
RELATÓRIO ESTADUAL DE INSPEÇÃO 

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina 

1. INTRODUÇÃO:

No dia 07 de dezembro de 2018, equipe composta por nove profissionais , sendo uma              1

representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), dois representantes do Conselho            

Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP-SC), um representante da Defensoria Pública do             

Estado de Santa Catarina (DPSC), quatro representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT)             

e uma representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT),             

realizou visita ao Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, localizado na Avenida Engelberto             

Koerich, 333 - São José/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº                

82.951.245/0021-02, e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o nº             

2706369. 

A ação iniciou pela manhã e terminou por volta das 16h30min. 

Houve a realização de entrevista com o Diretor do IPq e reunião com médicos psiquiatras               

responsáveis pelo atendimento dos pacientes, a pedido destes. 

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

inspeção apresenta o que se segue. 

1 Mariana Casagranda (MPT), Alice Nair Feiber Sônego (MPT), Maria de Fátima Reis (MPT), George Augusto Artigo 
(MPT), Valdirene Daufemback (MNPCT), Cynthia Maria Pinto da Luz (CEDH), Nasser Haidar Barbosa (CRP-SC), Renata 
Christiane Araújo de Lins (CRP-SC), João Joffily Coutinho (DPSC). 



2. PERFIL GERAL DA UNIDADE

O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq) é ente da administração direta estadual e               

atende os pacientes internados em tratamento psiquiátrico. Anteriormente, no local, desde 1941,            

funcionava o Hospital Colônia Sant´Ana, em que eram segregadas pessoas em tratamento            

psiquiátrico. Em 1995, foi criado o Centro de Convivência Santana, para acolhimento dos pacientes              

moradores remanescentes do hospital, e as Unidades de Internação de Curta Permanência do IPq,              

para atendimento em regime de internação. Tanto as unidades de internação de curta permanência              

como o Centro de Convivência Santana estão situados no mesmo endereço e terreno (Estrada Geral               

da Colônia Santana, 333 - Colônia Santana, São José) e compõem o IPq, em edificações distintas.  

A estrutura do IPQ, é velha, antiquada, porém em níveis aceitáveis de conservação. Os              

jardins são amplos, bem cuidados e propiciam um ambiente saudável de convivência, com muitas              

áreas verdes e espaços de circulação. 

A instituição possui uma sala onde estão instalados os equipamentos, fotos e registros da              

história do IPq, desde sua fundação, organizada no ano de 2011. 

Atualmente o IPq é referência em todo o Estado, admitindo pessoas com necessidades de              

cuidados de saúde mental. Realiza o atendimento ambulatorial, atendimento de emergência, e            

internação voluntária, involuntária e compulsória, neste caso, sob ordem judicial. 

De acordo com aos documentação apresentada a instituição é estruturada em três grandes             

unidades de internação, destinadas à internação de adultos: a Unidade de Internação Psiquiátrica             

(UIP) que atende pacientes com transtornos mentais “agudos”; a Unidade de Dependentes Químicos             

(UDQ), que atende homens que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas; e o Centro de                 

Convivência Santana (CCS), onde ficam os residentes/moradores.  

Não há ala específica ou previsão para atendimento a crianças e adolescentes no hospital.               

Porém, conforme relatos de funcionários, são comuns as internações deste público por ordem             

judicial. Na documentação relativa a internações, estão presentes fichas de alguns adolescentes e             

crianças, conforme detalhado mais à frente deste relatório. 

Assim, resulta uma soma geral de 299 leitos informados pelo estabelecimento, todos pelo 

SUS, conforme tabela descritiva abaixo. De acordo com a listagem encaminhada pelo hospital havia 

38 mulheres internadas na ala feminina, 35 homens internados na ala 1ª da UIP, 35 homens 

internados na UDQ e 139 moradores na CCS, totalizando 247 leitos ocupados. Não foi 

contabilizada a ocupação da ala 2ª masculina da UIP.



Há também uma Unidade Clínica Médica - UCM, em regime de plantão 24h, porém não foi                

apresentado documento específico com relação das pessoas internadas. A escala de serviço oficial             

apresenta 5 técnicos e 5 auxiliares de enfermagem, porém não há referência a enfermeiros e               

médicos responsáveis pelo setor. 

Observa-se que os dados colhidos no CNES não contemplam os 139 leitos informados pelo              

IPq relativos ao Centro de Convivência Santana. 



 

 

Ao chegar no estabelecimento, a equipe de inspeção foi dividida em três grupos, que foram               

acompanhados por servidores do setor administrativo do hospital.  

A inspeção iniciou nos setores administrativos da instituição. Foram visitados o setor de             

contas e faturamento, a sala da CIPA, sala de serviço social; serviço de Assistência Social;               

enfermagem e farmácia. Posteriormente, a equipe se dirigiu à cozinha, refeitórios, caldeira,            

lavanderia, alguns locais de internação e, por fim, setor de terapia ocupacional. Nesses ambientes, a               

equipe conversou com os servidores que prestavam serviços, a fim de obter mais informações              

quanto à rotina e dificuldades do trabalho. 

Existe ambulatório odontológico, com instalações próprias para os atendimentos dos          

internos.  

As instalações de repouso para funcionários e médicos localizam-se na Triagem e são             

adequadas, asseadas e possuem ar condicionado. 

Na farmácia, foi constatado armazenamento irregular de materiais químicos e biológicos           

(descarte de materiais perfurocortantes) próximo a uma das janelas, no mesmo ambiente em que os               

servidores do setor realizam a separação dos medicamentos dos pacientes. De acordo com             

profissional entrevistado, esses materiais são armazenados no local até o preenchimento do espaço             

disponível e, então, são recolhidos pela empresa responsável pelo descarte. Foi também relatado             

que o espaço da farmácia é inadequado, motivo pelo qual está sendo concluída a construção do                

novo local em que o setor ficará estabelecido, dentro de alguns meses. Na sequência, a equipe de                 

inspeção foi conduzida até o local em que ficará situada a farmácia, a qual conta com ambientes                 

adequados, inclusive para o descarte dos materiais antes mencionados, em compartimento separado            

do ambiente de trabalho.  



