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Relatório de Inspeção à Clínica de Repouso Três Rios 

1. Introdução

No dia 03 de dezembro de 2018, equipe composta por 09 profissionais,           

sendo duas representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, Barbara           

Salomão Spier e Sheila Cristina Vargas; dois representantes do Grupo de           

Apoio Técnico do MPRJ, Sebastião Felix Pereira Junior, psiquiatra e Moema           

Belloni Schmidt, psicóloga; dois integrantes do Mecanismo Estadual de         

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, Renata Lira e Alexandre             

Campbell; um representante do Conselho Regional de Psicologia/RJ, Viviane         

Siqueira Martins; uma representante da Defensoria Pública Estadual, Isaura         

Pinho; e uma representante do Conselho Regional de Serviço Social/RJ, Karina           

Avelar, visitou a Clínica de Repouso Três Rios Ltda, localizada na Rua Alcina             

de Almeida, 34, Boa União, no município de Três Rios, estado do Rio de              

Janeiro, CNPJ 32.295.503/0001-28,  CNES 2292661.  

A equipe foi recepcionada pela gerente administrativa e conduzida a um           

grande salão, denominado "sala de convivência", onde a promotora Barbara          

Salomão Spier explicou o motivo da visita. A equipe de fiscalização dividiu-se            

em duplas e procedeu a visita às instalações da Clínica, acompanhada por            

funcionários da instituição. O Diretor da Clínica encontrava-se ausente e as           

informações relativas aos aspectos gerenciais foram prestadas pelo Diretor         

Clínico, que não estava presente no momento da chegada da equipe na            

Clínica, mas foi chamado pela gerente administrativa. A visita iniciou às 10:20h            

e teve duração de 4 horas. Foram realizadas conversas individuais e em grupo             

com os usuários e profissionais, de forma reservada e em garantia ao sigilo das              

informações. Ao final da visita, foram coletados os documentos oficiais e foi            
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solicitado que aqueles não disponíveis no momento fossem enviados         

posteriormente. Assim, com base na visita realizada e na análise dos           

documentos coletados, a equipe de inspeção apresenta o que se segue. 

 

2. Perfil Geral da Unidade 

 

A clínica de repouso Três Rios oferece serviço ambulatorial e internação           

à rede privada, por meio de planos de saúde, além do convênio com o SUS,               

apenas para a modalidade hospitalar. Existem seis suítes para internação          

privada e enfermarias para internações pelo SUS. 

O ambulatório fica localizado na entrada do hospital e o acesso ao setor             

de internação se dá pela sala de espera do mesmo. As enfermarias são             

separadas por gênero, contando com pátios também separados. Há refeitório,          

cozinha, banheiros, postos de enfermagem e salas de atendimento da          

psicologia e serviço social. No setor privado há uma área aberta com piscina.             

Há circuito interno de câmeras nas áreas coletivas da instituição. 

A seguir segue descrição dos referidos ambientes das enfermarias         

destinadas aos atendimentos pelo SUS. 

 

Enfermarias: 

As enfermarias são quartos coletivos, algumas com banheiros. Há um          

número excessivo de leitos por acomodação, sem espaço suficiente para          

circulação nos quartos, o que prejudica a individualidade e privacidade dos           

usuários. A conservação e limpeza do mobiliário são precárias. Não há tela            

protetora para insetos. Não há armários nas enfermarias, embora haja um local            

onde são guardadas bolsas com pertences dos usuários. Alguns guardam          

copos plásticos (aproveitados de embalagens de mate ou similares) entre a           
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cabeceira da cama e a parede, assim como algumas roupas ou objetos são             

apoiados da forma possível. As roupas são doadas à instituição e são            

compartilhadas, ou seja, não há individualização das roupas.  

Os usuários fumam cigarros em todos os ambientes da instituição,          

inclusive dentro das enfermarias. Foram observados vários usuários fumando         

no leito, sobre cobertores e/ou colchões.  

