. 

Com relação a conservação e limpeza geral, a fiscalização verificou que há vasilhames 

disponíveis para coleta seletiva de lixo comum e hospitalar. Porém, a unidade possui apenas 

carro funcional destinado ao transporte da alimentação. 

Avaliando os ambientes relacionados à cozinha e refeitório, a equipe verificou que a 

cozinha não se apresentava com condições satisfatórias de limpeza (teto, piso, paredes e 

mobiliário), as janelas e portas encontravam-se sem telas milimétricas, estando as portas abertas 

para a área externa e sem qualquer proteção.  

O armazenamento de alimentos e mantimentos estava devidamente acondicionado em 

geladeira, e os armários sem contato direto com teto/piso. Sobre a presença de um sistema de 

exaustão e outros equipamentos que reduzam a dispersão de gorduras e vapores, conforme 

estabelecido na NBR 14518, foi justificado que o preparo e fornecimento da alimentação é 

realizada pelo Hospital Clínico de Corrêas. 

Avaliou-se ainda, que a unidade apresenta piso lavável, fornecimento de água potável e 

equipamentos apropriados e seguros para aquecimento de refeições. Não sendo observada a 

existência de extintores nas proximidades da cozinha, “panelões” de pressão com indicativo de 

manutenção e se o refeitório do serviço de saúde atende ao disposto na NR-24.  

A respeito do estado do local em que as pessoas institucionalizadas realizam suas 

refeições, foi constatado que não se apresentam estruturados para tal atividade. O mobiliário do 

refeitório é insuficiente: espaço físico pequeno, limitado e inapropriado para a quantidade de 

pessoas. No dia da vistoria, haviam pessoas se alimentando sentados no chão do refeitório e no 

pátio. Cabendo ressaltar que a distribuição dos alimentos aos pacientes é realizada em pratos, 
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talheres e copos de plásticos, e estes guardados também de forma irregular. 

Ao que se refere à área externa destinada para atividades coletivas e/ou de lazer, não se 

apresentaram como espaços adequados para circulação de quem se encontra internado, além da 

inexistência de um local para a prática de esportes e atividades físicas. Os espaços de lazer, 

tanto na ala feminina quanto masculina, com televisão, DVD, livros, revistas e/ou jogos não 

estavam em boas condições de uso. Na enfermaria feminina, havia apenas uma televisão no 

pátio interno. E na enfermaria masculina foi encontrado um aparelho de televisão e salão de 

jogos, com apenas uma mesa de sinuca. 

Na ala masculina os usuários homens estavam no pátio, embaixo de um sol forte, alguns 

andavam pelo espaço e outros estavam deitados ou sentados no chão ou nos bancos de cimento. 
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Quanto ao motivo de deitarem no chão os profissionais responderam que tratava-se de 

população de rua que repetem o hábito de dormirem em locais duros na instituição. 

 Foi perguntado à funcionária que acompanhava a inspeção se os usuários tinham 

liberdade de subir ao quarto ou se tinham que ficar ali. Foi respondido que os quartos ficavam 

trancados durante a manhã e que só voltavam a ser abertos na parte da tarde. Sabendo o alto 

índice pluviométrico de Petrópolis, nos foi informado que mesmo quando chovia a rotina se 

mantinha e os usuários ficavam embaixo da parte coberta, que englobava uma área reduzida 

externa, com poucos bancos de cimento.  

No que se refere aos banhos são realizados por ordem de quarto. Os usuários informaram 

que não tem “nem cinco minutos de manhã” para higiene, tendo que descer rapidamente para a 

área do pátio e retornando ao quarto somente à tarde, onde são obrigados a permanecer a partir 

das 17 horas - o acesso aos quartos era aparentemente livre na ala feminina.   

Na ala feminina as usuárias comentaram que, quando ficam agitadas, ocorre contenção 

e agressão da equipe com elas. A partir das falas das mulheres, e no momento da inspeção, a 

equipe técnica da unidade demonstrou interagir minimamente e/ou não dialogar com as 

usuárias, mesmo quando notoriamente as usuárias estavam em sofrimento.  

Sobre a existência de espaços restritivos, cela forte ou quartos de isolamento, a equipe 

fiscalizadora não observou ambientes que apresentassem tais características. Os leitos em que 

os usuários ficam em observação, e onde ocorrem contenções mecânicas são camas comuns, 

não caracterizados como leitos hospitalares. 
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Durante a visita a equipe fiscalizadora constatou que haviam duas idosas na enfermaria 

feminina em contenção mecânica abdominal, realizada com pequeno retalho de cobertor velho 

preso na cama e na região abdominal. Foi explicado pela equipe técnica que essa prática é 

comum na instituição, visto o grande número de pacientes idosas. A justificativa para 

realizarem a contenção estaria vinculada ao fato de que as idosas teriam risco de quedas, em 

função de alguma agitação excessiva ou comportamento violento contra si ou contra as demais 

internas. Na oportunidade foram alertados que tal prática é violadora de direitos e se configura 

como tortura, uma vez que pela legislação vigente a instituição deveria oferecer leitos com 

grades e contar com cuidador.  

