
INSPEÇÃO AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CLÍNICA PROFESSOR PAULO GUEDES 
LTDA. 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): 2223589 
Leitos no CNES: 300 leitos existentes, sendo 160 leitos do SUS 

Introdução 

Em 5 e 6 de dezembro de 2018, equipe composta1 por dois representantes do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); um representante do 
Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Rio Grande do Sul; um representante do 
Ministério Público do Trabalho (MPT); um representante do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul (MPRS); dois representantes da Vigilância Sanitária de Caxias do Sul; dois 
representantes da Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador de Caxias do Sul; um 
representante do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria da 
Secretaria de Saúde de Caxias do Sul (DACRA); cinco representantes do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador da Serra (CEREST Serra); dois representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Caxias do Sul (SindSaúde); dois 
representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(CREA-RS) e um representante do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do 
Sul (CRP-RS) realizou inspeção ao hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes 
Ltda. – sob Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de nº 2223589; e 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de nº 88.667.167/0001-51 – localizada à 
Avenida Rio Branco, Nº 1554, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul – RS.  

Na chegada ao estabelecimento (Fotografia 1), houve breve diálogo com o médico 
que responde como diretor técnico da Clínica Professor Paulo Guedes para apresentação 
dos objetivos e metodologia da visita. Em seguida, procedeu-se inspeção a todos 
ambientes do hospital psiquiátrico, em que a equipe se dividiu em três grupos para vistoriar 
as diferentes unidades simultaneamente, sempre acompanhados por um trabalhador 
designado pela direção. Foram realizados diálogos individuais e coletivos, em caráter de 
sigilo, com usuários e trabalhadores do serviço e foi feito registro fotográfico das 
instalações. Ao final do primeiro dia de inspeção, foi realizada entrevista com o diretor 
administrativo da instituição a partir de roteiro estruturado e foi efetivada coleta de cópias 
de documentos institucionais relevantes para produção deste relatório. 

1Ricardo Garcia (PRT4), Bruno Renato Nascimento Teixeira (MNPCT), Taia Duarte Mota (MNPCT), Ana Paula Rech 
Medeiros (Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio Grande do Sul), Adriana Karin Diese Chesani 
(MPRS), Glediston J. D. Perottoni (CEREST Serra), Ida Marisa Straus Dri (CEREST Serra), Danusa Santos Brandão 
(CEREST Serra), Ben Hur Monson Chamorra (CEREST Serra), Cristovão Luiz Gardelin (CEREST Serra), Fernanda 
Facchin Fioravanzo (CRP-RS), Alessandra Borges (CREA-RS), Bernadete Giacomini (SindSaúde), Idianes da Silva 
Minuzi (VISA Caxias do Sul), Sueli Teresinha Cassol Dal Bosco (VISA Caxias do Sul), Iraci Brandalise (VISAT Caxias do 
Sul), Carmen Regina Marcon de Grandi (VISAT Caxias do Sul).



Fotografia 1 

Descrição: Entrada do hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes. Possui 
fachada branca da instituição com diversas janelas marrons e pórtico de entrada 
envidraçado. Sobre o pórtico, há placa com logotipo e nome da Clínica escrito em azul. 

Perfil Geral da Unidade 

O hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes está em funcionamento 
desde a Década de 70 na localidade de Ana Rech, região administrativa de Caxias do Sul, 
cuja população é de dezesseis mil habitantes, situada a doze quilômetros do Centro do 
município. O bairro, que possui diversas pequenas propriedades rurais, é urbanizado em 
virtude da consolidação, ao longo dos anos, de extenso parque industrial, dispondo ainda 
de escolas, estabelecimentos comerciais, unidade básica de saúde, transporte urbano 
acessível e rede de esgoto com estação de tratamento própria. 

A instituição tem caráter privado e está habilitada pela Portaria da Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde Nº 404, de 19 de novembro de 2009, como 
hospital especializado em atendimento psiquiátrico conveniado ao Sistema Único de Saúde 
que promove internações de curta e longa permanência. Atualmente dispõe de 300 leitos 
cadastrados no CNES, sendo 160 destinados ao SUS, e consta na Portaria da Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde Nº 596, de 14 de maio de 2018, como um 
estabelecimento de Nível I (Estabelecimento de Saúde com até 160 leitos de Psiquiatria). 
De acordo com informações do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e 
Auditoria da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, o serviço possui Alvará de Saúde Nº 
11219 com validade até 11.09.2019. 

O estabelecimento possui sete unidades de internação (três femininas e quatro 
masculinas), sendo cinco enfermarias destinadas ao SUS – Unidade de Observação 
Feminina, Unidade de Observação Masculina, Unidade Aberta Feminina, Unidade Aberta 
Masculina e Unidade Masculina para Usuários de Álcool e Drogas – e duas enfermarias 
destinadas ao atendimento de convênios de saúde – Unidade Feminina e Unidade 
Masculina.  



