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RELATÓRIO DA INSPEÇÃO CONJUNTA REALIZADA NA CASA DE SAÚDE 

CANANEIA 

 

1. Introdução 

No dia 04 de  dezembro de 2018, equipe composta por quinze profissionais, sendo 

um representante do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro/ 5ª região 

(CRP/RJ), um representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), dois representantes do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura (MEPCT),  uma promotora representante do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (CAO Idoso e 

Pessoa com Deficiência), duas promotoras representantes  da Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras, dois representantes do Grupo de Apoio Técnico 

Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GATE/ MPRJ),  uma 

defensora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro (NUDEDH)  representante, uma representante técnica do   Núcleo de 

Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(NUDEDH), um representante do Conselho Regional de Serviço Social/ 7ª região 

(CRESS/RJ), uma representante Instituto de Estudos da Religião (ISER), uma 

representante da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e uma representante da Associação Brasileira de 

Saúde Mental (ABRASME), realizou visita a Casa de Saúde Cananéia LTDA, localizada 

na Estrada de Cananéia, Nº 1935, na zona rural do município de Vassouras, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 29.081.924/0001-41. 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 uma entrevista com a direção da unidade, o Diretor Geral, a Diretora 

Administrativa e o Diretor Clinico, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia de 

visita, bem como coletar os documentos institucionais. Concomitantemente, procedeu-se 

visita a todos ambientes da Casa de Saúde. Adicionalmente, foram realizadas conversas 

individuais com as pessoas privadas de liberdade, com os profissionais, de forma 



 

 

2 
 

reservada em garantia ao sigilo das informações. 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 Casa de Saúde Cananéia está localizada na região Centro Sul do estado do Rio 

de Janeiro há 121 Km da capital. Inaugurado em 1977, a Casa de Saúde Cananeia, destina-

se ao tratamento, “em regime de internação hospitalar, aos usuários adultos (maiores de 

18 anos), portadores de transtornos mentais, crônicos e retardo mental em variados graus, 

com grave comprometimento psicossocial” (2018, p.2).  Para tal, presta o serviço de 

internação psiquiátrica voluntária, involuntária1 e compulsória. A Casa de Saúde é uma 

instituição privada, com fins lucrativos, de gestão municipal e conveniada ao SUS.   

Segundo os documentos entregue a equipe da inspeção, a capacidade da unidade 

é de 138 leitos conveniados ao SUS. No momento da visita, a direção informou que 

haviam 97 pacientes internados – 57 homens e 40 mulheres. Esse número não condiz2 

com a lista de pacientes que foi apresentada posteriormente de 94 internos – 56 homens 

e 38 mulheres. 

A unidade de internação possui duas Alas, Feminina e Masculina. A Ala 

Masculina Possui 18 enfermarias e a Feminina 8.  As enfermarias se localizam no subsolo 

da instituição. Durante a inspeção, observou-se que todas as janelas para a área externa 

possuíam grades. O teto apresentava sinais de má conservação na maior parte dos 

cômodos. O corredor possui enfermarias de tamanhos diferentes e quantitativo de leitos 

também variáveis (Figura 2). Em comum as grades nas saídas externas. Nas enfermarias, 

algumas salas são pouco iluminadas e muitas apresentavam falta de lâmpadas no bocal 

do teto (Figura 3). Da mesma forma, não há o tipo de lâmpada adequada para as 

dimensões dos espaços. Não foi encontrado ‘luz de emergência’ nos corredores (Figura 

4).  

                                                           
1 Segundo a direção da instituição, nos casos de internação involuntária, a casa de saúde não comunica 

oficialmente ao Ministério Público. 

2 Toda a documentação solicitada foi enviada pela Casa de Saúde Cananéia ao Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro de 2018, ou seja, 6 dias após a inspeção. 
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O corredor e quartos estavam limpos, mas recém lavados. Apenas as últimas duas 

enfermarias/quartos do setor masculino estavam com forte cheiro (odor característico dos 

hospitais psiquiátricos). As janelas se encontravam em péssimo estado e muitas estavam 

quebradas (Figura 5). Destaque-se que Vassouras em tempos de inverno possui 

temperaturas muito baixas o que faz deduzir a circulação de ar frio. Cabe ressaltar que, 

no dia da inspeção, estavam presentes um grande quantitativo de profissionais de limpeza 

e pessoas da área de manutenção que com frequência estavam ‘chegando’ no local onde 

nossa equipe estava questionando algum problema de manutenção ou ausência de 

cumprimento de determinadas regras. 

Nas enfermarias o número de camas era variado e em alguns havia mais de 06 

leitos. Em todos a metragem prevista de espaço por leito não era respeitada. As duas 

últimas enfermarias do corredor masculino eram destinadas a pessoas com dificuldade de 

mobilidade, mas nem os quartos, nem os banheiros, possuíam adaptações adequadas para 

garantir a acessibilidade (Figura 6, 7 e 8). Na verdade, toda a Casa de Saúde não possui 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou necessidades especiais, seja pela falta de 

corrimão nas escadas, seja pela falta de rampa de acesso na entrada principal, seja pela 

não acessibilidade nas escadarias da unidade de internação.  