 

 

Obteve-se informação durante a visita de que a jornada de trabalho dos profissionais que              

atuam na farmácia é de seis horas, acrescida das horas-plantão, de até 60 por mês. Também foi                 

relatada a admissão de servidores em caráter temporário no hospital, prática que teria iniciado em               

2017, uma vez que não foram realizados novos concursos para contratação de servidores efetivos. A               

farmácia funciona das 7 às 19 horas. No restante do período, há regime de sobreaviso. 

Em conversa com os servidores da unidade, observou-se queixa generalizada de falta de             

pessoal no atendimento aos pacientes, notadamente técnicos de enfermagem e enfermeiros.           

Segundo estes, a demanda é grande diante do número de funcionários disponibilizados para o              

atendimento regular, problema que é agravado pela constante superlotação da instituição, o que             

eleva a sobrecarga de trabalho desses profissionais, considerando que alguns dos pacientes são             

completamente dependentes de cuidados para higienização e alimentação. Houve relato de que            

vários servidores se aposentaram nos últimos anos, sem que tenha havido preenchimento dos cargos              

por meio de concurso público. 

Foram entregues as escalas de serviço oficial, com a relação nominal dos funcionários, com              

os respectivos cargos/funções e carga horária de trabalho.  

Segundo a Escala de Serviço Oficial, há 04 clínicos gerais trabalhando em horário normal, e               

o registro de 01 clínico em horário de plantão.  

Há registro de 01 Terapeuta Ocupacional, com horário de 07 às 16h, cujo setor conta com                

mais 3 assistentes, denominados “agentes de serviços gerais”.  

Segundo a Escala do Setor de Nutrição, há 02 nutricionistas, além de 10 “agentes de               

serviços gerais”, um caldeireiro, um cozinheiro e um auxiliar de enfermagem.  

No Setor de Farmácia, 04 farmacêuticos, além de 08 assistentes (dentre “agentes de serviços              

gerais”, técnico em atividades administrativas, etc). 

Quanto ao Setor de Psicologia, conta-se com 05 profissionais, mais 02 assistentes (“agentes             

de serviços gerais”). 

Já o Setor de Serviço social conta com 08 Assistentes Sociais, e mais 04 funcionários. Na                

sala da Assistência Social, foi relatado que o serviço funciona ininterruptamente. Alguns dos             

servidores laboram em jornada de 12 horas e outros, de 06 horas. Neste setor, os servidores                

procuram manter contato com os familiares, para envolvê-los no tratamento e para que busquem os               

pacientes que tiveram alta, já que esta é uma dificuldade ao final da internação.  



 

 

Segundo o CNES, havia 51 técnicos de enfermagem, 33 auxiliares de enfermagem, 33             

médicos psiquiatras e 21 enfermeiros, para os 299 leitos a ser considerados, incluindo os 139               

existentes no Centro de Convivência. 

Foram registradas também as escalas de 23 profissionais psiquiatras, dos quais dez            

cumpriram horas em regime de plantão noturno. Estes profissionais, segundo a Escala de Serviço,              

compõem o Setor de Emergência, que além dos 10 psiquiatras conta com um clínico geral em                

plantão noturno, todos destacados do corpo clínico.  

Na Escala da Gerência de Enfermagem, constam 21 enfermeiros (dos quais 05 em plantão              

de 19h às 07), correspondentes à tabela do CNES para a competência do período.  

Observa-se, quanto aos profissionais de saúde, que os dados apresentados nas escalas estão             

compatíveis com a tabela do CNES, para a competência do mês de inspeção, dezembro de 2018. 

No quadro a seguir apresentamos o comparativo entre a documentação apresentada pelo            

hospital, a relação listada no CNES dos profissionais diretamente vinculados à assistência e a              

equipe mínima preconizada na Portaria nº 251/2002, considerando a totalidade de 299 leitos             

existentes, conforme competência de dezembro/2018. 

 

EQUIPE TÉCNICA (PT/GM nº 

251/02) 

  Necessário   CNES  dez/18 

  (nº profissionais 
/carga horária) 

Documentação entregue pelo hospital 

Médico Plantonista      24 horas/7 

dias 

_ _ Os 5 médicos plantonistas compõem a equipe 
de psiquiatras assistentes. Cobrem, em regime de 
escala, os plantões noturnos (de 12h) de 2ª a 6ª 

feira, os fins de semana e feriados; 

Médico Assistente
(Psiquiatra) 

20 horas p/ 
semana 

  1/40 leitos 

7/20h      15/10h + 
5h + 10/20h + 1/4

15/10h + 7/15h + 10/20h + 1/40h  

Cobertura em média de 1 médico a cada         
período, diariamente, inclusive nos feriados e      
fins de semana. 

São considerados 23 médicos psiquiatras do       
corpo clínico, dos quais 10 atuam na       
emergência, perfazendo os 33 informados pelo      
CNES 



 

 

Médico  
Clínico Geral 

   20 horas p/ 
semana 

 1/120 leitos 

3/20h 4/20h + 1/40h 1/5h + 3/10h + 2/20h 

Um dos médicos clínicos do corpo clínico       
escalado para o plantão do mês. 

Enfermeiro 
Turno 

Diurno/20 
horas/7dias 

1/40 leitos 

7/20h 19/30h + 2/15h 16/12h (diurno) + 5/12h (noturno) 

Enfermeiro 
Turno 

Noturno/12 
horas/7dias 

1/240 leitos 

2/12h 

Enfermeiro 
Para 

Intercorrência 
clínica 

1 

Psicólogo 20 horas por 
semana 

1/60 leitos 

5/20h 1/15h + 3/30h 1/15h + 3/30h 

Cobertura diária das 7h às 18h, de 2ª a 6ª          
feira, com média de 5 psicólogos pela manhã e         
2 no período da tarde. 