De acordo com a avaliação dos espaços destinados à consultórios para atendimentos, a 

equipe fiscalizadora verificou a existência de um consultório individualizado, situado no andar 
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térreo. Havendo ainda consultórios compartilhados, localizados dentro dos postos de 

enfermagem.  

Avaliando a unidade em sua totalidade apresenta rachaduras e infiltrações. Os 

dormitórios não apresentavam ventilação mecânica ou ar condicionado, não garantindo 

adequadas condições de climatização, haviam lâmpadas queimadas e interruptores de energia 

sem a devida proteção. 

Quanto à manutenção e reforma, houve solicitação ao serviço terceirizado, mas não 

houve resposta. A partir das falas dos profissionais os eventuais consertos são realizados de 

forma rápida, contudo apontaram que a última reforma ocorreu há mais de seis anos, bem como 

só existe, no momento, um funcionário responsável para toda manutenção do imóvel.  Foi 

sinalizado que alguns pacientes, de maneira voluntária, auxiliam na limpeza do próprio 

ambiente.  

No dia da fiscalização, os dormitórios da enfermaria feminina, em que estavam as 

pessoas idosas contidas, apresentavam odor de urina e não havia identificação das pessoas nas 

camas ou dormitórios. Verificou-se que todas as pessoas apresentam camas próprias, no 

entanto, os mobiliários se apresentam desgastados, algumas camas bem danificadas, com 

alguns colchões rasgados, danificados e sem proteção para higienização. Sobre a composição 

destes espaços, todos os quartos possuem mais de seis leitos, nenhuma cama apresentava grade, 

inclusive nos leitos em que permanecem pessoas contidas mecanicamente. Observa-se a 

ausência de possibilidade de pertences próprios e individualizados, confirmado pelo baixíssimo 

número de armários, que são pequenos e em quantidade muito inferior ao número de pessoas 

dormindo no quarto.  

Concomitantemente, verificou-se que o ambiente do banheiro feminino do segundo 
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andar, parte do banheiro não era fechado com laje, desta forma, era possível visualizar as telhas 

e os fios expostos, também adentrava muito vento no ambiente do banheiro e haviam algumas 

janelas quebradas. Nestes espaços as paredes apresentavam mofo, além de sujas, janelas 

gradeadas, sem tela milimétrica e com diversos vidros quebrados. 

Durante a inspeção nos quartos das mulheres, foi verificado que um quarto estava 

trancado. Uma funcionária técnica informou que o mesmo estava desativado e quando abriu a 

porta do cômodo, haviam camas em péssimo estado e o chão estava molhado em função de uma 

infiltração no teto. Contudo, uma das camas estava arrumada, com um colchão fino e roupa de 

cama. Uma interna disse que aquele era o quarto da “Vera”, porém, a profissional da instituição 

insistiu na versão de que o quarto estava desativado. 

Ao que se refere a acessibilidade das pessoas que se encontram na instituição, não foi 

identificada a existência de rampas, barras e corrimões, além de outras adaptações que 

garantiriam a acessibilidade condizente às necessidades das pessoas institucionalizadas que 

estariam acamadas ou apresentassem restrição de mobilidade. Incluindo os espaços dos 

sanitários, foram averiguadas a presença apenas de barra nos banheiros, e a inexistência dos 

demais que apresentam extrema relevância à acessibilidade das pessoas que se encontram na 

instituição às atividades cotidianas. 

Nos espaços de sanitários, além dos demais ambientes para circulação de pessoas com 

deficiência e/ou restrição de mobilidade, inclusive para circulação de macas, verificaram que a 

instituição não oferta acessibilidade adequada para pessoas com dificuldade em locomoção.  

A Casa de Saúde Santa Mônica apresenta condições lastimáveis para a internação de 

pacientes em sofrimento psíquico. Suas instalações contrariam os princípios estabelecidos pela 

ONU para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e para a Melhoria da 

Assistência à Saúde Mental, bem como violam a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Estado brasileiro em 2008. No mais, as condições da 

Casa de Saúde também contrariam a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a 

Lei da Reforma Psiquiátrica. 

A clínica é localizada em local urbano e em via de acesso entre o centro da cidade e o 

distrito de Itaipava. Porém, não há no entorno comércio, praça ou algum ambiente que 

possibilite interação social. 
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Os pacientes que foram internados “involuntariamente”. As internações não são 

informadas ao Ministério Público porque o sistema é “confuso”. O serviço de referência para 

urgência psiquiátrica na cidade é a UPA e o Hospital Municipal Nelson Sá Earp. 

Não foi observado um espaço para emergência de intercorrências clínicas como também 

não possui carro de emergência, a enfermeira sinalizou que estava equipando uma ambulância, 

no entanto a mesma não estava no local, para que pudéssemos tecer maiores detalhes. 

A maior parte dos pacientes afirma não ter sido internado voluntariamente, muitos 

disseram estar internados por determinação judicial ou por internação compulsória, após terem 

sido atendidos na emergência psiquiátrica de um posto de saúde da região.  