Ainda nas enfermarias, todas as camas estavam arrumadas, com cobertores as 

cobrindo. O que chama a atenção para um aspecto pouco comum, visto serem peças em 

geral ofertadas em períodos mais frios e não como cobertura de todas as camas. Levantou-

se a suspeita de estarem presentes também por ser uma tentativa de esconder as reais 

condições das roupas de cama. Se compararmos com o quantitativo de cobertores no 

depósito, esta não seria uma atitude de praxe pela dificuldade de reposição.    

A conservação das camas era de extrema precariedade. Feitas de ferro, grande parte 

estava enferrujada, com deformidades ou pés tortos e quebrados (Figura 9). Os colchões 

eram muito finos e em sua maioria com inadequada conservação das capas que impedem 

a higienização adequada (Figura 10 e 11). Algumas enfermarias possuíam armários de 

ferro, em sua maioria danificados e enferrujados (Figura 12). Para observar o estado de 

conservação dos colchões retiramos alguns lençóis e cobertores, permitindo se observar 

a precariedade. Era possível sentir todas as ripas dos estrados ao sentar em alguns 

colchões de tão pouca espuma que possuíam.  
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  Observou-se a existência de dois tipos de banheiros. Um deles para banho com 

boxes e ‘chuveiros’ (Figura 13) e outro para as demais necessidades. No setor masculino 

o banheiro para banho permanecia trancado. Os banheiros com sanitários estavam 

abertos, mas sem disponibilidade de papel higiênico, papel toalha e/ou sabonete líquido 

(Figura 14). As pias também em mal estado com poucos filetes de água quando abertas. 

Descargas dos sanitários precárias, quando existentes (Figura 15 e 16). Não havia tampa 

em nenhum sanitário. Grande parte das portas de alumínio do banheiro de banho estão 

danificadas (Figura 17).  

 A situação ainda e mais precária na enfermaria feminina, seja no que se refere ao 

número de camas por quarto, que não cumpre as especificações da RDC no que se refere 

ao espaçamento entre os leitos, seja na conservação dos colchoes e roupas de cama. O 

local onde as mulheres dormem é mal iluminado e possui um forte odor de urina. Em 

todos os quartos e corredores a iluminação é feita por tipo de lâmpadas que possivelmente 

não garante uma ambiência clara. Como ocorre nas enfermarias masculinas, não há luzes 

de emergência.  

A conservação da maior parte dos mobiliários é muito precária, os armários 

insuficientes e os existentes estão muito danificados ou não possuem cadeados. Em uma 

das camas foi encontrado uma faixa de lençol presa em ambos os lados do estrado da 

cama em sua lateral sugerindo ser um dispositivo de contenção física (Figura 18 e 19).  

No geral, o espaço para atendimento de urgência e emergência, a sala de medicação 

e a sala que foi indicada como sendo o consultório médico apresentavam condições gerais 

e de mobiliário precárias. Não há sala para atendimento sigiloso ao usuário, sua família 

ou outro tipo de atendimento (Figura 20). Na verdade, toda a estrutura para o atendimento 

das equipes não está em consonância com as normativas vigentes. Não é garantido 

espaços ou instrumentos para a produção de relatórios e guarda de documentos tal qual 

indicado nas normativas e referencias técnicas preconizados pelo Conselho Federal de 

Psicologia e Conselho Federal de Assistência Social.  

 Sobre as medicações, estas não estavam trancadas em local apropriado com 

controle de uso. Com exceção do Ringer com lactato, as demais medicações estavam 

dentro do prazo de validade. Sobre os materiais hospitalares não havia, durante a 

inspeção, nenhuma orientação disponibilizada aos trabalhados que manuseiam agulhas 

acerva da proibição do reencape e a desconexão manual de agulhas. 
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 No refeitório, não há número suficiente de mesas e cadeiras para todos se 

alimentarem juntos. No dia da visita estavam utilizando touca e máscara própria. Quanto 

a conservação, o espaço estava limpo e sem cheiros característicos (Figura 21 e 22). Há 

diferenciação de locais para lavagem e acondicionamento. O fluxo de alimentos e lixo se 

entrecruzam em um mesmo corredor.   

O setor de lavagem de panelas se encontra com azulejos em estado precário sendo 

necessário a reforma para evitar acúmulo de bactérias (figura 23). Na cozinha, da mesma 

forma que em outros espaços da clínica existem pequenos baldes de aproximadamente 10 

litros (Figura 25) dispostos ao lado de algumas estruturas sem cobertura de sacos de lixo. 

Aparentemente utilizado para acondicionamentos diversos como lixos orgânicos e/ou 

água limpa.  

Quanto a acessibilidade, a Casa de Saúde Cananéia se localiza numa área rural do 

Município de Vassouras. É necessário sair do centro da cidade, acessar a estrada e seguir 

por um caminho de estrada de terra por aproximadamente 02 Km até a entrada da casa 

principal (antiga sede de fazenda). A vista da casa é de um grande campo, mas não se 

observa a estrada do local. Não há linhas de ônibus em um entorno de aproximadamente 

01km que o grupo tenha observado circular. Por ser difícil acesso à Casa de Saúde, a 

mesma não favorece o contato dos internos com a comunidade local, bem como a 

circulação dos internos e de seus familiares. 

Em relação as normativas entregue a equipe da inspeção, apesar da Direção, no 

momento da vistoria, afirmar que a Casa de Saúde possui Licença de Funcionamento da 

Vigilância Sanitária, o relatório de vistoria da vigilância sanitária, bem como a licença de 

funcionalmente não foi entregue a equipe da inspeção. A unidade porem, apresentou 

formulário de requerimento e protocolo do mesmo.  A instituição também enviou o 

comprovante de controle de animais sinantrópicos e laudo da Defesa Civil. Segundo os 

contratos apresentados a Casa de Saúde, esta terceiriza os serviços de coleta, transporte e 

disposição final de resíduos de serviços de saúde e a dedetização.   