 

Ala masculina 

O prédio principal da enfermaria masculina é composto por dois          

andares. No momento da visita, havia muitos usuários deitados em seus leitos,            

aparentemente dormindo. Inicialmente foram visitados os leitos do primeiro         

andar, depois a área externa e refeitório e, em seguida o segundo andar. As              

informações foram colhidas a partir do relato de diversos usuários ao longo da             

inspeção. Os próprios usuários conduziram parte da equipe de inspeção às           

áreas visitadas. 

As enfermarias são coletivas, com até 8 camas não hospitalares em           

cada, mas apesar do mobiliário doméstico, a aparência do local não é            

semelhante a uma casa. As enfermarias possuem janelas, o que garante boa            

iluminação. Existem colchões e travesseiros em mau estado de conservação.          

Há um banheiro por enfermaria, mas poucos estavam com a instalação elétrica            

do chuveiro em bom estado e alguns banheiros apresentam infiltração e           

aspecto ruim, como limo e sujeira nas paredes. Os banheiros com água quente             

são mais procurados, o que gera fila para o banho, principalmente nos dias             

frios.  
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Ala feminina 

A ala feminina tem espaço físico menor que a masculina, tanto em            

relação à estrutura do prédio, enfermarias e áreas comuns, quanto à área            

externa. Apesar de o espaço possuir padrão de arquitetura e mobiliário           

semelhante ao dos homens, o espaço destinado às mulheres é visivelmente           

pior, por haver menos áreas de circulação além das enfermarias e uma área             

externa pequena e com grama alta, denotando pouco estímulo à sua utilização.            

Há um banheiro em cada enfermaria e um deles apresentava vazamento ao            

acionar a descarga. Levando em consideração que o cotidiano é de ócio e as              

internações de longa permanência, um espaço opressor e mal cuidado torna o            

dia-a-dia ainda mais difícil.  

Nas enfermarias não há armários onde as internas possam guardar seus           

pertences e apenas duas internas tinham malas ao lado de suas camas onde             

guardavam suas roupas. Existem armários do lado de fora das enfermarias,           

onde são guardados alguns pertences individuais, mas não há livre acesso           

para as usuárias. A rouparia e o vestuário pertencem ao hospital, vindos de             

doação, e são de uso coletivo. Apenas três internas mantinham aparência mais            

cuidadosa, com roupas próprias, adereços e maquiagem. Algumas internas         

usavam pequenas bolsas ou sacolas plásticas para armazenarem seus         

pertences. Uma usuária nos mostrou o que tinha dentro de sua pequena bolsa:             

um copo, uma folha de revista dobrada, um lencinho e um rolo de papel              

higiênico.  

A área destinada à televisão é um hall que conecta as enfermarias e             

onde se localiza o setor de enfermagem. O ambiente mostra-se caótico, com            

som da TV, pessoas deambulando, profissionais conversando, o que,         

certamente, dificulta o uso satisfatório desse espaço para todos. As internas           
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mencionaram que uma vez por semana acontece uma atividade com música e            

dança e uma sessão de cinema.  

 

Banheiros: 

Observamos banheiros sem portas, com vazamentos e privadas sem         

assento. Usuários se queixaram de lâmpadas queimadas, que ficam muito          

tempo sem serem substituídas. Relataram, ainda, que em geral o banho é com             

água fria, sendo que em apenas uma das enfermarias femininas havia chuveiro            

quente.  

 

Área externa e área de atividades coletivas e/ou lazer: 

Os espaços ao ar livre estão em condições precárias de conservação,           

limpeza e conforto. A grama não é cortada e observamos lixo pelo chão. O              

mobiliário não apresenta condições adequadas de uso.  

O pátio externo do setor masculino é composto por uma área cimentada            

coberta, com poucos assentos, uma televisão e um bebedouro; há também           

uma área gramada sem manutenção, com o mato alto em alguns lugares. No             

momento da inspeção havia um profissional preparador físico realizando         

atividade com bola de futebol. Havia lixo no chão no pátio.  

O pátio feminino é menor do que o masculino, há apenas uma área             

externa ao ar livre, sem cobertura e também sem cuidado de manutenção, com             

mato alto e pouco acolhedor. 

 

Cozinha, refeitório, lavanderia: 

As paredes da cozinha apresentam mofo visível.  