Uma fala em especial vindo da equipe técnica nos preocupou: ao indagarmos sobre 

usuários que estavam na unidade por uso problemático de drogas, foi relatado o caso do usuário 

que é alcoolista e que já havia estado antes na unidade, mas que dessa vez, segundo palavras da 

técnica, “vai ficar um bom tempo, porque como ele arranja problema fora a psiquiatra não vai 

deixar sair tão cedo”. A grande maioria dos entrevistados estava com internação involuntária 

por ordem judicial, o que pareceu ser a resposta padrão ao uso abusivo de drogas.  

A diretora informou que há 3 tipos de paciente no local: os que não têm condições de 

receber alta, os que têm condições, mas não tem familiares para recebê-los e, por isso, 

continuam na instituição. Havendo também os que são internados, melhoram e recebem alta. 

A partir da relação do quadro de funcionários enviada pela direção para a equipe da 

inspeção há: 

• 29 técnicos de enfermagem, sendo apenas um com jornada de trabalho caracterizado como

diarista (200h mensais) e os demais com plantão 12x36 (180h mensais); 

• 15 serventes de limpeza, sendo apenas um com jornada de trabalho caracterizado como

diarista (200h mensais) e os demais com plantão 12x36 (180h mensais); 

• 01 Jardineiro, com jornada de trabalho de 220h mensais;

• 01 Farmacêutica, com jornada de trabalho de 120h mensais;

• 01 Enfermeiro, com plantão 24x72 (192h mensais);

• 01 Barbeiro, com jornada de trabalho de 220h mensais;

• 05 Auxiliares de enfermagem, com plantão 12x36 (180h mensais);

• 03 Auxiliares de farmácia, sendo dois com plantão 12x36 (180h mensais) e um com jornada

de trabalho de 200h mensais; 

• 01 Fisioterapeuta, com jornada de trabalho de 150h mensais;
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• 01 Auxiliar de manutenção, com jornada de trabalho de 220h mensais;

• 01 Gerente operacional, com jornada de trabalho de 200h mensais;

• 01 Recepcionista, com plantão 12x36 (180h mensais);

• 02 Copeiras, com plantão 12x36 (180h mensais);

• 10 médicos, sendo 04 com jornada de trabalho de 120h mensais, e 06 com plantão 24h.

Verificou-se que o quadro de funcionários é composto por 07 (sete) médicos 

plantonistas, somente 01 (um) enfermeiro e de 2 a 3 técnicos em cada plantão por ala. Segundo 

os profissionais entrevistados a composição e o número de profissionais médicos é suficientes, 

contudo a composição e o número de profissionais enfermeiros, auxiliares e técnicos em 

enfermagem seriam insuficientes para assegurar a qualidade assistencial. 

Cabe ressaltar que a instituição não conta com equipe técnica mínima, conforme 

previsto na portaria 251 de 2002, uma vez que não possui no quadro de profissionais psicólogo, 

nutricionista, clínico geral, terapeuta ocupacional e cuidadores. 

Quanto ao desenvolvimento de ações para a qualificação profissional e educação 

permanente em saúde, informaram que não participam de capacitação ou ações de educação 

permanente para atuarem na área de saúde, bem como não há propostas de qualificação 

profissional orientadas para a melhoria do trabalho no hospital. Nesse ponto, a equipe médica 

realiza reuniões, ao acaso, sem agenda pré-definida ou assuntos programados, já o restante da 

equipe, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, não realiza reuniões. 

Informaram também que, com a mudança de gestão na Casa de Saúde Santa Mônica, 

passou a ser gerido pelo Hospital Clínico de Corrêas. Nesse ponto, relatam que se tornaram 

comuns atrasos e parcelamentos dos salários de todos os funcionários, sem satisfações ou 

explicações por parte da nova gestão, gerando desmotivação por grande parte da equipe, pois 

não há diálogo com a direção. 

Sob o aspecto contratual, todos os trabalhadores estão formalmente vinculados ao 

Hospital Clínico de Corrêas, que é o responsável pelo pagamento de salários e controle de 

jornada. 

Estando todos os empregados vinculados à terceira pessoa, a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) fica prejudicada, pois está formalmente constituída, porém, 

não alcança a realidade dos trabalhadores do Hospital uma vez que os mesmos não têm 

representante naquela comissão que se limita a tratar das situações que envolvem 

especificamente o Hospital Clínico de Corrêas. 
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III DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

Durante a conversa com a direção, a assistente social Sra. Laura informou que existem 

treze ou quatorze pacientes em situação de total abandono, sendo ela própria curadora de alguns. 

No entanto, não soube informar quantos curatelados possui sob seus cuidados, e que não há 

controle pela instituição para saber quais pacientes são efetivamente curatelados. Foi relatado 

que muitos pacientes estão sem documentação e alguns têm certidão de nascimento, mas sem 

qualquer dado familiar. 

Muitos relataram estar internados há mais de seis meses. Um usuário relatou estar 

internado há vinte anos, o que fora confirmado com um funcionário técnico, que complementou 

a informação dizendo que este sequer possui certidão de nascimento, e é chamado pelos demais 

internos e pela equipe da clínica por um nome que inventaram para ele.  