 Com relação a opinião dos funcionários sobre a manutenção da unidade e a oferta 

de assistência e qualidade do cuidado, afirmam que a manutenção do hospital e a limpeza 

é realizada de forma regular. Segundo relatos da direção, quem faz a manutenção da 

unidade é um “faz tudo”, de acordo com a demanda da unidade. A direção, ainda, não 

soube informar quais as ações/procedimentos voltadas a minimizar os esforços dos 
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trabalhos nos procedimentos de movimentação e transporte de usuários. Nesta questão a 

direção cita a CIPA – Comissão interna de prevenção de acidentes. Segundo os 

documentos entregues à equipe de inspeção, esta comissão tomou posse em 2016. 

 Ainda segundo a direção da Casa de Saúde, as ações de qualificação profissional 

e prevenção de acidentes ocorrem uma vez por ano, organizado pela CIPA. A direção 

informa que os trabalhadores são capacitados inicialmente e de forma continuada quanto 

aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco    químico, sinalização, rotulagem, 

EPI, EPC e procedimentos em emergências. Já, segundo os funcionários, a Casa de Saúde 

não oferece cursos de capacitação e/ou educação permanente a seus funcionários, ficando 

a cargo dos funcionários a busca por qualificação profissional. Estes não conseguiram 

fazer uma análise crítica do trabalho por eles realizado, não sabendo responder sobre os 

pontos positivos e negativos de se trabalhar no hospital, nem informando aos 

entrevistadores o que manteria ou mudaria no trabalho realizado na instituição.  

 Sobre o quadro de funcionários, segundo os documentos entregues a instituição 

conta com 51 funcionários contratados por regime celetista são eles:  4 Enfermeiros; 13 

técnicos de enfermagem; 3 auxiliares de enfermagem; 2 terapeutas ocupacionais; 1 

recreador; 1 nutricionista; 2 assistentes sociais; 1 Farmacêutico; 1 psicólogo; 2 auxiliares 

de escritório; 1 auxiliar de Recursos Humanos; 10 auxiliares de serviços gerais; 1 

cozinheira; 3 auxiliares de cozinha; 1 pedreiro; e  5 médicos (os documentos entregues  

não informaram a especialidade de cada médico, apenas o esquema de horário dos 

mesmos). Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem trabalham em regime de plantão, 

24 por 72 horas.  Ainda de acordo com os funcionários, o médico clinico e a equipe 

técnica atendem em média, 2 vezes por semana na unidade. 

Observa-se que o número de profissionais ali atuando é inferior ao que é tipificado 

na Portaria Nº 251, de 31 de janeiro de 20023. Esta portaria estabelece, entre outras coisas, 

as diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, definindo sua estrutura 

e porta de entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS4. Essa defasagem 

                                                           
3 Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-

JANEIRO-2002.pdf  
4 A portaria preconiza: 01 médicos plantonista nas 24 horas; 01 enfermeiros das 19:00 às 7:00 H, para 

cada 240 leitos; 01 nutricionistas; 01 farmacêuticos; para cada 40 pacientes, com 20 horas de assistência 

semanal, distribuídas no mínimo em 04 dias, um médico psiquiatra e um enfermeiro. Para cada 60 
pacientes, com 20 horas de assistência semanal, distribuídas no mínimo em 04 dias, os seguintes 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-JANEIRO-2002.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-251-31-JANEIRO-2002.pdf
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também é observada pelos funcionários que afirmam que a composição e o número de 

profissionais não está adequada para assegurar a qualidade assistencial da instituição. Eles 

relataram que não há uma alta rotatividade de profissionais na Casa de Saúde. E omitiram-

se sobre a frequência das faltas/ ausência dos funcionários e do afastamento por motivos 

de saúde, bem como sobre a forma que esses aspectos impactam seu trabalho.  

Sobre a reunião de equipe, nos foi informado que as mesmas ocorrem de forma 

esporádica, com a periodicidade de 2 a 3 meses, entre a equipe medica e equipe técnica. 

Os demais profissionais da equipe de saúde são informados sobre os encaminhamentos 

da reunião.  

Já sobre a construções de ações em conjunto com a Rede de Atenção Psicossocial 

da região, segundo os funcionários, ocorrem reuniões entre os membros da equipe técnica 

do hospital (Serviços Social e Psicologia) e os demais profissionais destes dispositivos. 

Não foi informado a equipe da inspeção quais ações em conjunto são construídas com os 

dispositivos da RAPs, mas ao avaliar alguns dos livros de registro entregues a equipe da 

inspeção, observa-se que alguns internos fazem atividades nos CAPs da região.  

Em relação as normativas que organizam o trabalho da instituição, os funcionários 

entrevistados afirmam desconhecer o Projeto Técnico Institucional, bem como as 

normativas que regulam o seu trabalho. Afirmam também desconhecer o Regimento 

Interno da Instituição. Cabe ressaltar que o projeto terapêutico e o Regimento Interno da 

casa versam sobre o mesmo teor de conteúdo, com pequenas modificações em relação a 

rotina da unidade.   