No refeitório há pouco espaço para circulação dos usuários. Os únicos           

talheres disponibilizados são colheres de alumínio.  
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Na lavanderia foi visualizada fiação exposta, material aparentando má         

conservação, além de não ter sido identificado o fluxo de entrada da roupa suja              

e saída da roupa limpa, aparentando inequação da lavanderia. 

 

*** 

 

As internações na instituição ocorrem por meio da Central de Regulação           

Estadual. A ocupação em 03/12/2018, dia da inspeção, era de 113 pacientes            

internados pelo SUS, sendo 37 mulheres, 75 homens. Havia, ainda, um           

adolescente de 17 anos, em internação compulsória há mais de um ano no             

setor privado. Este caso é acompanhado pelo Ministério Público e pela           

Defensoria Pública. A maioria das internações é de longa permanência, com           

mais de um ano de internação ininterrupta, as mais antigas datando do ano de              

2008. Havia internações determinadas judicialmente para casos de uso abusivo          

de álcool e outras drogas, em especial pelo uso de crack.  

No que se refere aos recursos humanos, na documentação fornecida          

pela Direção consta o seguinte quadro funcional: 5 médicos; 1 psicóloga; 1            

assistente social; 1 farmacêutico; 1 terapeuta ocupacional; 3 enfermeiros; 19          

auxiliares de enfermagem; 1 atendente de enfermagem; 1 auxiliar de farmácia           

e 1 cuidador, além da equipe administrativa e de apoio.  

Segundo informações colhidas nas entrevistas, a equipe de enfermagem         

é composta principalmente por profissionais com formação apenas de auxiliar          

de enfermagem. A equipe da cozinha é composta por três cozinheiras e uma             

auxiliar de cozinha e somente uma auxiliar de cozinha é contratada diretamente            

pela clínica, as demais são contratadas por empresa terceirizada. Houve relato           

de falta do depósito do FGTS pela empresa, que no momento acarretou a             

perda do benefício de realizar a carteirinha de associação do SESC, visto que             
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é solicitado o extrato do FGTS para o cadastro. O pagamento também            

encontra-se em atraso, segundo informações. 

A clínica possui apenas um profissional de Assistência Social, Psicologia          

e Terapia Ocupacional para prestar assistência a todos os internos. Não há            

registro de nutricionista no quadro de funcionários apresentado pela direção,          

embora tenha sido incluída na documentação um cardápio onde constava a           

assinatura de nutricionista. O quantitativo do quadro técnico, descumpre,         

portanto, o estabelecido na Portaria 251, de 31 de janeiro de 2002. 

Cabe ressaltar que todos os funcionários relataram que seus salários          

estão bem abaixo do piso estadual, os mesmos são contratados em regime de             

CLT e o quadro de funcionários está defasado para a demanda do hospital,             

acarretando desvio de função e sobrecarga de atividades. Segundo relato dos           

funcionários do estabelecimento, há maior rotatividade na contratação da         

equipe de enfermagem e auxiliar de serviços gerais. Essa situação está           

fortemente conectada à baixa remuneração e jornadas extenuantes de         

trabalho, associadas à carência de profissionais, como já mencionado.  

Ainda a respeito da rotina de trabalho, foi observado que nas áreas de             

enfermagem não há mapa de risco, e os entrevistados relatam não receber            

capacitações ao longo do período em que se encontram no local. O mesmo             

ocorre com as equipes operacionais (auxiliares de serviços gerais) e cozinha,           

que informam não receber capacitação com relação a sua atuação profissional           

e nem para a utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual).  

Dentre a documentação enviada, contudo, existe um "Programa de         

Prevenção de Riscos Ambientais", elaborado pela empresa Jorge Balbino dos          

Santos - Cursos e Treinamentos EPP, com vigência de 24 de outubro de 2018              

a 23 de outubro de 2019, e Programa de Controle Médico de Saúde             
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Ocupacional (PCMSO), elaborado pela mesma empresa. Há registro também         

de eleição de membros da CIPA para gestão 2018/2019. 