Assistente Social 0 horas por seman

1/60 leitos 

5/20h 9/30h 8/30h 

Cobertura diária 24h, de 2ª a 6ª feira, com         
média de 4 AS pela manhã, 3 no período da          
tarde, e 1 no período noturno (19hx7h). Nos        
fins de semanas e feriados, 1 por período. 

Terapeuta 
Ocupacional 

20 horas por 
semana 

1/60 leitos 

5/20h 2/30h 1/45h 

Cobertura diária das 7h às 13h, de 2ª a 6ª          
feira, e de 13h às 16h, em cerca de dois dias da            
semana. 



 

 

Farmacêutico 01 por Hospital 1 1/15h + 3/30h 1/15h + 3/30h 

Cobertura diária das 7h às 19h, de 2ª a 6ª feira. 

Nutricionista 01 por Hospital 1 2/30h 2/30h 

Cobertura diária das 6h às 15h30, de 2ª a 6ª 
feira. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

24 horas/7 dias 

02/40 leitos 

14/24h 33/30h 19/24h 

    Médico 
Neurologista 

nsa nsa 1/10h 1/20h 

Médico Residente nsa nsa _ 7/38h + 1/12h 

(já incluídos no corpo clínico) 

Educador Físico nsa nsa 1/15h 1/30h 

  

Segundo a Portaria nº 251/2002, para cada 40 pacientes, com 20 horas de assistência              

semanal, distribuídas no mínimo em 04 dias, um médico psiquiatra e um enfermeiro. Assim, para os                

299 leitos, englobando os relativos ao CCS, seriam necessários 7 psiquiatras e 7 enfermeiros.              

Contudo, segundo o que pode ser extraído nas escalas de serviço, o hospital dispõe de 2                

profissionais em regime de 12 horas de assistência semanal, quantia insuficiente em relação ao que               

a Portaria nº 251/2002 preconiza. 

Quanto aos demais profissionais elencados no rol de recursos humanos conforme esta            

normativa, o hospital conta com cobertura suficiente dos setores de psicologia, assistência social,             

nutrição e farmácia, sendo insuficientes os profissionais de terapia ocupacional.  



 

 

Ao todo, foram listados 334 trabalhadores pelo estabelecimento, sendo destes 31 admitidos            

em caráter temporário, dos quais 01 enfermeiro; 02 clínicos gerais; 09 psiquiatras e 19 técnicos de                

enfermagem.  

Entretanto, segundo os dados informados no CNES (competência dez/18), estavam          

contratados por prazo determinado: 14 médicos psiquiatras; 8 técnicos de enfermagem, 3            

enfermeiros, 1 médico reumatologista; 1 farmacêutico e 4 médicos clínicos; de forma que, embora o               

total de contratos temporários informados corresponda aos dados do CNES, divergem bastante em             

relação aos profissionais, em que se aumenta o número de contratos dos técnicos de enfermagem e                

se diminui em relação aos profissionais psiquiatras e clínicos gerais. 

Não foram informados dados sobre perfis de raça/cor dos funcionários. 

A equipe esteve no local onde é organizada a CIPA. Foi relatado que a comissão existe                

desde 2010, com reuniões periódicas (atas de reunião apresentadas). Profissionais do hospital            

informaram a existência de campanhas de vacinação e controle de imunização dos trabalhadores,             

cujos registros são mantidos por esse servidor, em planilha, no computador. O hospital apresentou              

as fichas do Controle de Vacinas de 2018, para todos os funcionários, inclusive terceirizados. foram               

ofertadas a Dupla bacteriana, Hepatite B e Tríplice Viral, além de exames periódicos             

parasitológicos, dermatológicos e hemograma. Também apresentada uma comunicação interna da          

CIPA, de convocação a todos os servidores para apresentar a carteira de vacinação, entre os dias 24                 

de setembro a 24 de outubro, a fim de registrar as já realizadas e orientar sobre a necessidade de                   

imunização. 

Foi apresentada relação de diversos certificados de qualificação profissional, incluindo sobre           

material de risco biológico, porém a apenas um profissional, presidente da CIPA. Além disso,              

segundo documentos apresentados, houve realização da III SIPAT – semana interna de prevenção             

de acidentes no trabalho, porém de 2015, e de planejamento estratégico da CIPA, porém de               

2012/2014, bem como participação em Encontro estadual sobre acidentes em serviço, de 2015 e              

2017.  

Foi apresentado também relatório de atividades e comunicação da CIPA, inclusive de            

acidente com material de risco biológico. Entretanto, de acordo com informações obtidas nesse             

setor, não existem Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle               

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO da unidade, tampouco Serviço Especializado em            



 

 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Também não foi apresentado Programa de              

Prevenção de Acidentes com Material Perfurocortante. 

Ainda quanto à documentação, não foram apresentados certificados de capacitação em           

NR10 e NR35 no caso de funcionários encarregados de manutenção elétrica e em altura, nem               

análise Ergonômica de Trabalho, elaborada, implementada e validada de acordo com as NR’s 5 e               

17. 

Em relação a outras ações de qualificação profissional, foram apresentados comprovantes de            

treinamentos em técnicas de enfermagem, em: 

- Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiovascular, com lista de presença         

assinada por 108 funcionários, datada dos dias 25 a 27 de janeiro de 2016; 

- Reanimação cardiopulmonar, com lista de presença assinada por 78 funcionários,          

datada do dia 07 de agosto de 2017; 

- Curso de capacitação em parada cardiorrespiratória (para enfermeiros, técnicos e          

auxiliares), durante o mês de agosto de 2017, de uma hora de duração para cada               

grupo, distribuídos por alas, contemplando 80 profissionais.  