Na inspeção, foi realizada contagem dos leitos existentes e averiguou-se o número 
de leitos ocupados segundo as listas disponibilizadas nos Postos de Enfermagem das 
Unidades. A partir dos documentos entregues pela direção da Clínica à equipe da inspeção 
e da informação de que a média de permanência entre os pacientes é de 41 dias, foi 
possível calcular a média geral de ocupação ao longo do último ano, conforme informações 
da Tabela A: 

Tabela A 
Ala Quantidade de 

Leitos 
Existentes 

Média de 
Ocupação 

Quantidade de 
Leitos 

Ocupados na 
Data 

Leitos 
destinados ao 

SUS 

Unidade de 
Observação 

Feminina 

33 23 23 

Unidade de 
Observação 
Masculina 

35 38 29 

Unidade Aberta 
Feminina 

33 25 24 

Unidade Aberta 
Masculina 

46 22 37 

Unidade 
Masculina para 

Usuários de 
Álcool e Drogas 

44 21 15 

Leitos 
destinados 

aos 
Convênios 

Convênio 
Feminino 

43 25 23 

Convênio 
Masculino 

50 39 32 

Total 284 193 183 

Foi averiguada inconsistência entre o número de leitos cadastrado pela Clínica no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (160) e o número de leitos existentes 
(191), o que se configura em uma irregularidade uma vez que o número de leitos ativos é 
superior ao habilitado junto ao Ministério da Saúde. Constatou-se, ainda, que dos 191 leitos 
existentes destinados ao Sistema Único de Saúde, apenas 128 estavam sendo utilizados. 
Conforme demonstra a Tabela A, como o número médio de leitos ocupados por usuários 
do SUS é de 129, revelou-se a taxa de ocupação média no ano de 2018 foi de 67%, 
demonstrando que há constância na maior oferta de vagas que ocupação de leitos. 

Detectou-se, ainda, que o estabelecimento não está adequado o parâmetro máximo 
de seis leitos por enfermaria de adulto, conforme define Resolução da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe 
sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 



 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde a ser observado em todo 
território nacional, na área pública e privada. 

Durante a inspeção, observou-se que os ambientes da Clínica Professor Paulo 
Guedes são separados por portas com trancas, sinalizando que os usuários possuem 
circulação restrita dentro do hospital. Identificou-se que os ambientes são bastante 
asseados, bem iluminados e frios, sem a existência de sistema de aquecimento. De 
maneira geral os banheiros estavam limpos, havia papel higiênico, as descargas 
funcionavam e nos locais de banho não havia portas (Fotografia 2), circunstância que 
interfere na privacidade dos pacientes. Os chuveiros das alas do Sistema Único de Saúde 
estavam desligados e houve informação de que são ligados apenas na hora do banho.  
 

 
Fotografia 2 
 
Descrição: Área de banho de um dos banheiros do hospital psiquiátrico Clínica Professor 
Paulo Guedes. São limpos, as paredes possuem azulejos brancos, há corrimões em todas 
as paredes divisórias entre os chuveiros, garantindo acessibilidade aos usuários, e não há 
portas. 
 

O estabelecimento conta com uma cozinha, onde a alimentação das pessoas 
internadas e dos trabalhadores é produzida, e com uma farmácia hospitalar que fica sob 
responsabilidade de uma profissional farmacêutica. A separação dos medicamentos é 
organizada, sendo que cada comprimido, antes de ser encaminhado às unidades, é 
embalado em saco de papel, onde consta o nome do usuário, e é registrado no sistema por 
meio de identificação com código de barras para que possa ser rastreado. De acordo com 
a profissional, em nenhum momento a medicação é manuseada por qualquer paciente. 

A Unidade de Observação Feminina e a Unidade de Observação Masculina têm o 
funcionamento mais ocluso em todo o hospital: não há possibilidade de circulação irrestrita 
no pátio, o acesso à alimentação ocorre no local, as pessoas internadas não podem entrar 
em contato telefônico com familiares, não há bebedouro, não há espaços para a guarda de 
objetos pessoais. No período de permanência nas unidades, os materiais para higiene 
pessoal (escovas de dente, creme dental, shampoo, sabonete e toalhas) são distribuídos e 
recolhidos pela equipe.  



As Unidades de Observação Masculina e Feminina contam com uma Sala de 
Observação cada que dispõe de uma quantidade de leitos organizada de forma contígua 
em espaços adequados para um número menor. Identificou-se que as dimensões de 6,0 
m² por leito exigidos pela Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 – que regula que os padrões de 
distância entre leitos para adultos e os espaços para circulação em enfermarias que 
possuem entre três e seis leitos – não são respeitados e, por este motivo, na Sala de 
Observação da Unidade de Observação Masculina há a sensação de que as pessoas estão 
aglomeradas. A mesma resolução indica que cada enfermaria disponha de banheiro, o que 
não foi identificado na Sala de Observação da Unidade de Observação Feminina. Assim, 
para acessarem o banheiro, as pacientes precisam acionar a equipe de enfermagem que 
abrirá a grade que as separa dos demais quartos e realizará sua condução. Destaca-se 
que estas salas permanecem trancadas, possuem janelas somente para a observação 
externa dos pacientes por parte da equipe de enfermagem, não têm janelas que 
possibilitem ventilação e acesso à luz externa, e, na maior parte do tempo, não há 
profissional presente in loco. 

Nas Unidades Abertas Feminina e Masculina e na Unidade Aberta Masculina para 
Usuários de Álcool e Drogas são destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde. As 
pessoas internadas passam a maior parte do dia no pátio (Fotografia 3) ou em áreas de 
lazer (Fotografia 4), sem acesso aos quartos que ficam chaveados. Observou-se, também, 
que o pátio masculino é mais amplo que o feminino.  

Fotografia 3 

Descrição: Usuários no pátio compartilhado pela Unidade Aberta Masculina e pela Unidade 
Masculina para Usuários de Álcool e Drogas. Há duas áreas cobertas: uma com bancos 
para descanso e uma com uma pista de jogo de bocha. 



 
 

 
Fotografia 4 
 
Descrição: Salão de Beleza da Unidade Aberta Feminina, com tanque para lavar os cabelos 
e uma mesa para a pintura das unhas. 
 