 Sobre as ações relacionadas a segurança do trabalhador, a direção informa que 

não fornece vestimenta adequada para aqueles trabalhadores com possibilidade de 

exposição a agentes biológicos; que a unidade investe em materiais e utensílios de 

limpeza que preservem a integridade física do trabalhado; não há histórico de vazamento 

de gás reportados na cozinha; e não há histórico de choques elétricos em maquinário.  

  

  

                                                           
profissionais:  01 assistentes social; 01 terapeutas ocupacional; 01 psicólogos; 04 auxiliares de 

enfermagem para cada 40 leitos, com cobertura nas 24 horas. 01 clínicos geral para cada 120 pacientes 
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3. Direitos das Pessoas Internadas 

Segundo relato da direção, e as documentações por eles entregue, são oferecidas aos 

internos, ao todo, cinco refeições diárias: café da manhã as 8:00 almoço as 11:30, lanche 

as 14:00, jantar as 17:00 e ceia as 19:30. Essas refeições são servidas no refeitório.  A 

Casa de Saúde não possui cantina. A produção de alimentos é feita no hospital. A 

Nutricionista é a profissional responsável pela fiscalização da qualidade de comida e pela 

construção do cardápio. Ela se encontra diariamente na instituição.  

Segundo relato dos funcionários, o café, lanche e ceia consistem em pão com 

manteiga e café. O almoço e jantar tem a guarnição básica (arroz, feijão, polenta), uma 

proteína e legumes. Para a sobremesa fruta. Alguns internos da unidade queixaram-se da 

qualidade da comida oferecida, seja pela quantidade ofertada, seja pela falta de alimentos 

(falta de frutas, carnes, etc), seja pela temperatura (comida fria). Cabe ressaltar que é 

vedada a entrada de alimentos perecíveis e instrumentos cortantes na unidade. O controle 

de objetos e alimentos trazidos pelos visitantes a unidade é feito pelo enfermeiro chefe.  

Observou-se uma despensa com produtos não perecíveis e uma sala com legumes e 

tubérculos. A despensa não possui ar condicionado e ventilação adequada.  Segundo 

relato dos funcionários, os produtos perecíveis são providenciados semanalmente e os 

não-perecíveis mensalmente. Tanto os produtos perecíveis, quanto os não-perecíveis 

estavam em quantidade reduzida.  As proteínas estavam acondicionadas em freezer 

horizontal na parte posterior da cozinha. Os utensílios disponibilizados são pratos de 

alumínio, caneca e colheres. 

Em relação a disponibilidade de água potável aos internos, segundo os funcionários e 

a direção da unidade, o estabelecimento assegura a disponibilidade de água potável 

através de caixas de caixas d’aguas, bebedouros (em casa ala) e filtros. Apesar da direção 

e dos funcionários assegurarem que a água ofertada é em quantidade adequada e de boa 

qualidade, observou-se que todos os bebedouros estavam em péssimas condições de uso 

(Figura 25). Muitos estavam quebrados. Quando questionados sobre isso, os funcionários 

relataram que em alguns casos fica a cargo deles buscarem água em garrafas pets para os 

internos. 

Sobre as roupas e calçados e demais insumos básicos, segundo relato da direção e dos 

funcionários, a unidade de internação fornece aos internos roupas, chinelos e material de 
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higiene. Os internos não utilizam uniforme e as roupas oferecidas a eles, são recebidas de 

doação. Segundo a direção, os internos que apresentem “condição pessoal” (sic), possuem 

local reservado para guarda de pertencer.  Para os outros, isso fica a cargo da equipe 

técnica responsável do dia. Como descrito em sessão anterior, os armários de ferro 

presente nas enfermarias, para guarda dos pertences pessoais dos internos, estavam em 

péssimo estado de conservação.  

Sobre os materiais de higiene, os internos relatam que não há sabonete e escova de 

dentes suficiente, nem shampoo, nem absorventes. Quando há falta de absorventes para 

as internas, a Casa de Saúde oferece as mesmas toalhas de papel.  Apesar da direção 

afirmar que há água quente em todos os banheiros, segundo alguns usuários, a água do 

chuveiro é fria, pois são poucos os chuveiros elétricos que de fato estão em condições 

adequados de uso. Em relações aos banhos, há horário especifico para os internos 

tomarem banho, no período da manhã ou no período da tarde.   

A roupa de cama também é fornecida pela unidade de internação. Elas são trocadas 

semanalmente, salvo intercorrências diversas. Quanto aos lençóis, estavam em sua 

maioria manchados  e/ou amarelados pela antiguidade (Figura 26), amarrados com nós 

embaixo do cobertor para fixação.  Observou-se poucas fronhas presentes em travesseiros 

e, nos que as possuíam, estas se encontravam em péssimo estado. Muitos travesseiros 

estavam cobertos por ‘blusas de malha’ que faziam as vezes de fronha.  

Sobre a medicação e demais insumos, o hospital fornece todas as medicações 

prescritas para as pessoas internadas. O hospital não disponibiliza anticoncepcional e 

preservativos aos internos. Os demais medicamentos são ministrados pelos técnicos de 

enfermagem, nos horários pré-determinados.  

 Já em relação as visitas, a mesma é permitida em qualquer dia e horário até as 16 

horas. Em relação a comunicação telefônica, os internos não podem falar e se comunicar 

com seus familiares e amigos fora do hospital. Essa comunicação fica a cargo da 

Assistente Social da Unidade. Os usuários não podem sair da unidade de internação 

sozinhos.  