Ainda segundo documentos apresentados, foram realizadas palestras sobre relações          

interpessoais, durante os meses de julho a novembro de 2018, para os funcionários distribuídos por               

alas, totalizando nove palestras. A direção do estabelecimento também apresentou Certidão de            

Anotação de Responsabilidade Técnica, em relação a Gestão Assistencial, expedida em 16 de             

janeiro de 2018, com validade de um ano. 

Percebe-se, entretanto, que os documentos fornecidos atestam que as atividades promovidas           

pelo Setor de Educação Permanente concentraram-se apenas nos profissionais de enfermagem, e            

que não visam uma continuidade dos treinamentos e capacitação, resumindo-se a ações pontuais,             

sem periodicidade. 

A instituição também mantém controle dos exames periódicos dos trabalhadores, que não            

são providenciados pelo Estado. Assim, caso os servidores decidam passar por exames médicos e              

informem ao setor, estes são registrados mediante atualização da planilha. Quantos aos            

trabalhadores terceirizados, as medidas de saúde ocupacional seriam adotadas pelas empresas           

prestadoras de serviço. Foi informado que a CIPA realizou mapa de riscos de cada setor, afixado em                 

ambiente de trabalho, a exemplo da fotografia abaixo.  



 

 

 

 

 

Em relação aos afastamentos por motivos médicos dos trabalhadores da unidade nos últimos             

02 anos, foi apresentada lista abrangendo o período de 01/01/16 à 07/12/18, inclusive com período e                

motivo do afastamento, e cargo. Segundo a lista apresentada, todos os afastamentos foram             

motivados por licença para tratamento de saúde, em um total de 135 funcionários, com a               

predominância de auxiliares e técnicos de enfermagem, e de agentes de serviços gerais. O tempo de                

afastamento varia de alguns dias e chega a quatro meses.  

Ao todo, foram fornecidas 21 Comunicações de Acidentes de Trabalho, dentre as quais 11              

em 2017 e 10 em 2018. 

Com a documentação, foram apresentados dados estatísticos compilados pela CIPA, quanto           

ao número e espécie de acidentes do trabalho constatados no hospital, dos quais se destacam os                

seguintes trechos: 



 

 

 

 

 

A equipe também esteve na cozinha da unidade, onde foi relatado histórico de vazamento de               

gás, bem como a falta ocasional de materiais de limpeza, como detergente. Também foi possível               



 

 

verificar que a iluminação do ambiente não estava adequada em alguns locais, conforme demonstra              

a fotografia que segue. 

 

 

 

Foram informadas pelo IPq 12 internações compulsórias, sendo 3 mulheres, todas relativas à             

UIP - Unidade de Internação Psiquiátrica, e 9 homens, dos quais 4 estavam internados na UDQ.                

Uma das mulheres estava internada desde 18 de abril. Os demais casos foram registrados a partir de                 

30 de outubro. Não há registro de internação a mais de 01 ano. Entretanto, vale destacar que esses                  



 

 

dados não consideram a unidade Centro de Convivência, que abarca todos os residentes da              

instituição. 

Há dois registros de internação provisória/medida de segurança, de mulheres. 

Segundo dados fornecidos pelo estabelecimento ao CIPI-Sistema de Cadastro Estadual de           

Internações psiquiátricas Involuntárias, do Ministério Público de santa Catarina, houve 176           

registros de internação involuntária durante os 06 meses antecedentes à inspeção. 

Destas, contabiliza-se 144 altas, sendo 23 a pedido, 3 fugas e 2 transferências, portanto na               

data da inspeção havia cerca de 32 pessoas internadas involuntariamente, distribuídas nas diversas             

alas do hospital. De acordo com as fichas fornecidas, a maior parte dos casos de internação                

involuntária deve-se, segundo os médicos responsáveis, à risco de suicídio, heteroagressividade,           

abandono e negação ao tratamento e surto maníaco/psicótico, somados ao juízo crítico prejudicado,             

o que é, segundo relato médico, a maior causa de discordância do paciente para a internação. 

Destaca-se ainda, que houve a internação involuntária de cerca de 09 crianças/adolescentes,            

sendo apenas uma do sexo feminino. Porém, todas com alta naquele momento, de forma que não foi                 

possível coletar dados específicos sobre as motivações e histórico clínico. 

Embora as fichas cadastrais relativas à internação involuntária tenham sido fornecidas, com            

alguns dados como filiação, data de nascimento, idade, raça/cor, escolaridade, estado civil, muitos             

dados estão incompletos ou equivocados, como nascimentos com data de 2018, ou 2068,             

dificultando melhor análise dos dados. Ademais, faltam dados sobre raça/cor, identidade de gênero             

e sexual, pessoas com deficiência (sim/não), gestante, interdições e benefícios.  

Foram fornecidas as fichas de internação dos pacientes, todos pelo SUS, inclusive os que              

tiveram alta médica, com as datas de internação e saída, porém apenas poucas fichas apresentam o                

motivo de saída, referindo alta clínica ou evasão. Não foram referidos casos de óbito ou licença                

terapêutica. Também só foi apresentada uma ficha de alta para cada ala, como exemplo, e não foram                 

fornecidos os diagnósticos iniciais ou definitivos, prejudicando análise mais acurada a partir de             

dados socioeconômicos e situação clínica. Informa-se que todos os pacientes que obtiveram alta             

foram encaminhados ao CAPS. 

Foi apresentada uma relação de 45 tipos de psicofármacos consumidos, em um total de              

64.996 unidades, no período de 07/11 a 07/12 de 2018. Predominam o haloperidol, a              



 

 

levomeprazina, ácido valpróico, risperidona e diazepan. Não foi possível, entretanto, comparar o            

consumo por paciente, a fim de observar se há excesso de medicalização. 