Nas Unidades Abertas Feminina e Masculina e na Unidade Aberta Masculina para 
Usuários de Álcool e Drogas verificou-se que existe sala para guarda de roupas, lençóis, 
cobertores e materiais de higiene de uso comum (Fotografia 5); os quartos possuem 
armários trancados para guarda de objetos pessoais cujas chaves ficam sob 
responsabilidade dos pacientes; e todas as camas dispunham de lençol, cobertor e 
travesseiro (Fotografia 6). De acordo com informações da equipe de enfermagem, a roupa 
de cama é trocada uma vez por semana; há tanque e varal para que as pessoas internadas 
possam lavar as suas próprias roupas; e, em caso de impossibilidade, a higienização das 
as roupas fica sob responsabilidade dos familiares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 5 



Descrição: Sala da Unidade Aberta Feminina para guarda de roupas, lençóis, cobertores e 
materiais de higiene de uso comum. 

Fotografia 6 

Descrição: Imagem de três camas de um dos quartos da Unidade Aberta Feminina, todas 
dispõem de travesseiro e cobertor e estão arrumadas com lençóis brancos. O quarto é 
iluminado pela luz do sol que entra por uma das janelas, as paredes são brancas e o chão 
de tábuas é limpo. 

Constatou-se um funcionamento específico na Unidade Feminina e na Unidade 
Masculina destinadas aos convênios de saúde em relação às regras e rotinas das demais 
unidades do estabelecimento. Observou-se que não há alas fechadas e, durante o tempo 
de internação, os pacientes gozam de circulação livre entre os quartos e o pátio. Os pátios 
(Fotografia 7) e áreas de lazer (Fotografia 8) destas unidades são exclusivos para os 
pacientes internados pelos convênios, sendo que na Unidade Feminina, por exemplo, há 
uma academia ao ar livre. Há cozinha coletiva com geladeira, fogão e dispensa onde podem 
guardar os alimentos trazidos pelos familiares, sendo que tais espaços podem ser utilizados 
em quaisquer horários do dia e da noite, desde que façam uso acompanhados de mais de 
uma pessoa, segundo informação da equipe de enfermagem. Todos os quartos possuem 
armários e criado-mudo para a guarda de objetos pessoais, cujas chaves ficam sob 
responsabilidade dos pacientes. Destaca-se que durante a inspeção os profissionais da 
Clínica Professor Paulo Guedes fizeram menção a estas unidades como “spas” para os 
pacientes.  



 
 

 
Fotografia 7 
 
Descrição: Pátio da Unidade Masculina destinadas aos convênios de saúde. Possui amplo 
gramado e uma pista coberta para jogo de bocha. 
 

 
Fotografia 8 
 
Descrição: Área de lazer da Unidade Masculina destinadas aos convênios de saúde. Possui 
uma mesa de sinuca, uma televisão com tecnologia de diodo emissor de luz e um fogão à 
lenha. 
 

No dia da inspeção, a Clínica Professor Paulo Guedes contava com 156 
trabalhadores com contratos em vigência e, destes, 148 estavam ativos e 8 estavam 
afastados, informação referendada no documento intitulado “Relações Contratuais” 
entregue pela direção, com data de 30.11.2018. 

 Os dados acerca do quadro de pessoal e as escalas de horários foram afilados com 
as informações do CNES e, conforme está explicitado na Tabela B, apurou-se que, das 28 
categorias profissionais e 156 trabalhadores elencados no documento institucional, apenas 
oito categorias profissionais e 86 trabalhadores estão devidamente cadastrados no CNES. 
Identificou-se, ainda, que os cargos de “Diretor de Serviços de Saúde” e de “Digitador” 
divulgados junto ao CNES não foram aludidos nos documentos entregues pela direção. 



Durante a inspeção, foi entrevistada uma profissional da Educação Física que corroborou 
possuir vínculo empregatício celetista junto à Clínica, porém o cargo não consta dos 
documentos institucionais e não está registrado no CNES. 

Tabela B 
Categoria 

Profissional 
Quantidade de 
Profissionais 

Atuantes 
informados 
pela Direção 

Quantidade de 
Profissionais 

Afastados 
informados pela 

Direção 

Quantidade de 
Profissionais 
cadastrados 

no CNES 

Carga 
Horária 

Semanal 
cadastrada 
no CNES 

Ajudante de 
Farmácia 

5 0 s/i s/i 

Assistente 
Administrativo 

1 0 s/i s/i 

Assistente 
Social 

3 0 3 72 horas 

Atendente de 
Serviço de 
Saúde 

2 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Almoxarifado 

1 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Cozinha 

21 3 s/i s/i 

Auxiliar de 
Enfermagem 

2 2 s/i s/i 

Auxiliar de 
Escritório 

7 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Lavanderia 

2 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Limpeza 

8 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Manutenção 

2 0 s/i s/i 

Auxiliar de 
Recursos 
Humanos 

1 0 s/i s/i 

Diretor de 
Compras 

1 0 s/i s/i 

Enfermeiro 8 1 8 288 horas 
Farmacêutico 1 0 1 44 horas 
Gerente 
Administrativo 

2 0 s/i s/i 

Médico Clínico 9 0 9 216 horas 



 
Médico 
Psiquiatra 

2 0 2 48 horas 

Nutricionista 1 0 1 36 horas 
Psicólogo 2 0 2 48 horas 
Recepcionista 8 1 s/i s/i 
Recreacionista 2 0 s/i s/i 
Secretário 1 0 s/i s/i 
Supervisor 
Administrativo 

1 0 s/i s/i 

Supervisor 
Administrativo 
de Pessoal 

1 0 s/i s/i 

Técnico em 
Enfermagem 

60 1 60 2.196 horas 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

1 0 s/i s/i 

Terapeuta 
Ocupacional 

1 0 s/i s/i 

Total 156 8 86 - 
  

De acordo com os fiscais do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da 
Serra que acompanharam a inspeção, o planejamento da força de trabalho para 
organização dos serviços de saúde requer a existência de protocolos e metodologias de 
dimensionamento adequados às legislações vigentes em vistas de minorar os riscos 
ergonômicos e psicossociais para os trabalhadores que atuam com pessoas com 
transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas. Ramos e Possa (2016), endossam que o dimensionamento de recursos humanos 
é um instrumento técnico que fundamenta o planejamento e o desenvolvimento da força de 
trabalho. Para as autoras, 
 