Segundo a direção a alimentação dos pacientes é preparada no Hospital Clínico de 

Corrêas e entregue em uma grande “marmita”, que é dividida pelos pacientes no refeitório, 

assim, na instituição não há controle da qualidade da comida. São fornecidas 05 refeições ao 

dia, sem qualquer comprovação de adequação a dietas prescritas. Sobre as dietas especiais, a 

diretora informou que não tem como saber se os pacientes ingerem a comida correta pois “eles 

pegam a comida um dos outros”. 

Já os trabalhadores realizam as refeições na dentro da cozinha e de acordo com 

informações a comida para os profissionais é a mesma que dos usuários, que não é considerada 

de boa qualidade. Segundo os profissionais, são oferecidas cinco refeições diárias, nos seguintes 

horários 7:30h, 11:30h, 15h, 17h e 20h.  
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No momento da inspeção muitas pessoas institucionalizadas aguardavam na fila para 

comprar algum alimento na cantina. Ao conversar com alguns internos informaram que a 

comida na unidade seria péssima, e a comida da cantina de melhor qualidade. Relataram ainda 

que a mesma equipe produz os alimentos dos dois espaços, o que tornaria ainda mais gravosa a 

disparidade da qualidade dos alimentos. Um paciente relatou: “a comida é ruim, a da cantina é 

boa”, “a de graça é ruim e pouca”. A impossibilidade de repetir a alimentação também foi uma 

reclamação constante, tendo uma usuária inclusive direcionado a fala para um dos integrantes 

da equipe da inspeção dizendo “obrigada por terem vindo, é a primeira vez que deixaram a 

gente repetir”. 

As usuárias não possuem livre acesso a cantina da clínica, quando querem precisam 

aguardar algum funcionário para acompanhar, no momento da visita três usuárias esperaram a 

manhã inteira, uma vez que a técnica de enfermagem estava acompanhando a equipe da 

fiscalização e a clínica possui um quadro de profissional insuficiente para a realização das 

atividades. 

Na ala masculina observamos a existência de bebedouro no pátio, no refeitório e no 

andar dos quartos, como também possuem livre acesso à cantina. 

Quanto a disponibilização de fornecimento de água potável em local de fácil acesso às 

pessoas internadas, foi verificado que existem bebedouros nas unidades de internação, sendo 

a água potável e disponibilizada em garrafas, sem identificação e controle de data e/ou 

temperatura. A água potável é distribuída pelos funcionários de acordo com as demandas dos 

solicitantes.  

No pátio da enfermaria masculina, existe bebedouro para uso das pessoas internadas. 

Na enfermaria feminina, no pátio não existe bebedouro com livre acesso, precisando requisitar 

aos funcionários caso queiram beber água, uma vez que bebedouro fica dentro do posto de 

enfermagem. Em ambas as alas, ao verificar os bebedouros nenhum deles apresentava 

informações a respeito de troca de velas e a periodicidade de sua manutenção.  

Sobre as questões inerentes ao fornecimento de roupas de cama, travesseiro, cobertores 

em boas condições de uso e adequado à temperatura climática, foi constatado que, por parte da 

unidade não há o fornecimento destes itens, com relação aos travesseiros para todos, a maioria 

não possui, e relataram fornecer cobertores extras diariamente, à noite. 

Como determinados itens não são fornecidos pela instituição, os familiares passam a ser 

responsáveis por levar aos entes que estão internados o que precisam. Foi observado que todas 
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as camas possuíam apenas um cobertor, e, considerando a baixa temperatura climática do 

município de Petrópolis-RJ, este procedimento pode ser considerado insatisfatório à promoção 

de atenção aos que se encontram institucionalizados. Com base na avaliação relacionada a 

conservação e limpeza do mobiliário da instituição, a fiscalização averiguou que tais quesitos 

são precários.  

Registra-se ainda que, com relação as roupas de banho e vestuário, as pessoas internadas 

utilizavam roupas bastante desgastadas e de uso coletivo, inclusive roupas íntimas. Os sapatos 

também são de uso coletivo e haviam pessoas descalças ou utilizando chinelos diferentes. 

Os pacientes encontravam-se sujos, com roupas rasgadas, roupas apertadas, 

perambulando pelo pátio, muitos desorientados sem conseguir interagir com a equipe. A direção 

informou que a instituição fornece roupas, chinelos e roupas de cama aos pacientes e que todos 

os pacientes têm lugar reservado para colocar seus pertences, mas que a maioria não tem nada 

para guardar. Nos quartos da clínica não possuem armários para guarda de objetos pessoais para 

todas as pacientes e, de acordo com a enfermagem, os armários são disponibilizados para as 

usuárias mais lúcidas, pois as demais “não preservam a orientação para esta tarefa”, prática que 

contribui para a massificação desconsiderando da preservação subjetividade de cada usuária. 