Foi apresentada lista de vencimento dos lotes de medicamentos gerais, em um total de 18               

tipos, em que 4 tipos estavam com a validade próxima, entre 30 de dezembro a 31 de março de                   

2018. Não foi relatado medicamento fora do prazo de validade. 

No que se refere aos óbitos a instituição informou a ocorrência de: 17 óbitos em 2014; 12                 

em 2015; 11 em 2016; 14 em 2017; e 24 em 2018. 

Observa-se que foram relatados dois suicídios como causa mortis em 2016. 

Foram apresentadas cópias de todos contratos firmados para a prestação de serviços,            

inclusive de recolhimento de resíduos e lixo hospitalar, de fornecimento de gêneros alimentícios             

(pães), e de controle de animais sinantrópicos. 

O hospital possui alvará sanitário, expedido em 14 de agosto de 2018 e com validade até 30                 

de janeiro, mas não foi apresentado o relatório da VISA. Não há Alvará de Funcionamento do                

Corpo de Bombeiros por ausência de PPCI (Projeto de Prevenção contra Incêndio). O IPq              

apresentou documentos (o último, em agosto de 2018) comprovando requerimento de engenheiros            

para elaborar o PPCI, após notificação do Corpo de Bombeiros, em que alegam o alto grau de risco                  

na UDQ. A resposta do órgão competente (GEOMA - Gerência de Obras e Manutenção da               

Secretaria de Saúde estadual) informa que existe contrato para elaboração do PCCI, porém             

aguardando autorização superior para empenho. 

 

3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

De forma geral foi detectado um bom ambiente de trabalho, harmonia entre as pessoas              

internadas e os profissionais da saúde, bem como instalações muito limpas e asseadas. 

Foi observada a maior presença de estrangeiros na Emergência. As pessoas transgênero            

estão sendo alojadas em uma área específica da clínica, como medida de proteção. No momento da                

visita não havia nenhum transgênero. As áreas desse setor são divididas em espaços de 4 leitos, o                 

que possibilita algum nível de preservação de individualidade. 

Foi apresentado Relatório de Controle de Visitantes, do período de 01/11 a 07/12/18, do              

CCS – Centro de Convivência Santana, seja da ala Feminina (2ª F); da UGP, Masculino (7ªM) e                 



 

 

ATM; da UIP Masculina (1ª M), em um total de 193; da UIP Masculina (2ª M), em um total de 153;                     

da UIP UDQ Masculina, em um total de 122; da UIP, Feminina (5ªF), em que predominaram as                 

visitas, em um total de 366 no período. 

A rotina é semelhante nas UIP, incluindo a UDQ: acordar, tomar banho, tomar café, arrumar               

os quartos, almoçar, descansar, café da tarde, janta por volta das 17h e ceia. As visitas na UDQ                  

acontecem segundas e quartas, após 5 dias da internação. As visitas nas UIP acontecem às terças,                

quintas, sábados e domingos, após dois dias de internação. Em ambas, ocorrem das 14h30 às 16h30,                

ou em casos extraordinários a partir de avaliação da equipe. As visitas são permitidas somente a                

familiares de primeiro grau, maiores de 12 anos e/ou responsáveis pela internação. As condições de               

higiene e limpeza são boas. São preservadas as condições de autocuidado. Alguns pacientes vestem              

roupas pessoais e outros uniformes. As roupas são lavadas na lavanderia, mas não há uma               

individualização das peças. A medicação, em geral, é feita em três horários: 8h, 14h e 20h. Elas                 

estavam adequadamente separadas e, entre as verificadas, não havia nenhuma fora do prazo de              

validade. 

Na UIF, após o banho, uma paciente resistia em se vestir. Foi chamado um dos guardas                

homens no interior da ala para convencê-la, junto com uma funcionária, a colocar a roupa. A                

paciente ficou constrangida com a presença do homem, argumentou sobre não querer usar a roupa               

oferecida, mas permitiu que a funcionária a vestisse. Essa abordagem precisa ser repensada             

atentando para as questões de humilhação moral e de gênero. A internação de pacientes deve               

garantir seus direitos individuais de manutenção da intimidade, identidade e autoestima. A            

exposição da nudez num procedimento não clínico culturalmente acarreta constrangimento e pode            

somar-se ao sofrimento do processo de internação, além de colocar mulheres em situação de              

vulnerabilidade. 

A paciente mais antiga desta unidade estava internada por decisão judicial, há 3 anos. Havia               

no seu prontuário estudos sociais e documentos judiciais. Não foram identificadas mulheres            

gestantes ou acompanhadas de crianças.  

A alimentação acontece no refeitório. Os relatos dos pacientes e trabalhadores sobre a             

alimentação não apontaram problemas relativo à quantidade e/ou qualidade fornecida nas refeições.            

Foi fornecida cópia do cardápio oferecido aos usuários internados, com todas as refeições,             



 

 

discriminando as dietas especiais do mês vigente, assinado pelo(a) nutricionista responsável. No            

cardápio constam 5 refeições, cujo almoço varia a cada dia, tendendo as outras, porém, a não variar.  

Também foi fornecida a lista das pessoas internadas com dieta especial, especificando a             

condição clínica (preponderando diabetes e hipertensão), e a ala de origem. São 17 homens da 2ª ala                 

(masculina), 5 homens da UDQ e 6 mulheres da 5ª ala (feminina). 

O CCS tem rotina distinta. Pela manhã, os moradores têm acesso a um salão com chimarrão,                

jornais do dia anterior, televisão e eventualmente algumas atividades. À tarde há missa uma vez por                

semana e bingo. Há dias específicos para fazer a barba.  

A Unidade visitada do CCS tinha cerca 20 leitos. Embora todos os espaços sejam arejados,               

iluminados e limpos, ambientes grandes podem diminuir o conforto e a preservação da intimidade.              