Ao subsidiar estratégias de caracterização do cenário de profissionais, sua 
distribuição e movimentação, déficits e superávits, o dimensionamento possibilita – 
de forma articulada às necessidades dos usuários, dos trabalhadores e do Sistema 
Único de Saúde – a qualificação do processo de tomada de decisão na área do 
planejamento em saúde. (Ramos e Possa, 2016, p. 44) 

 
Neste sentido, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 251, de 31 de janeiro de 2002, 

preconiza que os hospitais psiquiátricos especializados deverão contar com equipe técnica 
multiprofissional com no mínimo: um médico plantonista nas 24 horas; um médico clínico 
geral para cada 120 pacientes; um médico psiquiatra com no mínimo 20 horas de 
assistência semanal; um enfermeiro para cada 40 pacientes com no mínimo 20 horas de 
assistência semanal; um enfermeiro das 19:00 às 7:00 para cada 240 leitos; um assistente 
social, um psicólogo e um terapeuta ocupacional com no mínimo 20 horas de assistência 
semanal distribuídas em quatro dias para cada 60 pacientes; quatro técnicos ou auxiliares 
de enfermagem para cada 40 leitos nas 24 horas; um nutricionista e um farmacêutico. 



Durante a inspeção, averiguou-se que a presença efetiva de profissionais nos postos 
de trabalho não está em consonância com na legislação observada a média de ocupação 
ao longo do ano de 2018 – que foi de 21 a 39 leitos em cada uma das sete enfermarias – 
circunstância também em iniquidade com as informações descritas no documento intitulado 
“Escala de Plantões e Folgas” entregue pela direção. 

Embora a instituição conte com nove médicos clínicos e dois médicos psiquiatras, 
em análise das escalas de plantões, foram constatados diversos horários descobertos por 
médico responsável, contingência incompatível com o item V do Parágrafo Único do Artigo 
2º da Lei Nº 10.216, de 6 de abril de 2001 – a Lei da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 
– que aventa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.
Nela está colocado que o acesso “à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 
a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária” é direito da pessoa portadora de 
transtorno mental. Da mesma forma, a Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 
1.493, publicada em Diário Oficial da União em 20 de maio de 1998, determina, em seu 
Artigo 1º, que “as providências cabíveis para que todo paciente hospitalizado tenha acesso 
a médico assistente responsável, desde a internação até a alta”, cabem ao diretor clínico 
dos estabelecimentos de saúde. Ainda de acordo com o Conselho Federal de Medicina, 
todas as instituições hospitalares jurisdicionadas pela autarquia devem contar com 
profissionais médicos em regime de plantão durante as 24 horas do dia, incluindo os 
feriados. Destaca-se que a Clínica recorre a apenas dois médicos psiquiatras para as 
necessidades dos 284 leitos existentes, ficando encarregados por 142 leitos cada. Se 
considerarmos somente a média de ocupação geral de 193 leitos em 2018, cada um dos 
profissionais teria sob sua responsabilidade 96,5 leitos, evidenciando que o 
acompanhamento das pessoas internadas não consegue ser realizado com a singularidade 
necessária. 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem Nº 543/2017 orienta acerca dos 
parâmetros mínimos para dimensionamento do quantitativo de profissionais das diferentes 
categorias da Enfermagem para os serviços onde são realizadas atividades de 
enfermagem. No Parágrafo Único do Artigo 1º da Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem Nº 543/2017 está explicitado: 

Os referidos parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em 
referências para orientar os gestores, gerentes e enfermeiros dos serviços de saúde, 
no planejamento do quantitativo de profissionais necessários para execução das 
ações de enfermagem. 

Já no Artigo 2º da mesma Resolução está posto que: 

Art. 2º O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-
se em características relativas: 
I – Ao serviço de saúde: missão, visão, porte, política de pessoal, recursos materiais 
e financeiros; estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou programas; 
tecnologia e complexidade dos serviços e/ou programas; atribuições e competências, 
específicas e colaborativas, dos integrantes dos diferentes serviços e programas e 
requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 
II – Ao serviço de enfermagem: aspectos técnico-científicos e administrativos 
(dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos; modelo gerencial; 
modelo assistencial; métodos de trabalho; jornada de trabalho; carga horária 



 
semanal; padrões de desempenho dos profissionais; índice de segurança técnica; 
proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio e 
indicadores de qualidade gerencial e assistencial); 
III – Ao paciente: grau de dependência em relação à equipe de enfermagem de acordo 
com o sistema de classificação de pacientes e realidade sociocultural. 

 
Segundo cálculo de dimensionamento realizado pelos fiscais do Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador da Serra, foi identificado que o número de 
enfermeiros e de técnicos em enfermagem é insuficiente para cobrir a atual demanda da 
Clínica. De acordo com os documentos entregues pela direção do hospital, há oito 
enfermeiros contratados pela Clínica, sendo que um profissional está afastado, portanto 
são sete enfermeiros dividindo-se nas funções de gerente de enfermagem, administrativo, 
cobertura de folgas e férias e cobertura dos turnos da manhã, tarde e noite nas sete 
enfermarias. Apurou-se, assim, que apenas dois profissionais de Enfermagem ficam 
responsáveis por todas as enfermarias em cada turno, significando que estes profissionais 
estavam encarregados por 91,5 leitos cada na data da inspeção. Já em relação aos 
sessenta técnicos de enfermagem e aos dois auxiliares de enfermagem – totalizando 62 
profissionais, sendo que três estão afastados – de um a três destes profissionais ficam 
responsáveis por cada uma das sete unidades em cada turno.  