Por fim, em relação a assistência religiosa, os grupos religiosos fazem cultos e a 

participação é livre, segundo a direção. Isso ocorre em eventos, não há uma rotina, à 

exceção de cultos evangélicos, que ocorrem todos os domingos.  
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4. Projeto Técnico Institucional  

Apesar da direção afirmar que a casa possui um projeto técnico institucional, foi 

entregue a equipe da inspeção o projeto terapêutico da casa (datado do ano de 2018) e o 

Regimento Interno (datado de 2017). Cabe ressaltar que os funcionários da casa 

entrevistados desconheciam estas normativas. Na verdade, observa-se que às normas e 

protocolos não estão claras e nem acessíveis para todos, seja nos diversos níveis 

hierárquicos da equipe da unidade, seja para os internos. Segundo a direção, por exemplo, 

não é informado, a pessoa quando internada, as regras de convivência e as rotinas de 

funcionamento da instituição. Apenas quando ela sai da crise, essas regras são informadas 

pelos técnicos de enfermagem.  

Segundo o projeto terapêutico apresentado o objetivo principal das ações 

desenvolvidas na instituição é a reabilitação psicossocial do internado, através de 

avaliação médica, psicológica e social, atendimentos individuais, grupos, oficinas 

terapêuticas, atividades de lazer, assembleias e visitas domiciliares. Apesar do projeto 

indicar que as ações fins da Casa de Saúde visam a reinserção social daqueles lá 

internados, tanto a direção quanto os funcionários, afirmam que a unidade não realiza 

ações de desinstitucionalização dos internos, ficando isto a cargo da Rede de atenção 

Psicossocial da Região. Como dito anteriormente, o Projeto Terapêutico e o Regimento 

Interno da Casa versam sobre o mesmo conteúdo, com pequenas modificações em relação 

a rotina da unidade.   

Observa-se que das atividades descritas no projeto terapêutico, as oficinas 

terapêuticas são as que ocorrem com mais frequência. Apesar da direção afirmar que as 

atividades terapêuticas serem coordenadas pela Terapeuta Ocupacional, psicólogo e 

assistente social, segundo relato dos funcionários essa atividade fica a cargo da Terapeuta 

ocupacional e recreadora da unidade. Ainda segundo relatos, não há ações desenvolvidas 

especificamente para o público LGBT nem, ações e destinadas a questões relativas ao 

trabalho, ou seja, capacitações e cursos profissionalizantes para as pessoas internadas. A 

Unidade também não oferece atividades escolares ou viabiliza a ida à escola durante a 

internação. 

Em relação a rotina do hospital, segundo relato dos funcionários, por volta das 6:00 

os internos acordam, tomam banho e café (essas atividades são assistidas pelos técnicos 
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de enfermagem da ala respectiva), e vão para o pátio. Nesse momento as roupas de cama 

que necessitarem são trocadas. Como dito anteriormente, salvo casos extraordinários, a 

rotina da troca de roupa de cama e banho ocorre 1 vez por semana.  Em relações aos 

banhos, há horário especifico para os internos tomarem banho, no período da manhã ou 

no período da tarde.  Os internos, segundo os funcionários, têm acesso as enfermarias/ 

dormitórios durante o dia. Os funcionários relatam que é garantida a livre circulação dos 

internos no hospital. A atividade que a Casa de Saúde desenvolve junto aos familiares e 

a rede de suporte social dos usuários é a festa de natal.  

Ainda segundo o cotidiano da unidade, foi observado duas formas de registro dos 

documentos referentes a internação dos usuários e dos registros das atividades da unidade: 

os prontuários, que são individuais, e o livro da enfermagem. Os prontuários são únicos, 

e, segundo a direção, nunca foi solicitado, pelos internos, acesso ao conteúdo dos 

mesmos. Nos chamou a atenção, que nos prontuários avaliados, foram encontradas tanto 

a anamnese do paciente, quanto o projeto terapêutico singular em branco (Figura 27), 

somente com plano de atendimento da enfermagem preenchido. Foram encontrados 

também receitas medicas carimbadas sem prescrição (Figura 28) e relatos de contenção, 

tanto mecânicas (contenção assistida), quanto químicas (medicações SOS). As atividades 

realizadas são registradas e carimbadas, pelos profissionais, nos prontuários e no livro da 

enfermagem. Não foi possível avaliar se todas as atividades relacionadas aos pacientes 

estavam descritas nos prontuários, mas, no livro da enfermagem, encontra-se relatos dos 

médicos solicitando a evolução dos pacientes nos mesmos, levando-nos a crer que os 

prontuários não necessariamente são atualizados.  

Segundo informa a direção da unidade de internação, a Casa de Saúde não possui 

livro de intercorrências, e sim livro de ocorrências durante os plantões (livro de registro 

da enfermagem). No livro da enfermagem, especificamente, são registrados o relatório 

geral da rotina do plantão, os atendimentos externos (seja para consultas e exames, seja 

atividades na Rede de atenção psicossocial da região), as visitas recebidas pelos internos, 

bem como as intercorrências ocorridas e seus encaminhamentos, sejam clinicas, seja 

psiquiátricas, sejam intercorrências relacionadas a manutenção física do espaço.  