O aspecto dos usuários era de pouca higiene, alguns encontravam-se sem chinelo, todos 

com dentes podres ou sem nenhum dente mais. Conversando com alguns usuários esses nos 

confirmaram que as roupas são distribuídas aleatoriamente para eles, independentemente de 

serem pessoas de grande porte ou não, e soubemos na rouparia que todas as roupas são doadas. 

Com relação à composição dos sanitários, avaliou-se a existência de chuveiros com 

controle de temperatura, no entanto, nem todos estavam funcionando adequadamente, 

verificou-se ainda, a inexistência de papéis higiênico em locais de fácil acesso as pessoas 

institucionalizadas e, também em quantidade insuficiente a utilização dos mesmos. 

Ainda sobre os sanitários, avaliaram que estes espaços não apresentam portas, o que 

preservaria a privacidade dos que fossem utilizar, além dos sanitários não possuírem tampas e 

assentos. Durante a vistoria realizada na enfermaria feminina, verificaram que as torneiras das 

pias só eram liberadas água a partir da abertura do registro geral, e que não há fornecimento de 

sabão e toalhas nas pias. Quando indagados, alegaram que as pessoas internadas não realizam 

o fechamento das torneiras, foi verificado ainda que fornecem apenas sabonetes para uso

coletivo. Ainda sobre higiene pessoal, a equipe destaca que as escovas de dentes são 

individuais, os desodorantes são comprados pelo hospital e aplicado pelos auxiliares de 
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enfermagem. Não sendo observado a distribuição de shampoo, condicionador ou absorventes, 

e não há distribuição de preservativos, uma vez que os pacientes masculinos e femininos ficam 

separados – segundo foi justificado. 

A problemática apontada pela falta de sabonete e shampoo, tendo um paciente dito: 

“aqui só tem papel higiênico”. Um dos funcionários da equipe técnica, durante a inspeção, 

reforçou que a falta de materiais para higiene básica é um problema grave, lembrando de um 

episódio recente no qual a instituição ficou sem papel higiênico durante o turno de um plantão. 

As internas estavam aguardando o almoço ser servido. Parte estava em um pátio interno 

e outra parte em um pátio externo, muitas delas sujas e jogadas em cantos escuros. As mulheres, 

em sua maioria idosas, se encontravam em estado ainda mais precário que os homens. 

Ao chegarmos no refeitório, as internas ficaram muito exaltadas com a nossa presença. 

Uma interna batia com a cabeça na parede, mas apesar de nervosas, percebemos que estavam 

em estado de extrema carência afetiva. Ao conversar com elas, muitas pediram para que as 

déssemos as mãos ou fizéssemos carinho nelas. Encontravam-se em absoluto abandono, sendo 

inclusive necessário que a equipe de inspeção movesse uma idosa cadeirante que queria ir para 

o convívio com as demais, pois essa encontrava-se largada em um canto do pátio.

Notamos a presença de mulheres com algum tipo de deficiência intelectual, uma 

aparentava ter Síndrome de Down. Uma senhora afirmou ter sido internada por ter epilepsia e 

ter discutido com sua família. Esta aparentava estar bem lúcida e disse desejar sair da 

instituição. 

A inspeção na ala feminina foi realizada de forma mais breve justamente porque a 

presença de estranhos estava causando uma enorme agitação das internas. Uma paciente ficou 

extremamente nervosa com a nossa presença e repetia continuamente “vai embora, sai daqui. 

Ah, você tá de gracinha é? Fica de gracinha que daqui a pouco te amarram, aqui é assim, daqui 

a pouco eles batem em você”. No mais, poucas internas mulheres estavam em condições 

psíquicas que as permitiam participar de uma conversa. 

Os pacientes podem receber visitas de segunda à sábado de 14h às 15h e domingo de 

14h às 16h, no pátio – conforme cartaz afixado ne entrada da unidade. Muitos internos relataram 

não receber visitas com frequência. Outros reclamaram que o horário de visitação é demasiado 

curto. A equipe informou que é bem rigorosa quanto a este horário e não costuma abrir qualquer 

exceção. 
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O hospital, de forma geral, não adota revista nos pacientes, familiares e funcionários, 

contudo familiares de dependentes químicos são revistados quando os médicos entendem 

necessário. As revistas são feitas pelos auxiliares e técnicos de enfermagem. Já existiu a 

ocorrência de caso em que um funcionário forneceu drogas para pacientes, esse funcionário foi 

demitido, entretanto, o caso não foi anotado no livro de ocorrências. As drogas apreendidas 

com os pacientes e visitantes são encaminhadas para a direção, especificamente para o Sr. 

Ricardo e tais apreensões não são registradas no livro de ocorrência. 

Os pacientes que estão internados por determinação judicial afirmaram ter dificuldade 

de contatar a Defensoria Pública. Um paciente, internado há seis anos, afirmou precisar entregar 

um documento ao juiz, para que fosse anexado ao processo. No entanto, não recebe visitas de 

seu irmão e afirma que a assistente social, Dra. Laura, se nega a telefonar para os seus familiares 

para que eles possam ajudá-lo. Outro interno disse estar há mais de um ano internado, sem 

nenhum contato com a família. Ele afirma que os funcionários da unidade ignoram seus pedidos 

para tentar contato com seus parentes.  