Ainda em análise dos documentos “Relações Contratuais” e “Escala de Plantões e 
Folgas”, o número de profissionais de saúde mental de nível superior existente também 
está deficitário frente às exigências da Portaria do Ministério da Saúde Nº 251, de 31 de 
janeiro de 2002. O estabelecimento possui três assistentes sociais contratadas com carga 
horária total de 72 horas por semana, duas psicólogas com carga horária de 48 horas e 
uma terapeuta ocupacional, correspondendo a seis profissionais com carga horária 
aproximada de 120 horas.   

Com base nos dados apresentados nos documentos “Relações Contratuais” e 
“Escala de Plantões e Folgas” e colacionando estas informações às explicitadas nas 
Tabelas A e B, evidencia-se que a quantidade de profissionais de saúde contratados na 
Clínica Professor Paulo Guedes está aquém das demandas da instituição. Corrobora-se, 
assim, a tese inicial, concebida empiricamente durante a visita, de que os trabalhadores 
estão sobrecarregados, tendo maior propensão ao adoecimento físico e psíquico por conta 
da alta demanda laboral, além da precarização da qualidade da assistência destinada aos 
usuários do serviço.  
 
Direitos das Pessoas Internadas 
 

Durante a inspeção, evidenciou-se notória diferença por parte da gestão e da equipe 
multiprofissional da Clínica Professor Paulo Guedes nos cuidados conferidos às pessoas 
internadas pelo Sistema Único de Saúde e pelos convênios de saúde em relação às 
normas, às rotinas e à alimentação. Entre os leitos do Sistema Único de Saúde há 
discrepâncias no funcionamento das unidades fechadas e abertas. 

As refeições das Unidades Abertas Feminina e Masculina, da Unidade Aberta 
Masculina para Usuários de Álcool e Drogas e das Unidades Feminina e Masculina 
acontecem em um mesmo refeitório. Contudo, há um local específico para a alimentação 
dos pacientes do Sistema Único de Saúde e outro para os pacientes dos convênios de 



saúde e funcionários. No dia da inspeção, foram identificadas diferenças na qualidade e na 
diversidade dos alimentos ofertados, sendo que no cardápio dos pacientes do Sistema 
Único de Saúde havia macarrão com carne desfiada, feijão e sopa (Fotografia 9), e no 
cardápio das pessoas internadas pelos convênios de saúde havia carne, saladas, arroz, 
feijão e macarrão (Fotografia 10). Salienta-se que, segundo informações dos trabalhadores 
da instituição, apenas colheres são disponibilizadas às pessoas internadas pelo Sistema 
Único de Saúde, ao invés de garfo e faca, sob justificativa de risco à vida, condição que 
restringe o consumo de carnes; enquanto que os pacientes internados pelos convênios 
fazem uso de garfo e faca nas refeições por não possuírem risco presumido e por serem 
caracterizados pelos profissionais como “pacientes mais calmos”. 

Fotografia 9 

Descrição: Refeição servida a um paciente internado via Sistema Único de Saúde em 
bandeja de aço inox. Destaca-se a oferta de apenas uma colher como talher e o suco 
servido em uma caneca de plástico. 

Fotografia 10 



 
Descrição: Refeição composta por carne, saladas, arroz, feijão e macarrão servida para 
pessoas internadas pelos convênios de saúde e funcionários.  
 

Nas Unidades de Observação Feminina e Masculina para usuários do Sistema Único 
de Saúde não há acesso livre à água potável e os pacientes devem fazer solicitação para 
usufruí-la. Somado a isso, realizam suas refeições no local, já que tem acesso restrito às 
demais dependências da Clínica. Estas refeições são distribuídas no refeitório dos usuários 
do Sistema Único de Saúde e são transportadas em marmitas até as enfermarias pelos 
pacientes que trabalham. O almoço estava sendo servido às pessoas internadas na Sala 
de Observação da Unidade de Observação Masculina enquanto a equipe da inspeção 
vistoriava o local e verificou-se que receberam apenas uma variedade alimentar – macarrão 
com alguma carne desfiada (Fotografia 11). 
 

 
Fotografia 11 
 
Descrição: Marmita de aço inox com uma porção de macarrão com carne. 
 

Verificou-se, ainda, que há pacientes com necessidades alimentares e de nutrição 
específicas. Contudo, constatou-se que a mesma refeição é oferecida para todas as 
pessoas internadas pelo Sistema Único de Saúde, sem nenhuma variação de quantidade 
de sal (para pessoas com hipertensão) ou substituição de carboidratos por alimentos menos 
ricos em açucares (para pessoas com diabetes), evidência que denota desconsideração às 
demandas por dietas especiais. 

Nas Unidades de Observação Feminina e Masculina para usuários do Sistema Único 
de Saúde as pessoas internadas não podem fazer contato telefônico com os familiares e 
estes não possuem um canal direto de comunicação com seus familiares internados. Esta 
circunstância se torna viável apenas quando são encaminhadas para as unidades abertas. 
Nas Unidades Abertas Feminina e Masculina e na Unidade Aberta Masculina para Usuários 
de Álcool e Drogas destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde, os pacientes 
podem fazer e receber ligações telefônicas por meio do uso de um aparelho celular 



disponibilizado por uma hora pela manhã e por uma hora pela tarde (Fotografia 12). No 
restante do tempo, ele fica desligado. Estas medidas não foram evidenciadas na Unidade 
Feminina e na Unidade Masculina destinadas aos convênios de saúde, nelas as pessoas 
internadas podem fazer ligações em qualquer momento do dia. 