Sobre a rotina de admissões da Casa de Saúde, segundo os funcionários, o fluxo para 

a admissão para novos internos se dá via central de regulação de vaga. Os novos internos 
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são recebidos pelo médico e enfermeiro. As pessoas internadas, principalmente os que 

fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, passam por um processo de revista, 

A Casa de Saúde possui um médico clinico, que atente 2 vezes por semana na unidade. 

Há uma enfermaria de intercorrências clinicas, com dois leitos. Os funcionários 

entrevistados não souberam informar sobre os fluxos de atendimento nesta enfermaria, 

apenas informam que, quando necessário, chama o SAMU para encaminhamento para a 

rede Hospitalar da Região. O Serviço de Saúde referência da Casa de Saúde é o Hospital 

Universitário de Vassouras. Por fim, a Casa de Saúde possui uma Kombi, não adaptada, 

para transporte dos pacientes internados aos equipamentos de saúde.   

O hospital ainda não dispõe de protocolos, regulamentos internos, ou canais de 

denuncia seguros para que as pessoas internadas e/ou os trabalhadores possam apresentar 

denúncias sobre incidentes de abuso verbal, psicológica, físico, sexual ou negligencia. 

Fica a cargo da direção dar encaminhamentos a essas denúncias, caso ocorra. Durante as 

entrevistas surgiram relatos de alguns casos de discriminação e autoritarismo 

relacionados a direção e ao corpo médico. Surgiram também relatos de agressão físicas e 

verbais dos funcionários aos pacientes. Há relatos de um óbito na unidade no último ano. 

A causa mortis foi infarto.  

Por fim, durante as entrevistas com os usuários, uma das internas apresentava os 

braços e pernas bastante feridos (Figura 29).  Esta usuário veio transferida para a unidade 

de uma outra instituição (Fundação Leão XIII). Relata que o problema de pele iniciou na 

Casa de Saúde. A interna não sabe a causa da doença. Não tinha nenhum sinal de curativo 

recente nos macucados. 

 

5. Desinstitucionalização 

Não há equipe de desinstitucionalização na Casa de Saúde. Segundo relato dos 

funcionários e da direção, não há ações desenvolvidas pela equipe da Casa de Saúde, no 

sentido de garantir a desinstitucionalização dos internos. Inclusive existem pessoas 

internadas na unidade há mais de 1(um) anos. As ações de desinstitucionalização ficam a 

cargo da Rede de Atenção Psicossocial da Região.  

Em relação as reuniões com a Rede Raps, apesar dos funcionários informarem que 

elas ocorrem de forma periódica com o serviço social e a psicologia da Casa de Saúde, a 
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direção relata que elas são esporádicas. Pode-se observar, a partir dos documentos 

entregues, que alguns internos fazem atividades nos CAPS da região.  

Em relação as ações de fortalecimento de vínculos dos usuários com seus familiares 

e da rede de apoio social ficam também a cargo da rede RAPs da região. A unidade realiza 

a busca ativa dos familiares das pessoas internadas e realiza, uma vez por ano, a festa de 

natal. 

 

6. Incidentes no Hospital 

Segundo informações dadas para a equipe de inspeção do hospital, há a utilização de 

contenção química e mecânica, como forma de intervenção em momentos de crise. A 

avaliação para a prescrição dessa conduta fica a cargo do médico plantonista e dos 

enfermeiros.  No momento da inspeção não havia nenhum interno contido. 

Sobre os protocolos deste método de intervenção, apesar de ser entregue, 

posteriormente a equipe da inspeção, os funcionários desconhecem os mesmos. Sobre a 

contenção química os funcionários relatam apenas que ministram medicação SOS 

prescrita pelos médicos, quando os internos estão “muito agitados” (sic).  

Segundo relatos da direção e dos funcionários, não é oferecido treinamento para o uso 

da contenção nos pacientes. Os funcionários, segundo eles, “aprendem na prática” (sic). 

Ainda segundo o relato do Diretor Técnico quando o interno está agitado ou agressivo, 

os técnicos e a enfermagem fazem a contenção mecânica, após o uso de medicação SOS, 

e de acordo com a resposta do paciente retiram a contenção.  

Houve divergência dos relatos no que tange a duração da contenção. Em determinada 

passagem a direção menciona que às vezes o paciente fica contido o dia inteiro e em 

outras passagens que ficam contidos por no máximo uma hora. O protocolo de contenção 

entregue a equipe, bem como o registro das contenções nos documentos enviados s equipe 

da inspeção, registram o tempo máximo de 60 minutos. Alguns pacientes entrevistados 

relataram que ficaram de 1 a 4 dias contidos e que chegam a fazer as suas necessidades 

fisiológicas nas roupas, durante o procedimento. Durante a vistoria, um paciente se 

aproximou, informou a equipe de inspeção que estava a quatro dias amarrado na cama, 

com as nádegas e costas perfuradas pelas injeções. Inclusive mostrou um ferimento 

aberto, próximo ao pulso, que disse ter sido feito pelas amarras. Em outro momento da 
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inspeção, outra interna relata que ao ficar mais de um dia amarrada no quarto, “chorava 

e gritava” (sic)". A interna conta ainda que: "Agora não fico mais não (amarrada); tô 

aprendendo" (sic). Como esses, outros relatos de contenção surgiram durante as 

entrevistas com os internos, levando-nos a supor que as contenções podem também ser 

utilizadas na unidade como forma de sansão disciplinar. 