Os pacientes que desejarem ligar para seus familiares e amigos têm que comprar um 

cartão telefônico e usar o telefone público que tem no local, visto que proibido possuir aparelho 

celular. Excepcionalmente, a assistente social faz alguma ligação da instituição. Não é 

permitido que os pacientes tenham telefones celulares. Foi informado haver famílias internadas 

ali juntas, como duas irmãs e uma mãe e uma filha. 

A diretora informou que não é assegurado aos pacientes assistência religiosa e, para ela, 

isso não é um problema pois jamais houve qualquer solicitação nesse sentido. 

IV PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

 A diretora informou que não há projeto técnico institucional atualizado e que a 

instituição não possui qualquer estratégia assistencial. 

A princípio, a equipe da inspeção verificou a existência de espaços para atendimento de 

situações de urgência/emergência, representadas por três enfermarias para atenção de 

intercorrências clínicas, apresentando, ainda, sala de medicação, posto de enfermagem, com 

todas as medicações psicotrópicas armazenadas em locais trancados, com controle de uso e 

todas as medicações manuseadas de acordo com controle de validade. Destacando que possuem 

insumos médicos, luvas, laringoscópios, ambu, armazenados adequadamente.  
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No que tange à disponibilidade de insumos e materiais utilizados, faltam materiais 

básicos como luvas e fita micropore, não havendo disponibilidade de materiais e equipamentos 

correspondente à necessidade assistencial para o desenvolvimento de atividades terapêuticas, 

comunitárias e de lazer. Foram apontadas que a falta de insumos passou a ocorrer a partir da 

troca de gestão. 

Sobre a existência de orientações claras e acessíveis aos trabalhadores que manuseiam 

agulhas, destacando acerca da proibição do reencape e a desconexão manual de agulhas, 

verificou-se que em alguns postos de enfermagem não existiam informações visíveis, a respeito 

de reencape e desconexão manual de agulhas. 

Referente ao cotidiano hospitalar, a entrada dos pacientes é realizada pelo Hospital 

Nelson de Sá Earp, feita por meio da central de regulação hospitalar. Chegando à Casa de Saúde 

Santa Mônica o paciente é consultado por um médico. A organização das Unidades de 

Internação é realizada por gênero. São acomodadas seis pessoas por quarto, cada uma com a 

sua cama, e as chaves dos armários ficam na posse dos pacientes. 

Após a admissão, a rotina consiste em acordar às 7h, podem acessar a enfermaria e os 

dormitórios livremente durante o dia, porém só podem cochilar após o almoço, não possuindo 

horário pré-estabelecido para dormirem. O horário para banho é de 7h às 9h da manhã.  

Foi constatada a falta de oficinas terapêuticas na unidade e não há abertura para o 

paciente trabalhar na instituição. Alguns pacientes se queixaram do ócio e mostraram as 

péssimas condições nas quais se encontravam as mesas de ping pong e tótó, únicos instrumentos 

de lazer existentes na instituição, localizadas apenas no setor masculino. Um paciente pediu 

para que registrássemos no relatório que na unidade “tá faltando esporte, vôlei, futebol. A gente 

fica o dia todo sem fazer nada”. 

Ao serem indagados sobre a facilidade de acesso a médicos, os usuários informaram que 

ninguém consegue atendimento quando passa mal e que só acessam uma vez por semana o 

psiquiatra, sendo acompanhados só por técnicos em enfermagem. No que tange à necessidade 

de atendimento em outros serviços de saúde do município, é solicitado por e-mail diretamente 

à instituição responsável pelo serviço, os quais são realizados sem problemas – segundo os 

profissionais da clínica. 

Informou que a clínica não possui tratamento articulado com a Rede de Atenção 

Psicossocial e que o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é muito deficitário. Em relação 

aos profissionais da unidade, informaram ter uma boa relação com o plantão diurno, mas que o 
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noturno os trata “como lixo”. E quanto às medicações dos pacientes, a diretora informou que 

não falta qualquer remédio. Muitos pacientes em sofrimento psíquico entrevistados contavam 

não saber quais remédios tomavam. 

V DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

A diretora informou que sua intenção é desinstitucionalizar todos os pacientes, embora 

não exista equipe de desinstitucionalização. O hospital não desenvolve ações visando a alta 

responsável e reinserção social das pessoas internadas, havendo pessoas internadas no hospital 

há mais de um ano - considerando saídas e novas internações constantes. 

Todos os internos com os quais conversamos afirmaram desejar sair da instituição, mas 

informaram não saber quando isso aconteceria, deixando nítido que na unidade não existe o 

desenvolvimento de um plano desinstitucionalização construído em conjunto com os pacientes. 