Fotografia 12 

Descrição: Cartaz fixado no mural de uma das unidades do Sistema Único de Saúde que 
diz que os pacientes podem fazer ligações somente a cobrar. 

As circunstâncias descritas aventam contra o Artigo 1º e o Artigo 2º da Lei Nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Neles está posto: 

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que 
trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto a raça, 
cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, 
recursos econômicos e grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, 
ou qualquer outra. 
Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados 
no parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo Único: São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 
I – Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 
II – Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; 
III – Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
[...] 
VI – Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. [...] 

Configura-se, assim, condição discriminatória conferida pela gestão e profissionais 
da Clínica Professor Paulo Guedes aos pacientes do Sistema Único de Saúde, uma vez 
que não são resguardados os artigos acima expostos. Em contrapartida, todas as pessoas 
internadas fazem uso de roupas próprias e todas estavam vestidas e calçadas na data da 



 
inspeção. 
 
Projeto Técnico Institucional 
 

Em entrevista realizada com o diretor administrativo da Clínica Professor Paulo 
Guedes não foi averiguada a existência de Projeto Técnico Institucional.  

Averiguou-se que todos os pacientes dispõem de prontuário único e individualizado 
e que os pacientes estão separados nas unidades de internação de acordo com algumas 
condicionalidades. A Unidade de Observação Feminina e a Unidade de Observação 
Masculina acolhem pessoas que chegam para internação via Sistema Único de Saúde em 
condições agravadas de sofrimento mental, onde permanecem até a estabilização dos 
quadros. Ambas contam com uma Sala de Observação cada que se destinam, segundo 
equipe multiprofissional, ao acolhimento de pessoas que chegam para internação em 
manifesto episódio de surto e desorganização mental, demandando administração 
medicamentosa e observação sistemática até estarem aptas para ficarem com os demais 
pacientes nos demais quartos das Unidades de Observação. Nas Unidades Abertas 
Feminina e Masculina e na Unidade Aberta Masculina para Usuários de Álcool e Drogas, 
as pessoas estão internadas via Sistema Único de Saúde por conta de diagnósticos de 
sofrimento mental crônico ou por abuso de substâncias psicoativas, cujos quadros estão 
estáveis, e/ou porque tiveram alta das Unidades de Observação Feminina ou Masculina. 
Ainda segundo a equipe, na Unidade Feminina e na Unidade Masculina destinadas aos 
convênios de saúde as pessoas estão internadas por conta de diagnósticos de sofrimento 
mental crônico, em que os quadros estão estáveis, e/ou porque tiveram alta das Unidades 
de Observação Feminina ou Masculina. 

A Unidade de Observação Feminina e a Unidade de Observação Masculina têm o 
funcionamento mais ocluso em todo o hospital: não há possibilidade de circulação irrestrita 
no pátio, o acesso à alimentação ocorre no local, as pessoas internadas não podem entrar 
em contato telefônico com familiares, não há espaços para a guarda de objetos pessoais. 
Nestes locais, os pacientes ficam fechados e o tempo de permanência é determinado de 
acordo com acompanhamento médico realizado três vezes por semana, havendo 
particularidades de paciente para paciente (Fotografia 13). As saídas ao pátio são indicadas 
pela equipe médica e ocorrem somente nos dias de visitação. Segundo informações da 
equipe de enfermagem, as pessoas internadas não dispõem de acesso a objetos de uso 
pessoal por motivos de segurança, à exceção das roupas, sendo estes disponibilizados 
somente na transferência para a Unidade Aberta. 



Fotografia 13 

Descrição: Mural exposto no Posto de Enfermagem da Unidade de Observação Feminina 
com informações sobre cuidados especiais necessários a cada paciente. 

As Unidades de Observação Masculina e Feminina contam com uma Sala de 
Observação cada que permanecem trancadas e, na maior parte do tempo, não há 
profissional presente in loco junto aos usuários. Observou-se que os pacientes 
apresentavam sinais de sonolência e fala embaralhada, indícios de sedação, e tinham risco 
de queda das camas já que estas não possuíam grades para sua segurança. Segundo a 
equipe de enfermagem, a equipe médica indica a contenção física para casos em que as 
pessoas internadas estejam mais agitadas e estas podem ficar no local por até dois meses. 

Identificou-se que apenas nas Unidades Abertas Feminina e Masculina e na Unidade 
Aberta Masculina para Usuários de Álcool e Drogas os usuários têm uma rotina 
minuciosamente descrita pela equipe multiprofissional (Fotografia 14) com horários para 
repouso, banho, refeições, pátio e demais atividades, condição evidenciada em 
documentos disponibilizados nos Postos de Enfermagem. Eles passam a maior parte do 
dia no pátio ou em áreas de lazer, e sem acesso aos quartos que ficam chaveados. 
Segundo informações, em caso de mal-estar, são encaminhadas às Unidades de 
Observação Feminina ou Masculina, onde há leitos disponíveis. Nas demais unidades, 
identificou-se que os pacientes ficam ociosos grande parte do dia. 



 

 
Fotografia 14 
 
Descrição: Tabela com rotina das usuárias da Unidade Aberta Feminina disponibilizada no 
Posto de Enfermagem com atividades elencadas para todos os dias da semana, das 7 
horas às 22 horas. 
 
 Na data da inspeção, identificou-se que os usuários de uma das unidades do Sistema 
Único de Saúde estavam recebendo atendimento de equipe multiprofissional composta por 
médico, psicólogo e assistente social. Contudo, não houve informação sobre a 
periodicidade dos atendimentos para cada uma das 183 pessoas internadas. 
 Averiguou-se que os pacientes das unidades abertas podem receber visitas 
diariamente por período restrito (Fotografia 15). 
 