Observa-se também divergência entre os documentos entregues e relatos dos internos 

no que tange a frequência que a contenção é utilizada. Segundo os pacientes, o uso desse 

tipo de intervenção é rotina na unidade e segundo os documentos entregues, nos últimos 

6 meses, ocorreram apenas 6 episódios onde a contenção foi utilizada.      

Voltando as sanções disciplinares, a direção afirma que não existem espaços de 

confinamento, isolamento e castigo na unidade. Mas, apesar disso, foram encontrados, 

nas enfermarias, quartos com apenas um leito. Ao questionar o funcionário que estava 

acompanhado a equipe se aquele espaço seria um espaço de isolamento, o mesmo afirma 

que era um local para contenção dos internos mais graves e agressivos, ou para algum 

paciente que estivesse com alguma doença infecto contagiosa. A instituição não possui 

protocolos para a aplicação de isolamento.  

 

7. Projeto Terapêutico Singular – PTS 

 Segundo o relato da direção e dos funcionários da Casa de Saúde, todos os 

pacientes da unidade de internação possuem um projeto terapêutico singular. O PTS, na 

unidade, é construído coletivamente entre a equipe técnica, médica e, em alguns casos, a 

o CAPS da região, sendo atualizado mensalmente. Os funcionários contam que há pouco 

envolvimento do corpo médico da Casa na construção do mesmo. Não há a participação 

nem dos usuários, nem de pessoas de sua confiança, na produção do PTS. Como já dito 

anteriormente, foi encontrado nos prontuários dos internos uma área destinada a produção 

do projeto terapêutico singular. Em alguns prontuários essa área estava em branco, 

contando apenas com o plano de atendimento da enfermagem preenchido.  

Sobre as atividades sugeridas, em sua maioria envolvem o trabalho desenvolvido 

pela Terapia Ocupacional, executado pela recreação. As atividades sugeridas são 

enquadradas no quadro de atividades pré-estabelecidas da instituição. Além dessas 

atividades, é prescrito: psicofarmacoterapia; atendimento individual; Grupo Operativo; 



 

 

15 
 

Estimulações de Atividade de Vida Diária; Atividades que estimulem autonomia e 

habilidades sociais; entre outras.  

Em relação as questões relacionadas a diversidade sexual e identidades de gênero, 

não é garantido, pelo hospital o pleno gozo de direito de expressar sua identidade ou 

autonomia pessoal, como por exemplo, por meio de comportamentos, vestimentas, 

características corporais, escolha do nome pelo qual deseja ser chamada.  

Ainda como dito em sessão anterior, os usuários da Casa de Saúde usam suas próprias 

roupas. Alguns têm seus pertences guardados em armários de ferro nos seus quartos e 

trancados com cadeados. As chaves ficam sob responsabilidade dos internos. Os 

pacientes mais crônicos não possuem seus próprios pertences. Suas roupas são recebidas 

de doação e são distribuídas pelos técnicos de enfermagem. Para aqueles que recebem as 

roupas de doação, não é assegurada a individualização do uso.  Segundo relato dos 

funcionários, as roupas são lavadas diariamente. Sobre o material de uso pessoal, a Casa 

de Saúde recebe de doação, o shampoo, desodorante, pasta de dente, escova de dente, 

absorvente. Eles ficam guardados no posto de enfermagem. Não há disponibilidade de 

preservativos e de anticoncepcionais. Cabe ressaltar que existem pacientes HIV positivo 

internados na instituição. Os sabonetes são em barra e são de uso coletivo. O papel 

higiênico não fica no banheiro à disposição dos usuários para uso, também ficando 

guardados no posto de enfermagem.  

    

8. Exploração do Trabalho 

De acordo relatos colhidos as pessoas privadas de liberdade não exercem atividades 

de trabalho no hospital, seja na limpeza do mesmo, seja no cuidado de outros usuários. O 

hospital não possui cantina.  O trabalho não é utilizado como estratégia de cuidado e 

inserção social.  

 

9. Fiscalização por órgão externo 

Segundo relata Direção, a Casa de Saúde, recebe visitas do Ministério Público e da 

Defensoria Pública para fiscalização das normas de funcionamento. Não nos foi dito nada 

referente a periodicidade destas visitas, nem nos foi entregue os relatórios anteriores dos 

mesmos.  
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10. Observações: 

A Cidade de Vassouras surgiu em 1782, através de sesmaria de Francisco Rodriques 

Alves, onde foi o primeiro no cultivo do café na região.  Vassoura se destaca na produção 

cafeeira através da mão de obra africana e do tráfico interno de escravos, primeiro a 

cultivar lavouras de café na região. Foi elevada à categoria de Vila em 1833 e a cidade 

em setembro de 1857.  Foi possível observar dentro do espaço a manutenção da 

continuidade da ordem senhorial, onde a “Casa Grande” mantem as mesmas relações de 

subordinação e humilhação com os funcionários e com os pacientes.   

No que se refere a estrutura, o local onde ficava a “senzala” se mantem como uma 

“senzala”. Na ala masculina, por exemplo, a maioria dos internos eram negros, sendo 

assim torna-se necessário ter a compreensão de como se dá as dinâmicas raciais, como 

são moldadas, e os marcos da violência que atingem a população negra.  Isso também foi 

observado no que tange a ala feminina. São nítidos nos espaços percorridos, as 

consequências devastadoras das desigualdades sociais e raciais.   