 

3. Direitos das pessoas internadas 

 

Não há qualquer espaço destinado para os internos guardarem seus          

pertences, como roupas, itens de higiene pessoal e outros objetos, caso os            

possuam. Alguns guardam as poucas coisas que têm embaixo de seus           

colchões ou os carregam permanentemente em pequenas sacolas ou presos          

às calças.  

O banho deve ser tomado por todos na parte da manhã, quando lhes é              

ofertado um pequeno sabonete e toalha de banho. Após o uso, a toalha é              

devolvida para a rouparia, de forma que, caso o usuário deseje tomar outro             

banho, não terá mais acesso ao sabonete ou à toalha. Não são entregues             

outros itens de higiene pessoal como pasta e escova de dentes, desodorante e             

nem sempre há papel higiênico disponível para todos. As internas não recebem            

absorventes, que precisam ser trazidos pelos visitantes o por doações. Os           

internos com maior autonomia em seu cotidiano têm maiores condições de           

manterem sob sua posse tais materiais. Foram vistos ao menos dois internos,            

aparentemente comprometimento de sua autonomia para as atividades do         

cotidiano, com roupas sujas de urina. 

Os internos, em sua maioria, usam roupas em mau estado de           

conservação, oriundas de doações. Não há qualquer individualidade em         

relação ao vestuário. As roupas pertencem à instituição e após o uso devem             

ser levadas para a lavanderia, onde são lavadas e retornam para uso coletivo.             

Alguns internos se queixaram de não poderem ter suas próprias roupas, por            

considerarem anti-higiênico o uso de roupas usadas por outras pessoas e           
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demonstraram incômodo especialmente com o fato de saberem que roupas          

sujas de fezes e urina são lavadas juntas às demais. Quase todos os internos              

usavam chinelos tipo havaiana, mas alguns estavam descalços. Alguns         

internos com menor autonomia usavam calças ou bermudas mais largas que           

suas cinturas, o que os obrigava a ficar segurando a roupa permanentemente,            

caso contrário, ficariam nus.  

A maior parte dos usuários entrevistados estava internada no local há           

mais de 4 anos, alguns há mais de 10 anos, além do histórico de internações               

anteriores. Todos eram munícipes de cidades próximas e o desejo de sair da             

internação foi manifestado por muitos. Foram muitos os relatos de internações           

involuntárias, feitas por familiares, e também de internações judiciais. Nenhum          

usuário soube responder como foi realizada a entrada na unidade, não sendo            

possível recolher informações em relação ao processo de admissão, apenas          

alguns lembraram ter sido levados via SAMU. Houve menção a surtos, que            

culminaram com a internação. Alguns relataram fazer acompanhamento        

psiquiátrico antes da internação, em Centro de Atenção Psicossocial de seus           

municípios (CAPS), assim como internações psiquiátricas anteriores.  

Os internos recebem a medicação psiquiátrica prescrita e, segundo         

informações dos funcionários, não há falta de medicamentos. Estes são          

devidamente registrados e armazenados, conforme informações dos       

funcionários. 

Foram feitas muitas demandas em relação à retirada de documentos e           

muitos dos internos, que recebem algum tipo de benefício, afirmaram não ter            

acesso direto ao seu dinheiro (o valor vai integralmente para a família ou fica              

sob responsabilidade da equipe do hospital). Os valores geralmente são gastos           

na cantina do hospital, onde possuem contas, e adquirem itens de higiene,            
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cigarros e pequenos lanches. A cantina não estava aberta no momento da            

visita. 

Os usuários fumam cigarros em todos os ambientes da instituição,          

inclusive dentro das enfermarias. Observamos várias situações de internos         

fumando deitados no leito, sobre cobertores e/ou colchões.  

Vários usuários se aproximaram dos componentes da inspeção pedindo         

para anotarem seus nomes, com a expectativa de que algo possa ser feito em              

relação à sua situação. Muitos pediam para sair do hospital e para contatar             

seus familiares. 

Na enfermaria feminina, a distribuição de itens de higiene é parca, um            

pequeno sabonete ou parte de um é entregue de manhã na hora do banho.              