No entanto, não foi possível averiguar se são todas as áreas assim ou se apenas aquela que                 

eventualmente poderia ter um perfil de pacientes mais dependentes. 

Havia aparelhos de ar condicionado apenas nas áreas administrativas, sendo que nos            

alojamentos foi identificado um número reduzido de ventiladores de parede, com alguns retirados             

para manutenção e não recolocados. 

Na UDQ não existe estrutura de acessibilidade, o pátio aberto situa-se no andar térreo e o                

alojamento, refeitório, ambulatório e banheiros no andar superior, acessível apenas através de            

escada. 

Os banheiros em todas as unidades estavam em bom estado de asseio e conservação, alguns               

deles possuem barras de auxílio para apoio. Na UIF, as mulheres com necessidade de maiores               

cuidados e convencimento para o banho estavam sendo amparadas por funcionárias e auxiliadas por              

outras internas. 

A unidade possui escalas de visitas de familiares, regras para ligações, horário de banho,              

barba e escalas de responsáveis médicos e residentes, disponíveis em todas as unidades através de               

aviso afixados em locais de amplo acesso. 

No Centro de Convivência, os pacientes idosos e mais antigos circulavam livremente pelas             

áreas verdes, alguns fumavam e outros buscavam socializar entre si e com a equipe visitante. Não                

relataram qualquer incidente. 

 



 

 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL E PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

(PTS) 

Não foi apresentada documentação relativa ao PTI ou Regimento Interno. Foi relatada a             

existência de um Planejamento Estratégico, mas ele não foi coletado nas documentações já             

entregues. Assim, não foi possível entender se ele contempla aspectos do PTI. Igualmente, não              

foram fornecidas cópias de Projetos Terapêuticos Singulares. 

Percebe-se que, em lugar do PTI, o estabelecimento utiliza-se do recurso de Procedimentos             

Operacionais Padrão - POP para estruturação da assistência. Assim, foram apresentados os            

protocolos assistenciais, por meio das fichas de POP, que orientam as práticas clínicas e              

terapêuticas do hospital, com elaboração em 2015/2016 e revisão em 2017/2018. 

As fichas contêm protocolos destinados principalmente ao setor de enfermagem e de serviço             

social, que englobam procedimentos que vão desde à admissão na triagem até administração de              

medicação e cuidados com higiene, incluindo sono, alimentação, ocupação e lazer, óbito, visita,             

imobilização, entre outros.  

Na Emergência foi identificado um livro de ocorrências, cujas informações são duplicadas            

em um sistema informatizado. Na Unidade de Internação Feminina (UIF), Unidade de Dependentes             

Químicos (UDQ) e Centro de Convivência (CCS) há prontuário físico e digital dos pacientes e               

livros de registro das medicações. Os registros são realizados pela equipe de enfermagem, médicos,              

psicólogos, assistente social e escriturário. As áreas são divididas em espaços de 4 leitos, o que                

possibilita algum nível de preservação de individualidade. 

Segundo relatados das pessoas entrevistadas são previstos 2 enfermeiros (as), 1 técnico(a) de             

enfermagem e 1 escriturário(a) nas unidades. Os médicos fazem atendimento diário nas unidades.             

Há horários semanais pré-estabelecidos para a família conversar com os médicos da unidade que              

estão expostos na área de enfermagem. A assistente social faz atendimento semanal. Aparentemente             

a atividade de psicologia inexiste ou, se realizada, de forma insuficiente, indicando ser um serviço               

não prioritário nas unidades de internação. 

Os relatos feitos pelos servidores, de forma unânime, indicam a falta de trabalhadores da              

saúde nas unidades. A demanda é grande diante do número de funcionários disponibilizados para o               

atendimento regular. 



As atividades físicas e fisioterapêuticas acontecem sob prescrição numa academia que fica            

externa aos alojamentos. Os equipamentos apresentam boa conservação e o ambiente bem cuidado. 

O serviço social organiza grupos de pacientes para fazer ligação no telefone público, porém              

faltam elementos para entender melhor como funciona, qual a frequência, quem tem essa             

possibilidade. 

Não há atividades ocupacionais regulares, sendo detectado alto nível de ociosidade. Os            

pacientes ficavam reunidos na UDQ, nos corredores e refeitórios, agrupados em rodas de conversas,              

indicando muito tempo de ociosidade. Ainda, na UDQ, dois dos pacientes mais jovens             

confeccionavam peças de papel revista e rolos de papel higiênico, como forma de passar o tempo.                

Não há trabalho terapêutico destinado aos pacientes, nem mesmo material disponível para atividade             

de terapia ocupacional. 

O estabelecimento não apresentou lista das pessoas internadas que participam de atividades            

terapêuticas, lazer e/ou educacionais na instituição, apenas fichas de POP-Procedimento          

Operacional Padrão. 

Constatamos a presença de um menor (17 anos) internado com ordem judicial, juntamente             

com os demais pacientes da UDQ. Os trabalhadores informaram que este é um problema recorrente,               

sempre com internações por ordem judicial. 

Foi relatada a comunicação de internação nos CAPS da região do paciente para viabilizar o               

acompanhamento dos casos.  

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO

Hospital informa haver busca ativa da família ou responsáveis para manutenção do contato e              

alguns casos. A equipe relata que os moradores que permaneceram no Centro de Convivência são               

originários do antigo modelo de atendimento, cujos esforços de retomada dos laços comunitários             

não tiveram êxito.  