VI INCIDENTES NO HOSPITAL 

Sobre leitos ou espaços para isolamento das pessoas internadas, a direção informou que: 

há seis leitos de intercorrência clínica, três femininos e três masculinos. Informou ainda que, 

quando há necessidade de contenção química ou mecânica, o médico tem que escrever no 

prontuário. Na clínica de saúde não é feito qualquer treinamento com os funcionários sobre 

contenção mecânica, pois “já faz parte do curso de formação técnica de todos que trabalham na 

área de enfermagem”. A diretora afirmou que não há política ou plano para descontinuar o uso 

da contenção como forma de lidar com situações de crise porque não há psicólogo na clínica. 

Questionada sobre a possibilidade de abordagem psicoterapêutica em momentos de crise de 

pacientes, a diretora e psiquiatra menciona que a clínica “já chegou a ter quatro psicólogos”, 

mas que na prática isso “não faz muita diferença”. 

Com relação a contenções, não foi encontrado procedimento operacional padrão para 

realizar contenção mecânica, assim como também não foi encontrado prescrição médica para a 

sua realização. Aparentemente, as idosas permaneciam contidas por um período longo. Destaca 

ainda, a realização de inspeção visual do abdômen, tronco e não foram constatados sinais de 

sofrimento cutâneo e garroteamento evidentes. Segundo a normativa do COFEN nº 427/2012, 

por se tratar de contenção mecânica em idosas, a equipe deveria verificar com regularidade 
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nunca superior a uma hora, sendo que em idosos deveria haver maior rigor no monitoramento, 

algo que não ocorre na instituição. Ainda no prontuário das idosas contidas, verificou-se que 

não havia nenhuma informação sobre a contenção mecânica da equipe de enfermagem, quanto 

da equipe médica. 

VII PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) 

A equipe da inspeção foi informada que os pacientes não possuem Projeto Terapêutico 

Singular porque não há equipe na instituição. E sobre licença terapêutica, foi informado que o 

Hospital admite quando o quadro do paciente é estável e a família participativa, mas que não 

há projeto terapêutico específico para pessoas em internação de longa permanência.  

Os pacientes possuem prontuário individualizado, porém, conforme informações 

colhidas, por ordem da direção, os pacientes não podem acessar seus próprios prontuários. 

Todos os internos com os quais conversamos afirmaram não existir o desenvolvimento de um 

plano de tratamento, um interno afirmou: “é muito ruim aqui, nunca fazem exame em mim, e 

nem trocam meu remédio”. Outro interno afirma não tomar medicamentos e nem ser chamado 

para o atendimento com o psiquiatra ou com a assistente social. 

Grande parte dos usuários não estavam em condições de conversar, estando 

aparentemente muito desorganizados psiquicamente. Os poucos que conseguiram e se 

dispuseram a dialogar com a equipe reclamaram, sem exceção, da ausência de atividades e que 

ficavam o dia todo sem nada para fazer. Nenhum deles sabia qual seria e se havia Plano 

Terapêutico Singular, não tendo também nenhuma informação sobre possível alta e/ou 

desinstitucionalização.  

Verificou-se que não há rotina de atividades de lazer para as pessoas institucionalizadas 

na ala masculina. Na ala feminina é realizada uma oficina de tapeçaria oferecida pela 

fisioterapeuta, sendo que o material é adquirido pelos próprios funcionários. Relataram 

promover festas do calendário anual com recursos dos próprios funcionários também, não 

havendo comemoração de aniversários individuais ou mensais, tão pouco visitação ou 

integração comunitária, nem mesmo de grupos religiosos. 

Segundo a direção já ocorreu um caso em que o profissional agrediu fisicamente e/ou 

verbalmente uma pessoa internada, e o procedimento foi chamar o profissional. Foi dito que 

não acontece com frequência, e que o último ocorreu há aproximadamente 5 anos, sendo o 
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profissional desligado do rol de profissionais da clínica. Foi informado ainda o acontecimento 

de um caso de abuso sexual há cerca de 10 anos e a paciente engravidou, tendo a clínica na 

época realizado registro de ocorrência da situação.  

A partir de informações colhidas com a direção da clínica, não há nenhum tipo de 

protocolo ou serviço específico, nem divulgação, sobre a possibilidade de registro de queixa ou 

denuncia dentro da clínica. Sendo os canais apenas os médicos e a equipe de enfermagem, visto 

que situações que os incomodam acabam “surgindo” durante as consultas psiquiátricas. 

Algumas internas disseram que as técnicas as chamavam “macacas” e “pretas sujas” por 

serem negras. Não podemos deixar de ressaltar que a esmagadora maioria dos usuários da 

unidade eram negros, o que ocasiona uma grave preocupação dos usos das políticas de 

internação atingindo de forma desproporcional um grupo étnico específico. 

A equipe técnica da ala feminina nos recebeu de forma ríspida. Percebemos que a equipe 

– de uma maneira geral – mostra preferência em atuar no setor masculino, tendo relatado que

as mulheres são mais “porcas e barulhentas”. 

Cabendo frisar também que a maior parte dos pacientes da instituição que eram negros 

e negras, idosos, aparentavam ter algum tipo de deficiência intelectual, mas não problemas 

caracteristicamente psiquiátricos. 