Não são disponibilizados outros itens. Houve grande reclamação em relação à           

falta de absorventes. A Clínica não compra absorventes, que podem chegar até            

as mulheres internadas apenas por doações ou por suas visitas, no entanto            

houve relatos de panos, papel higiênico e fraldas ou pedaços de fraldas            

geriátricas utilizadas como absorvente. Foram muitas as mulheres que         

disseram querer ir embora e que era muito ruim permanecer internada naquele            

local, devido ao ócio e a solidão. 

As atividades de recreação e terapia ocupacional são muito limitadas. A           

sala de terapia ocupacional não tem muitos atrativos. Não há ventiladores ou ar             

condicionado, mas  apenas um basculante para a circulação de ar. 

Segundo os entrevistados, o cardápio nutricional é organizado de acordo          

com os alimentos que o hospital recebe como doação e não há nenhum             

planejamento para a compra destes. Sendo assim, a preparação da comida           

ocorre de acordo com os suprimentos disponíveis, sem necessariamente         

corresponder ao valor nutricional adequado aos usuários. A direção anexou um           

cardápio, conforme solicitado pela equipe de inspeção, onde constava apenas          
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o que era oferecido no almoço e jantar. Havia, ainda um item informando um              

cardápio diferenciado para diabéticos para apenas alguns dias da semana.          

Esse cardápio é assinado por nutricionista, embora não conste profissional          

desta categoria na lista dos recursos humanos enviados pela direção. É           

oferecido café da manhã (pão com café), almoço, lanche e jantar. As refeições             

são produzidas na própria clínica e acontecem no refeitório. Foram muitas as            

queixas em relação à qualidade e variedade da alimentação ofertada. Existem           

bebedouros nos dois andares e um na parte externa. 

Segundo informações da direção, as visitas podem ocorrer diariamente,         

exceto aos sábados, por um período de uma hora e em horários diferentes             

para os setores privado e SUS. 

Havia um telefone tipo "orelhão" que encontrava-se com defeito no dia           

da visita. Os usuários são proibidos de utilizar aparelhos celulares e as cartas             

podem ser enviadas por meio da assistente social, segundo a direção. 

Apenas três seguimentos religiosos realizam atividades na capelania: as         

denominações católicas, protestante e espírita kardecista.  

 

4. Projeto Técnico Institucional 

 

Dentre os documentos entregues pela direção da unidade, consta o          

"Projeto Terapêutico", que corresponde ao Projeto Técnico Institucional que         

afirma diretrizes afinadas com a Reforma Psiquiátrica. O documento não está           

datado, mas há, na página 16, um quadro relativo ao número de pacientes             

internados com dados até o primeiro semestre de 2007, o que permite supor ter              

sido esse o período em que o documento foi elaborado. 

O referido documento apresenta como missão "Promover a saúde e o           

bem-estar do cliente através da reestruturação psico-socio-cultural, trabalhando        
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suas necessidades pela abordagem interdisciplinar, inserindo-os com       

brevidade em seu contexto social" (p. 6). Contudo, conforme apurado nas           

entrevistas, não são realizadas reuniões da equipe interdisciplinar. Foi descrita          

apenas a realização de estudos de caso ocasionais, quando consideram          

necessário, sendo os registros realizados separadamente pelos profissionais,        

sem registros coletivos. Outro aspecto importante é a falta de articulação com a             

RAPS. Em alguns momentos foi percebido que a relação entre a direção e os              

funcionários não é muito boa. 

As evoluções observadas nos prontuários apresentam o mesmo padrão         

de anotações, sejam médicas ou de enfermagem, com evoluções sintéticas,          

sem detalhes sobre a condução do caso sem relatar os resultados. 

A assistência prestada parece obedecer a uma perspectiva tutelar e não           

há qualquer trabalho voltado para o desenvolvimento da autonomia. Os relatos           

dos profissionais entrevistados denotam atuações profissionais voltados para a         

institucionalização e valoração das práticas hospitalares como a solução para a           

sobrevivência dos usuários do hospital. 

Existe no hospital a prática de saídas terapêuticas. Nessas ocasiões, os           

pacientes recebem uma espécie de alta provisória e são liberados para passar            

alguns dias em casa, com o compromisso de retornarem para o hospital. As             

saídas terapêuticas podem ser autorizadas pelo poder judiciário, além do          

médico psiquiatria da unidade. 