De uma forma geral, os residentes do CCS são idosos. Foi identificado um paciente com 26                

anos, internado há 7 anos por decisão judicial. Ele apresenta quadro grave de autismo, com presença                

de auto e heteroagressão, necessitando supervisão constante e manejo diferenciado. Nas fichas de             

internação disponibilizadas, relativas à UIP, contabilizam-se, no período de um mês antecedente à             



inspeção, 85 internações na UDQ, das quais permaneciam 19 pessoas no dia 9/12/18; 55 pessoas na 

2ª ala masculina, das quais permaneciam 20 pessoas; 83 pessoas na 5ª ala feminina, das quais 

permaneciam 13; e 45 na 1ª ala masculina, das quais permaneciam 19. De um total de 269 

internações naquele mês, há registro de 12 adolescentes, dos quais 4 permaneciam, sendo que, 

destes, a maior incidência foi na 1ª ala masculina, em que houve 5 internações. Os quatro 

adolescentes internados à época são do sexo masculino, dentre os quais dois negros. Dois deles na 

1ª ala masculina, ambos com 15 anos, um na 2ª ala masculina, de 17 anos, e um na UDQ, conforme 

referido anteriormente, também de 17 anos. Na unidade de internação feminina, foram duas 

internações. Não há registro de internação de crianças naquele mês. 

Verifica-se que a grande maioria dos usuários é branca, sendo apenas 24 pessoas entre              

pretos e pardos. Das 12 internações de adolescentes registradas, três referem-se a jovens negros do               

sexo masculino. 

Das altas registradas, verificou-se um óbito no mês. Também contabilizamos uma           

transferência, oito evasões, e 11 altas a pedido (das quais 9 são da ala feminina). 

Na UIP, há uma grande variação da idade das pessoas internadas, sendo o menor registro de                

15 anos e o maior de 77 anos. Quanto às internações de adolescentes, a idade variava entre 15 e 17                    

anos (predominante, com 9 adolescentes).  

6. INCIDENTES NO HOSPITAL

Não foi identificado nenhum paciente na UIF, UDQ e no CCS em contenção mecânica. Os               

pacientes relatam a ocorrência de contenção mecânica por pouco tempo, “até acalmar”. Na UIF há               

um quarto amplo com aberturas de vidro, com visualização do balcão da enfermagem e das demais                

áreas, onde as pessoas ficam em observação quando precisam de alguma atenção ou são contidas.               

No momento da visita havia uma mulher que deambulava e em condições normais de vigília, sendo                

atendida por uma profissional. A equipe informou que ela estava em observação por ter apresentado               

um comportamento mais depressivo naquele dia.  

A equipe médica informou que há protocolo e todas as contenções mecânicas são registradas              

no prontuário. Não há relato ou presença de protocolo ou documento similar indicando contenção              



 

 

química. Quanto à contenção mecânica, fichas de POP indicam protocolo em casos de risco de auto                

ou heteroagressão, bem como de suicídio, como última alternativa, detalhando os procedimentos,            

materiais e pessoal necessários, e indicando rigor nos cuidados pós-contenção. Indica-se ainda uma             

Sala de Cuidados Especiais - SCE, para melhor observação, proteção dos demais pacientes, em              

casos de muita agitação. 

Observa-se que não foi apresentada cópia da relação de pessoas contidas, com data da              

contenção, duração da medida restritiva e motivo do registro das situações em que a administração               

da unidade realizou a contenção mecânica. 

Não foram identificados espaços de castigo e isolamento. Não houve relato dos pacientes             

sobre essa prática.  

A equipe do Setor de Triagem relatou que existe falta de medicamentos em alguns períodos               

dos anos, sendo que essa deficiência acentua-se nos finais de anos, possivelmente, segundo as              

informações, em razão dos problemas de licitação. 

A equipe teve contato com as Comunicações de Acidente do Trabalho do hospital, tendo              

chamado a atenção a quantidade de casos de agressões dos pacientes aos profissionais do              

estabelecimento, notadamente aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Porém, não há           

informação específica relativa à ala do hospital me que teria ocorrido. Seguem trechos de algumas               

das comunicações de acidente dessa natureza, apenas neste ano: 

 



 

 

 

 

Houve, também, relatos dos profissionais da existência de abuso sexual, especialmente nas            

alas masculinas e também quando se trata de pessoa LGBT, porém estas situações não são               

registradas ou investigadas. 

Há uma Ouvidoria, mas não visitamos e não foi possível identificar a forma de acesso e os                 

registros existentes. 

 

 

7. EXPLORAÇÃO DE TRABALHO 

Sobre as atividades realizadas pelos pacientes internados, apurou-se que estes não executam            

atividades da rotina da instituição, como limpeza, horta, cozinha etc. No contato com os              



 

 

profissionais da instituição, obteve-se a informação de que, atualmente, há apenas um Terapeuta             

Ocupacional no estabelecimento, o que reduziu e prejudicou a regularidade de atividades realizadas             

pelos internados. Vale destacar que, segundo o CNES, há 02 Terapeutas ocupacionais em regime de               

30 horas semanais, inconsistente com a informação colhida na inspeção e informada na             

documentação. 

À equipe de inspeção foi informado que alguns dos pacientes do IPq (internados) e do               

Centro de Convivência (moradores) realizam atividades de artesanato, em algumas ocasiões na            

semana, quando identificados internos que tenham condições de participar. O local em que realizam              

as atividades foi visitado pela equipe.  

No momento da inspeção, havia integrantes do Centro de Convivência e do hospital             

executando algumas atividades de artesanato, com acompanhamento de servidora da unidade.           

Existe uma sala ampla de convivência com familiares e pacientes, onde são realizados trabalhos de               

pintura, modelagem, leitura e eventos comunitários. Os recursos materiais são precários e            

insuficientes, sendo que dependem das doações da comunidade para os trabalhos de terapia             

ocupacional. 

A unidade possui uma pequena sala, mantida pela Associação Catarinense de Apoio a             

Psiquiatria - ACAP, onde recebem doações de roupas e calçados que são destinados aos pacientes               

necessitados. O local estava bastante asseado, as roupas limpas e bem organizadas, com provador              

protegido e uma voluntária da entidade beneficente atendendo no local. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

À equipe, foi informado que a renda dos produtos eventualmente adquiridos em bazares é              

revertida para os pacientes.  