 
Fotografia 15 
 
Descrição: Placa verde com dizeres escritos em branco, exposta na entrada do hospital 
psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes. A placa informa que os usuários do Sistema 
Único de Saúde podem receber visitas diariamente das 16 horas até as 17 horas. 
 



De acordo com o diretor administrativo da Clínica Professor Paulo Guedes, o serviço 
compõe a Rede de Atenção Psicossocial do município de Caxias do Sul, uma vez que 
usuários do Sistema Único de Saúde podem ser encaminhados para o hospital psiquiátrico 
em qualquer tempo por meio de consulta psiquiátrica realizada na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 Horas da Zona Norte ou de atendimento recebido nos Centros de Atenção 
Psicossocial Cidadania ou Reviver, enquanto que a Clínica orienta os usuários que iniciem 
ou retornem aos atendimentos na rede após a internação. Ainda segundo informações da 
direção, o Setor de Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde acolhe reclamações e 
denúncias relativas aos atendimentos da Clínica. 

Desinstitucionalização 

Durante a inspeção, apurou-se que duas mulheres internadas na Unidades Feminina 
destinada aos convênios de saúde tornaram-se residentes da Clínica Professor Paulo 
Guedes, uma há mais de um ano e outra há mais de dois anos. Ambas são idosas. 

Incidentes no Hospital 

Na Sala de Atenção Intensiva da Unidade de Observação Masculina foi identificado 
um paciente contido mecanicamente sob justificativa de necessidade de avaliação médica. 
Este estava dormindo e a equipe multiprofissional foi questionada sobre a necessidade de 
manutenção da medida. 

Projeto Terapêutico Singular 

Em entrevista realizada com o diretor administrativo da Clínica e em diálogos com 
os profissionais há afirmação de que todas as pessoas internadas possuem Projeto 
Terapêutico Singular. Contudo, ao analisar os programas entregues, verificou-se que se 
trata de um documento com breves informações acerca da evolução dos quadros e das 
condutas médicas. Não foi identificado planeamento de cuidado para nenhum dos 
pacientes e não ficou evidente quais atividades coletivas são oferecidas ou como se dá a 
organização dos atendimentos individuais pela equipe multidisciplinar. Há atividades que 
são realizadas ao longo da semana, no entanto, não há construção das estratégias de 
cuidado de maneira coletiva com protagonismo dos usuários e participação dos familiares. 
Nos dias de visita, identificou-se que nenhuma atividade terapêutica é realizada com os 
usuários do Sistema Único de Saúde ou dos convênios. 

Segundo a equipe de enfermagem, a equipe médica indica a contenção física para 
casos em que as pessoas internadas estejam mais agitadas 

Exploração do Trabalho 

Apurou-se que na Clínica Professor Paulo Guedes ocorre utilização da força de 
trabalho das pessoas internadas nas Unidades Abertas Feminina e Masculina e na Unidade 
Aberta Masculina para Usuários de Álcool e Drogas destinadas aos usuários do Sistema 
Único de Saúde com escopo da realização de tarefas do cotidiano institucional sob a 



justificativa de que possuem interesse em ajudar. Por este motivo, são convidadas pela 
equipe multiprofissional para desempenho de diferentes atividades compreendidas como 
parte da proposta terapêutica oferecida pela instituição. Assim, os usuários são divididos 
em dois grupos: os “auxiliares” e os “voluntários” Uma enfermeira e uma educadora física 
são as responsáveis pela organização das escalas de atividades e pelo treinamento destes 
pacientes trabalhadores. 

O grupo de “auxiliares” desenvolve tarefas laborais distribuídas semanalmente em 
escalas de atividades disponibilizada no Posto de Enfermagem das unidades (Fotografia 
16). Elas são construídas pela equipe multiprofissional sob argumento de uso da técnica de 
laborterapia. Entre as tarefas desempenhadas estão: organização dos banhos; auxílio na 
cozinha; preparo de chimarrão, distribuição e descarte da erva-mate; preparo do café; 
distribuição do suco; distribuição do lanche da noite; limpeza do refeitório; auxílio da equipe 
médica; contenção mecânica de usuários; auxílio da assistente social; acompanhamento 
de focos de dengue. 

Fotografia 16 

Descrição: Escalas de Auxiliares para Atividades disponibilizada no Posto de Enfermagem 
das Unidades Abertas Feminina e Masculina. Construída pela equipe multiprofissional, 
nela estão descritas diversas atividades e ao lado estão designados os pacientes 
responsáveis pelo seu cumprimento. 

Já o grupo de “voluntários” é treinado por uma enfermeira e uma educadora física da 
instituição para atuar em casos de agitação psicomotora das demais pessoas internadas e 
são responsáveis por atividades tipicamente assistenciais, como acompanhamento do 
banho, alimentação, recepção da ambulância e revista de outros usuários (Fotografia 17). 



 

 
Fotografia 17 
 
Descrição: Folha com descrição de normas e rotinas dos “voluntários”, fixado na parede 
interna do quarto. 
 

O grupo de “voluntários” possui quarto próprio, o que é justificado pelos 
trabalhadores da Clínica por serem acionados a qualquer hora do dia e da noite para atuar 
nas situações de agitação psicomotora, circunstância que poderia atrapalhar o sono dos 
demais. Este quarto, diferentemente dos outros, possui espelho e rádio e podem ser 
armazenados alimentos (Fotografia 18). 
 



Fotografia 18 

Descrição: Imagens de prateleiras com alimentos, mesa com rádio e folha na porta do 
quarto dos “voluntários” com os dizeres: “Permitida entrada somente dos voluntários”. 