Os usuários relataram ser muito difícil o encaminhamento para o          

tratamento de problemas clínicos na rede SUS do território. Reclamaram que           

suas queixas não são ouvidas e que para irem para um hospital “só se              

estiverem morrendo” (sic). 

 

 



13 
 
5. Desinstitucionalização 

 

Embora o "Projeto Terapêutico" da instituição afirme um trabalho         

pautado na reinserção social do usuário, não foi observado qualquer trabalho           

articulado com a RAPS e a maior parte das internações eram de longa             

permanência. Não foi observado qualquer projeto terapêutico específico para         

esses usuários. Não existe equipe de desinstitucionalização atuando no         

hospital. 

 

6. Incidentes no Hospital 

 

A direção do hospital admite a existência de leitos de isolamento,           

contenção mecânica e química e nega a existência de protocolos para sua            

aplicação, sendo tais práticas de única responsabilidade do médico que as           

prescreve. Há relato de que "de brincadeira" alguns profissionais ameaçam          

levar os pacientes "para as cordas", ou seja, para contenção mecânica. 

Foram relatados alguns episódios de impregnação, o que permite supor          

uso inadequado de medicamentos. Não é possível afirmar haver uso abusivo           

de medicação como forma de punição, mas havia internos sedados.  

 

7. Projeto Terapêutico Singular 

 

Foram encontrados formulários intitulados “Projeto Terapêutico Singular       

(PTS)”, que são preenchidos na ocasião da admissão na internação, sem           

atualizações posteriores. Quando foi perguntado sobre algum trabalho        

continuado e/ou planejado com os usuários e familiares, foi constatado que o            

que o único registro das/os usuárias/os é uma ficha de cadastro, que é             
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preenchida pelo Médico plantonista e/ou Assistente Social constando o tipo de           

tratamento necessário, mas sem nenhuma continuidade. 

Os/as usuários/as desconhecem o termo “Projeto Terapêutico Singular”        

e a rotina da unidade gira em torno dos horários das refeições. No momento              

em que equipe de fiscalização chegou à clínica, havia um grupo de seis             

usuários jogando futebol com um profissional recreador e não estava          

acontecendo qualquer outra atividade ou atendimento naquele momento para         

os demais. Os internos negaram que haja outras atividades em grupo           

realizadas pelos profissionais do hospital, mas mencionaram a existência de          

grupo religioso no fim de semana. Afirmaram não ter fácil acesso à equipe             

técnica, sendo raros os atendimentos com psicólogo e assistente social, tanto           

agendados quanto a pedido, nos momentos em que julguem necessário algum           

apoio desses profissionais. Relataram, ainda, receber atendimento médico        

psiquiátrico com baixíssima frequência e de maneira muito rápida. Um técnico           

de enfermagem que circulava pelas enfermarias foi elogiado pelos internos,          

que o consideram um “cara gente fina” (sic), “esse aí é maneiro” (sic), mas              

houve relatos de tratamentos desrespeitosos e ameaças por parte de outros           

membros da equipe de enfermagem e de apoio, como limpeza, rouparia e            

cozinha.  

As equipes não apresentaram planos de trabalho e não fazem          

avaliações periódicas de suas intervenções. Uma pessoa entrevistada afirmou         

que “não se trabalham as potencialidades dos internos sem referência familiar           

por no momento não haver residências terapêuticas no município de Três Rios            

e isso poderia criar uma expectativa de algo que não seria possível” (sic).             

Contudo, os internos com referências familiares também não possuem projetos          

terapêuticos, cabendo destacar que a clínica recebe clientes de cinco          

municípios da região. 
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Sobre o cotidiano, foi relatado que não há muitas atividades disponíveis           

na clínica. Há espaço para assistir televisão e uma vez por semana há sessão              

de filmes, além de atividade com recreador. Não há atividades de educação ou             

de profissionalização para o trabalho. Os horários da instituição giram em torno            

dos horários de alimentação, sendo esses os principais acontecimentos do dia           

a dia. Em geral os internos ficam deitados em seus leitos ou deambulando pela              

unidade até o horário da próxima refeição. Há horários definidos para a            

circulação no pátio, desde o café da manhã até o jantar, por volta das 17 horas,                

quando todos devem obrigatoriamente permanecer nas enfermarias até o dia          

seguinte. 