Não foi apresentado documento específico acerca de atividades laborais dirigidas às pessoas            

internas. 



 

 

8. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

Quanto à inspeção do estabelecimento por órgãos externos, há relatos de visita da Vigilância              

Sanitária e do Ministério Público Estadual, não havendo notícia de inspeções para verificar aspectos              

trabalhistas. 

 

9. RECOMENDAÇÕES 

À Direção do Hospital Psiquiátrico IPq 

1. Recomposição imediata da equipe multiprofissional, com vistas ao cumprimento das exigências            

mínimas previstas na Portaria nº 251/2002 e o que preconiza os respectivos conselhos             

profissionais, no que tange à carga horária e número de profissionais. 

2. Garantir armários ou mobiliário similar para assegurar o livre acesso e a guarda de pertences                

pessoais pelas pessoas internadas, assegurando a personalização de espaços privativos e           

reapropriação de objetos pessoais durante a internação. 

3. 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. 

4. Apresentar, em curto prazo, um projeto terapêutico específico para cada pessoa internada em              

condição de longa permanência, visando à preparação para o retorno à vida comunitária e              

acolhimento em serviços residenciais terapêuticos ou à convivência familiar, tal como           

preconizado na Lei nº 10.216/2001 e na Portaria GM/MS nº 2840/2014. 

5. Articular com a rede intersetorial e com os serviços de saúde mental locais, visando a                

construção de ações voltadas efetivamente à qualificação profissional e iniciativas de geração            

de renda e trabalho exclusivamente, no território.  

 

 



 

 

À Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina 

6. Revisar o Plano de Ação da RAPS do estado de Santa Catarina, de modo a pactuar, no âmbito                   

das microrregiões de saúde, as ações de fortalecimento e expansão de serviços de atenção              

psicossocial necessárias para assegurar o cuidado integral de base territorial e comunitária das             

pessoas com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas,              

incluindo: (i) a adequação da oferta assistencial nas situações de crise, por meio da articulação               

da rede, bem como da implantação de leitos de saúde mental em Hospitais Gerais e/ou               

expansão dos CAPS com funcionamento 24h; e (ii) a desinstitucionalização de todas as pessoas              

internadas em condição de longa permanência no estado. 

7. Ampliar o cofinanciamento da RAPS pelo estado de Santa Catarina junto aos municípios,              

mediante aporte de recursos financeiros destinados à ampliação e qualificação de serviços de             

atenção psicossocial de base territorial e comunitária, tais como: (i) Centros de Convivência;             

(ii) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes modalidades; (iii) unidades de             

acolhimento; (iv) leitos de saúde mental em Hospitais Gerais; (v) residências terapêuticas; e             

(vi) iniciativas de geração de trabalho e renda. 

À Secretaria Municipal de Saúde de São José 

8. Constituir equipes multiprofissionais para efetivação da desinstitucionalização de todas as           

pessoas internadas há mais de um ano ininterrupto na instituição, conforme preconizado pela             

Portaria GM/MS nº 2.840, de 29 de dezembro de 2014. 

9. Promover a articulação entre os serviços de saúde e de assistência social existentes no               

Município, com vistas a viabilizar o acompanhamento do munícipe durante a internação até o              

processo de retorno (alta) para o município de procedência, de forma efetiva. 

Ao Ministério da Saúde 

10. Adotar as providências cabíveis frente ao descumprimento da Portaria nº 3.588 de 21/12/2017,              

uma vez verificado que o número de leitos psiquiátricos destinados ao SUS (299) é superior à                

capacidade instalada do hospital informada no CNES, na data de publicação da portaria (160). 



 

 

11. Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses federais             

destinados ao Instituto de Psiquiatria (IPQ), considerando 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 III). 

Ao Ministério Público Federal 

12.Averiguar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis quanto aos repasses federais            

destinados ao Instituto de Psiquiatria, visto que a classificação e os valores de diárias em               

psiquiatria (Nível I) não correspondem ao porte hospitalar e ao número de leitos na realidade               

atual (Nível III), conforme Portaria GM/MS nº 2644/2009. 

Ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina 

13.Acompanhar, junto às Varas da Justiça, os casos de pessoas internadas que sejam procedentes              

de outros municípios de Santa Catarina, especialmente as crianças e adolescentes, com a             

perspectiva de assegurar a excepcionalidade do uso da internação como medida a ser evitada, a               

desinstitucionalização, fortalecimento de vínculos familiares e referenciamento desse público         

junto à Rede de Atenção Psicossocial local, para evitar o enfraquecimento ou a quebra de               

vínculos e fortalecer o desenvolvimento de estratégias de atenção psicossocial nos territórios            

em que residem. 

14.Assegurar, junto à Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, a priorização de             

financiamento e implantação de serviços da RAPS destinados ao público infantojuvenil e à             

desinstitucionalização, de modo a propiciar condições adequadas de assistência em saúde           

mental, álcool e outras drogas aos adolescentes, em consonância com o ECA, e aos idosos e                

pessoas com deficiência, também em conformidade com a legislação vigente. Para tanto,            

recomenda-se a elaboração de um plano que contemple a expansão de CAPS e a implantação               

de leitos em hospitais gerais, bem como de unidades de acolhimento infantojuvenis e             

residências terapêuticas, pautado nas necessidades loco-regionais. 

 



 

 

À Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina 

15. Acompanhar o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas do Instituto de            

Psiquiatria, verificando se os direitos dessas pessoas estão sendo garantidos, em conformidade            

com o disposto na Lei nº 10.216/2001 e com a Portaria GM/MS nº 2.840/2014. 

16. Acompanhar todos os casos de internação de crianças e adolescentes na instituição, dada a               

inadequação da oferta assistencial a esse público e ao alargamento dos processos de alta, em               

decorrência de decisões judiciais. 

 

Florianópolis, 25 de outubro de 2019. 
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