Cabe destacar que a equipe da inspeção só pôde entrar na Sala de Observação da 
Unidade de Observação Masculina na presença de dois pacientes do grupo de “voluntários” 
sob a justificativa de proteção dos trabalhadores. Segundo a equipe de enfermagem, todos 
os profissionais do hospital psiquiátrico adentram a sala apenas com os “voluntários”. 
Ressalta-se, contudo, que a Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 2057/2013 e 
a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem Nº 427/2012 orientam que a contenção 
mecânica é atividade privativa dos profissionais médico e enfermeiro, respectivamente. 

Em antinomia ao disposto na Lei Nº 10.216, de 6 de abril de 2001 – a Lei da Reforma 
Psiquiátrica Antimanicomial – que aventa sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais, estes usuários realizam atividades de trabalho com 
finalidade de ocupação do tempo por orientação da equipe multiprofissional, no entanto, 
são colocados em risco à medida que são convidados a exercer atividades que não são de 
sua responsabilidade. No item III do Parágrafo Único do Artigo 2º da supracitada lei consta 
que entre os direitos da pessoa portadora de transtorno mental está a obrigatoriedade de 
“ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração”. Tais atividades desvelam 
exploração da força de trabalho de pessoas que não são remuneradas ou protegidas por 
legislação trabalhista, já que são convocadas a exercerem funções nas 24 horas do dia. 

Quando questionada sobre quais ações são efetivadas caso os usuários do grupo 
“voluntario” se machuque ao conter outro usuário, a reposta da direção foi a de que o 
médico responsável pelo usuário machucado é informado. A contingência manifesta, ainda, 



 
que a quantidade de profissionais existentes é insuficiente para o cuidado de todas pessoas 
internadas. 

Com relação à saúde do trabalhador, na Clínica Paulo Guedes são efetivadas as 
seguintes políticas internas: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (o 
acompanhamento de saúde dos profissionais da Clínica é realizado sistematicamente) e 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (há cronograma de ações, porém não há 
metas auditáveis). Foi confirmada a existência de Comissão de Controle de Infecções e 
detectou-se a necessidade de desenvolvimento de fluxograma de atendimento a acidentes 
de trabalho; de inventário de máquinas e equipamentos; de plano formal para a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes; e de Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 
Materiais Perfurocortantes. 
 
Recomendações 
 
À Direção do Hospital Psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes 
 
1. Abolir, imediatamente, todas as atividades de exploração da força de trabalho do/as 
usuários/as do serviço. 
 
2. Implantar, imediatamente, Projeto Terapêutico Singular de todas as pessoas internadas 
na instituição, com a participação dos usuários e seus familiares, com vistas a viabilizar a 
alta no tempo mais breve possível e as necessárias articulações com os equipamentos da 
rede de atenção psicossocial de base territorial e comunitária. 
 
3. Abolir, imediatamente, o procedimento de revista íntima das pessoas internadas. 
 
4. Garantir, imediatamente, que as pessoas internadas possam se comunicar livremente e 
com privacidade durante todo o período de internação por meio de ligações telefônicas às 
custas do hospital psiquiátrico. 
 
5. Recompor, imediatamente, a equipe multiprofissional, com vistas ao cumprimento das 
exigências mínimas previstas na Portaria do Ministério da Saúde Nº 251, de 31 de janeiro 
de 2002, no que tange ao número de profissionais e à carga horária destes. 
 
6. Respeitar as necessidades nutricionais e de alimentação de todas as pessoas internadas 
e que sejam garantidas as dietas especiais. 
 
7. Garantir direito à privacidade das pessoas internadas durante o banho, na troca de 
roupas e em todos momentos em que os/as usuários/as tiverem seus corpos expostos. 
 
8. Adequar as orientações da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, a RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. 
 
9. Garantir armários ou mobiliário similar para assegurar o livre acesso e a guarda de 
pertences pessoais pelas pessoas internadas nas Unidades de Observação Feminina e 



Masculina, assegurando a personalização de espaços privativos e reapropriação de objetos 
pessoais durante a internação. 

À Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul 

10. Monitorar a taxa de ocupação do estabelecimento, com objetivo de reavaliar a
contratualização dos leitos do Sistema Único de Saúde. 

11. Atualizar as informações da Clínica Professor Paulo Guedes junto ao Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde, considerando o número de leitos existentes e de leitos 
destinados ao Sistema Único de Saúde, e os profissionais contratados e suas respectivas 
cargas horárias. 

12. Rever o Plano de Ação da Rede de Atenção Psicossocial com base no que preconiza
a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.840, de 29 de dezembro de 2014, para garantir a 
atenção integral às necessidades de saúde mental nos serviços da rede comunitária e de 
base territorial. 

Ao Ministério da Saúde 

13. Adotar as providências cabíveis frente ao descumprimento da Portaria do Ministério da
Saúde Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, uma vez verificado que o número de leitos 
psiquiátricos destinados ao Sistema Único de Saúde existentes é superior ao habilitado 
junto ao Ministério da Saúde. 

14. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses federais
destinados ao Hospital Psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes, considerando que a 
classificação e os valores de diárias em psiquiatria condizentes à habilitação de hospitais 
psiquiátricos (Nível I) junto ao Ministério da Saúde não corresponderem ao porte hospitalar 
e ao número de leitos na realidade atual (Nível II). 

Ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul 

15. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes com foco no
dimensionamento do quadro de profissionais médicos, considerando a sobrecarga de 
alguns profissionais em atividades de plantão, bem como no exercício ético das atividades 
médicas. 

Ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul 

16. Realizar inspeção no Hospital Psiquiátrico Clínica Paulo Guedes, com foco no
dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, considerando a sobrecarga 
de alguns profissionais em atividades de plantão, bem como no exercício ético das 
atividades de enfermagem.  
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