Conclui-se que não há o desenvolvimento de um trabalho psicossocial           

em sintonia com as necessidades dos usuários, de forma a proporcionar           

autonomia e emancipação dos indivíduos sociais na tentativa de superar a           

dependência da instituição. 

 

 8. Exploração do Trabalho 

 

A direção do hospital afirmou que os usuários realizam ocasionalmente          

pequenas atividades na instituição, caso se interessem e tenham condições,          

sob orientação da equipe profissional. 

 

 9. Fiscalização por órgãos externos  

  

 A direção do hospital afirmou que há fiscalização ocasional pelo          

Ministério Público. Há documento referente a fiscalização pelo MPTE, ocorrida          

em 2017. 
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10. Conclusão/Recomendações 

 

Foram observados os seguintes problemas: 

- Ausência de Projeto Terapêutico Singular - PTS; 

- Ausência de prontuários que contenham relatos de intervenções de cunho           

psicossocial / cuidados ampliados; 

- Falta de regularidade na ofertas de ‘oficinas’ (por exemplo, atividades de            

convivência, terapia ocupacional, expressividade) para além da rotina de         

cuidados hospitalares. Como resultado, grande número de internos com         

permanecem no leito, o que realça os sintomas ‘negativos’ (apatia, alheamento           

do mundo externo), como também reflete a sedação medicamentosa como          

única forma de ‘contenção’; 

- Elevado número de usuários 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 (“a família não            

quer levar” - sic), resultando num deletério prolongamento da permanência          

nosocomial; 

- Ausência de um Projeto Técnico Institucional atualizado; 

- Ausência de Reuniões de Equipe – para discussão de casos e desenho e              

atualização do PTS; 

- Não há rotina de interlocução com a Rede de Atenção Psicossocial – para              

discussão de casos, desenho de um PTS (inclusive planejamento para alta e            

acompanhamento pós-alta); 

- Não há mobiliário que possibilite a guarda de objetos pessoais dos internos,             

incluindo vestuário, que é compartilhado; 
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- Profissionais trabalhando com carga horária e piso salarial incompatível com           

o piso regulado pelo estado.  

 

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO: 

  

Como 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 de Saúde Municipal / Gabinete da Prefeitura a              

tomar para si a responsabilidade de gerenciar a relação de prestação de            

serviço dessa instituição, nos moldes de um viés de         

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. 

- Realização imediata de um CENSO PSICOSSOCIAL atualizado para         

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 – 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 usuários internados 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          
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Desinstitucionalização’ a instituir rotinas de acompanhamento regular para        

cada um dos usuários 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 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 10216/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. 

- 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 usuário quando de sua estadia, não só acompanhando o usuário 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 PTS inclua um levantamento dos pacientes           

CURATELADOS (Quem é o curador? O usuário participa de alguma prestação           
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de contas?), uma vez que se sabe que toda proposta / tentativa de retomada              

de suas autonomias ensejará maiores possibilidades de melhora clínica. 

- Que seja feito melhorias de reparo nos banheiros: instalação de chuveiros            

com água quente, assento nas privadas, e reparos nos locais com vazamento            

de água; 

- Que seja instalado mobiliário que possibilite aos internos a guarda de seus             

objetos de forma individualizada, incluindo vestuário.  

- Que sejam verificadas as condições de trabalho.  

________________________________________________________ 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

________________________________________________________ 
Renata Lira 

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

________________________________________________________ 
Alexandre Campbell 

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

 Viviane Siqueira Martins
Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro 
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ANEXO 

 

 

“Clínica de Repouso Três Rios” 
( Lavanderia – Seção de roupas limpas porém de uso comum ) 
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“Clínica de Repouso Três Rios” 
Sala de convivência  
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“Clínica de Repouso Três Rios” 

(Pátio Enfermaria Feminina) 
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Clínica Três Rios Cozinha e refeitório  

  