Não foi identificado por meio das falas e/ou documentos qualquer tipo de ação voltada 

para a especificidade do público LGBT, ressaltando que não há interação ou convivência entre 

os homens e mulheres internados na clínica. Ao questionada sobre a existência de 

relacionamento íntimo entre pacientes do mesmo sexo, a direção tergiversa, para depois afirmar 

que lá “não existe isso”. 

A equipe da inspeção foi informada que já ocorreu abuso por parte de um funcionário à 

uma paciente, a qual, inclusive, engravidou, esse funcionário foi preso. Informam que em caso 

de novo acontecimento de violência contra pacientes, a instrução é que se comunique, 

imediatamente, a direção para a adoção de medidas cabíveis. 

VIII EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

Um único usuário denunciou o fato de ter trabalhado na instituição durante um ano, na 

limpeza da unidade, e jamais ter recebido o salário que a ele teria sido prometido. Não tendo 

mais dados sobre tal informação. 
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IX FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Foi apresentado à equipe da inspeção apenas a presença de fiscalização por parte da 

Vigilância Sanitária quando solicitado pelo Ministério Público. No mais, não há modo de 

fiscalização de órgãos externos na clínica. 

X RECOMENDAÇÕES 

A partir do conteúdo apresentado, neste momento iremos expor as recomendações 

apontadas pela equipe responsável pela vistoria à Casa de Saúde Santa Mônica, ocorrida em 

dezembro de 2018, cabe ressaltarmos que estas questões que foram apontadas, referem-se às 

adequações necessárias para que os processos de desinstitucionalização possam prosseguir e as 

pessoas em sofrimento psíquico que se encontram na unidade possam usufruir da Atenção 

Psicossocial, no âmbito extra hospitalar, através do trabalho disposto pelos componentes da 

RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). Sendo assim, destacaram os seguintes pontos: 

Regularização da comunicação das Internações Psiquiátricas Involuntárias ao Módulo de 

Saúde Mental (MSM) do Ministério Público Estadual, no prazo de 72 horas, conforme indica a 

Lei Federal n° 10.216 de 06 abril de 2001. 

Promoção do agenciamento urgente à revisão das internações involuntárias promovidas 

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

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

mínimo e afim, de evitar deletéria situação de ‘institucionalização’ e efeitos iatrogênicos de 

cronificação de quadro de ‘doença mental’ pela convivência em instituição de cunho asilar. 

Fora sinalizado à instituição a respeito da construção de um mecanismo de controle social 

na unidade, bem como divulgação adequada e aberta para casos de denúncias, tanto por parte 

dos funcionários quanto para as famílias e pessoas internadas. 
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Sinalizaram sobre a necessidade da realização por parte da gestão da instituição de 

controle periódico da qualidade água potável e da comida fornecida aos pacientes e funcionários 

da clínica. 

Apontaram à revisão do fornecimento de assistência religiosa, disponibilização de 

telefones ou autorização por parte da equipe para que as pessoas internadas possam ter melhor 

contato com seus familiares por meio de contato telefônico. Bem como é importante a 

ampliação do horário para visitação, possibilitando aproximação e ampliação de vínculo da 

pessoa internada com seus familiares.  

Necessidade de adequação do espaço físico para acessibilidade de pessoas com algum 

tipo de limitação ou deficiência, visto que não há rampas, barras, corrimões e/ou outras 

adaptações que garantam a acessibilidade condizente às necessidades de usuários acamados ou 

com restrições de mobilidade, inclusive nos banheiros 

Realização da manutenção geral de mobiliário e estrutura física da instituição. 

Disponibilização de armário para cada pessoa internada, independentemente se esta possui ou 

não objetos pessoais no momento para sua utilização. Regularização na reposição de materiais 

básicos para utilização dos profissionais e pessoas internadas. 

Elaboração mediata de um censo psicossocial atualizado, à lógica da 

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

caso’, indicando o 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. 

Regularização dos espaços de reuniões de equipe, planejamento e execução de 

atividades/oficinas terapêuticas realizadas com os pacientes, de modo que houvesse a promoção 

e articulação com outros equipamentos municipais, comunitários e sociais de saúde.  

Elaboração das propostas de desinstitucionalização detalhadas, vinculadas a constituição 

dos Projetos Terapêuticos Singulares das pessoas internadas, trabalhando caso a caso, em 

parceria também com a equipe de saúde da gestão pública municipal.   

Instituição urgente de 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 
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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.  

Promoção de ações que vislumbrem a participação efetiva dos pacientes à elaboração dos 

Planos Terapêuticos Singulares, que incluam o levantamento dos pacientes curatelados (quem 

é o curador, se há prestação de contas, considerando a perspectiva de que toda proposta/tentativa 

de retomada de ações que vislumbrem o resgate da cidadania, autonomia, ensejarão maiores 

possibilidades de melhora clínica. 

Destacam enquanto recomendação, 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. E assim a gestão pública municipal 

possa realizar o planejamento 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).  

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.  

________________________________________________________ 

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 

________________________________________________________ 

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

Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Petrópolis 
Rafael Garcia Rodrigues

 ________________________________________________________ 

Débora Esteves Müller  

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro 