            Diante do que foi possível perceber na unidade visitada a saúde mental da população 

negra, requer com urgência que seja pensado políticas públicas num contexto 

comunitário-familiar, voltada de forma especifica a condição da mulher negra e voltado 

exclusivamente na formação do indivíduo. Fatores como o desemprego, que promove o 

enfraquecimento em decorrência de falta de trabalho, educação, moradia a segurança 

pública, toma a população negra como inimiga, promovendo o extermínio psíquico, 

físico, cultural, desenvolvendo alto sofrimento mental, o uso abusivo de drogas, o 

alcoolismo, reforçado por um imaginário social em que afirmam que  somos sujos, 

preguiçosos e indesejáveis.    

Considerando que:  

1- E nas situações cotidianas que se pode ter um maior entendimento como o racismo 

e a extrema pobreza inevitavelmente acirram o sofrimento mental.  

2- Diante da impossibilidade de contar com serviços básicos de qualidade nas esferas 

da saúde e educação.  

3- Ausência a serviços de saneamento básico fundamentais, promove maior 

exposição a doenças.  
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4-  Ter seus traços negros (corpo, cabelo e nariz) principalmente em espaços 

institucionais provoca deboches.   

5-  No cotidiano a sensação de isolamento principalmente por sentir-se deslocado 

6-  Constante sensação de julgamento nos espaços de trabalho estudos e insegurança 

no tratamento que será dispensado no serviço público. 

7- Constante desconfiança no que se refere a sua competência.   

Destaca-se:  

● A necessidade da utilização do quesito cor, nos  cadastros da rede de saúde pública,  

é um indicador importante; pois esta variável contribui para a  implementação 

políticas públicas para população negra  que tem como objetivo a  diminuição  as 

desigualdades raciais na saúde.   

● Assim sendo o uso da variável raça/cor como categoria de análise podem  de forma 

crucial a vir  gerar evidências científicas  de como racismo age como  vetor do 

sofrimento psíquico e podem contribuir em locais de privação de liberdade como 

também produtor de “Tortura e Maus Tratos” através do uso da força.   

● No que se refere as condições de atendimento que é oferecido à população negra no 

Brasil principalmente em locais de privação de liberdade revela-se a manifestação 

explicita do descaso e a desinformação sobre doenças proeminentes na população 

negra, como Diabetes, Hipertensão e Anemia Falciforme.  A partir daí se configura 

as facetas mais perversas do Racismo Institucional.  Como também se verifica a total 

ausência, - de uma política específica para a população negra em privação de 

liberdade, onde através de estudos, de forma reiterada está entre os piores índices de 

saúde.  

 ● Cabe destacar que a Portaria nº 344 de 1º de fevereiro de 2017 tem como objetivo   

a coleta do dado sobre raça/cor nos sistemas de informação em saúde, e deve seguir a 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que define 

cinco categorias autodeclaradas: branca, preta, amarela, parda e indígena.    

 

 

________________________________________________________ 

Julia Horta Nasser 

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro 
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Fábio Cascardo 

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

 

________________________________________________________ 

Graziela Sereno 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 
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ANEXO: FIGURAS 

 

FIGURA 1: Foto da casa de fazenda antiga (acervo da clínica). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: quarto/enfermaria do setor masculino 

 

 

FIGURA 3: Vista do corredor de entrada da enfermaria. Pouco iluminado em meados da 

manhã de um dia de sol. Detalhe para o bocal de luz no teto na metade do corredor. 

Bebedouro ‘em manutenção’. 
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FIGURA 4: Panorâmica do corredor em direção ao posto de enfermagem. Não se observa 

número adequado de pontos de luz elétrica e/ou tipo adequado de lâmpadas para 

iluminação do ambiente. 

 

 

FIGURA 5: Janela quebrada 

 

 

FIGURA 6: Quarto para pessoas com dificuldade de locomoção 

 



 

 

21 
 

FIGURA 7 E 8: Banheiro reservado aos cadeirantes e internos com dificuldade de 

locomoção. Incompatível as dimensões com a cadeira de rodas e tipo de sanitário. 

 

 

FIGURA 9: Cama 

 

 

FIGURA 10 E 11 – Estado de conservação dos colchoes. 
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FIGURA 12: Armários 

                     

 

FIGURA 13: Banheiro para banho.  
 

 

FIGURA 14: Lavatório do banheiro. Dispositivo de sabão liquido vazio 
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FIGURA 15: Banheiro setor masculino. Alguns sem descarga. 

 

FIGURA 16: Detalhe do sanitário masculino 

 

FIGURA 17: Estado precário das paredes do banheiro. Azulejos e pisos soltos e sem 

higienização regular. 
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FIGURA 18 e 19: Faixas fixadas na lateral da cama. Contenção física?   

                      

 

FIGURA 20: Salas de atendimento a esquerda serviço social e a direita psicologia.   

 

FIGURA 21 E 22: Cozinha. 
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FIGURA 23: área de lavagem de panelas e a direita aparador de apoio ao fogão. Azulejos 

em estado precário. 

 

 

FIGURA 24: Área de lavagem de copos, pratos e talheres. Balde de 10 litros ao lado.  

  

 

 

FIGURA 25: Bebedouro 
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FIGURA 26: Conservação dos lençóis.  

 

 

FIGURA 27: projeto terapêutico singular em branco 
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FIGURA 28: receitas médicas carimbadas sem prescrição. 

 

FIGURA 29: Feridas 

        


