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RELATÓRIO-INSPEÇÃO NACIONAL 

EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 

CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR 

ADAMANTINA - SP 
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1. Introdução

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe composta por integrantes do 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP), Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo (COREN SP), Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, Ministérios Públicos Estadual e Federal e Procuradoria Regional do Trabalho, 

conforme tabela abaixo, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou visita ao 

Clínica de Repouso Nosso Lar, localizada na Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 

500, bairro Parque Itamarati, Adamantina/SP, CEP 17.800-000, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 43.007.814/0001-60. 

Equipe de inspeção 

   Cristiano Lourenço Rodrigues      Procurador do Trabalho 

João Carlos Talarico Promotor de Justiça 

Mariana Ceciliato de Carvalho  Representante do CRP 

Edgar Rodrigues  Representante do CRP 

Juliana Cristina Bessa Representante do CRP 

Paula Carvalho Lauer  Representante do CRP 

Cristina Amélia Luzio  Representante do CRP 

Fabiana de Andrade  Representante do CRP 

Regina Maria F. Alves Rabelo  Representante do COREN 

Fernando Rodolfo Mercês Moris Defensor Público  

Maurício Franchi  Auditor Fiscal do Trabalho  

Sidnei Emerson Andretto  Técnico MPU / Seg. Inst. e Transporte 

Maria Angélica de M. Pinheiro Analista MPU / Apoio Jurídico / Direito 

 A visita não foi oficialmente anunciada de modo que a direção da unidade e 

as pessoas internadas, em tese, não sabiam que a equipe de inspeção iria ao local 

nesta data. 
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A inspeção, com duração de um dia (entre 9h e 16h, com 1h de intervalo para 

almoço), teve início com diálogo com o diretor administrativo - Sr. José de Oliveira 

Santos Neto, com a diretora clínica - Dra. Michele Medeiros Lima Salione, e com a 

psicóloga consultora técnica da instituição - Denise Alves Freire, a fim de apresentar 

os objetivos e metodologia da visita, bem como apresentação de requisição de 

documentos.  

A equipe de vistoria dividiu-se em três grupos, ficando uma parte em 

entrevista com a diretoria da instituição, outra com os profissionais da psicologia e 

outra foi visitar as instalações e conversar com as pessoas internadas, 

acompanhada por profissionais do hospital. 

Ao final da visita, realizou-se entrevista e diálogo de encerramento com a 

gestão da unidade e foram coletados os documentos institucionais.  

A direção do hospital entregou no dia da visita quase todos os documentos 

solicitados e enviou posteriormente por e-mail aqueles que afirmaram não ter no 

momento da inspeção. 

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

a equipe de inspeção apresenta o que se segue. 

2. Perfil Geral da Unidade

O Hospital, inaugurado no ano de 1969, é uma instituição privada, sem fins 

lucrativos, que atua exclusivamente com recursos do SUS, em nível de gestão 

Estadual.  Atualmente está em obras, com a construção de banheiros ao lado do 

galpão de atividades. 

O hospital dispõe de 144 leitos SUS (96 masculinos e 48 femininos), sendo 53 

leitos ocupados por moradores, o que representa 36% dos leitos. Os dados 

conferem com as informações do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde. Segundo documento entregue pelo hospital, no dia da inspeção havia 130 

pessoas internadas, sendo 42 mulheres e 88 homens. 
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São realizadas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias; a 

admissão de pacientes ocorre exclusivamente através da CROSS – Central de 

Regulação de Operações e Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde, por meio da Direção Regional de Saúde – DRS.  

O Hospital não atende crianças e adolescentes. Não é hospital de custódia. 

Há idosos e pessoas com deficiência.  

Histórico Jurídico do Hospital 

Há um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – para desativação do 

hospital, que aguarda homologação. 

Infraestrutura e a organização do espaço físico do Hospital Psiquiátrico 

A estrutura física está disposta em edifícios térreos, sendo um prédio 

principal, no qual fica o setor administrativo, alas anexas e áreas externas.  

Ala masculina: espaço onde ficam internados todos os usuários do sexo masculino, 

tanto os avaliados pela psiquiatria como psicóticos, como os usuários de álcool e 

outras drogas. A ala cheirava a produtos de limpeza no corredor, sentia-se cheiro de 

urina perto das camas nos quartos, porém estavam aparentemente limpos. 

Banheiros limpos, com papel higiênico e cestos de lixo, sem portas nos espaços dos 

vasos sanitários e dos chuveiros, sem sabonete e sem toalha para higiene das mãos 

e rostos. Segundo funcionários, esses banheiros ainda não estavam sendo usados, 

pois a ala está em reforma. Há outro banheiro usado como expurgo, com cadeiras 

de rodas, compartimentos plásticos para lixos e diversos sapatos usados no chão. 

No corredor da ala, havia uma caixa de luz aberta, com a tampa quebrada e os fios 

expostos. Todos os quartos sem portas, com quatro camas de ferro com ganchos 

para amarração, sem nenhum outro móvel e nenhum objeto de uso pessoal, alguns 

vidros dos vitrôs quebrados. Nas paredes de um dos quartos, que parecia ter sido 

um banheiro adaptado, havia ferros de registro e torneiras, oferecendo risco de 

acidentes. Na ala há ainda, um quarto com porta, trancado, visivelmente sujo (foto 
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no item “Incidentes”), sem uso, segundo o administrador, e um quarto de observação 

com meia porta, onde ficam os usuários com alguma intercorrência, segundo 

funcionários. 

Ala feminina: espaço onde ficam internadas todas as usuárias do sexo feminino, 

avaliadas pela psiquiatria como psicóticas e/ou usuárias de álcool e outras drogas. A 

ala possui estrutura física bastante semelhante à da ala masculina, não garantindo 

nenhuma privacidade e não possibilitando espaços para preservação das 

individualidades. 

Pátio dos internos: pátio amplo, a céu aberto, com pequena área coberta, onde 

ficam algumas baias com vasos sanitários, sem portas, um deles inclusive, sendo 

usado por um usuário no momento da inspeção. No pátio, nas sombras de algumas 

poucas árvores, havia alguns pufes e cadeiras de repouso bastante velhos.  

Pátio dos “menininhos”: pátio amplo, a céu aberto, arborizado, com bancos e um 

parquinho infantil de ferro, utilizado pelos internos moradores do HP, apelidados pela 

equipe de “menininhos, pois são como crianças”, segundo funcionários da 

instituição. 

Refeitório: espaço amplo e aparentemente limpo, mas muito pouco arejado, ao final 

do almoço, quando estava sendo lavado, um rato atravessou o refeitório e entrou na 

cozinha. Segundo a nutricionista, que trabalha há vinte e seis anos no HP, há cerca 

de um ano, com a troca da diretoria, o trabalho na cozinha melhorou, puderam incluir 

carne no cardápio, mas acredita que ainda possa melhorar bastante, principalmente, 

no que diz respeito à variação dos itens alimentícios. Segundo ela, o cardápio é 

semanal e fixo. 

Centro de Atividades Educacionais – CAE: trata-se de uma quadra coberta de 

zinco, sem paredes laterais, extremamente quente, com diversas mesas e cadeiras, 

distantes umas das outras; segundo a pedagoga, as mesas são divididas por grupos 

definidos a partir da avaliação psiquiátrica (a/d, psicótico ou morador) e da 

capacidade manual de cada usuário, sem nenhum usuário no momento da inspeção. 
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Salas de atendimento: as salas onde acontecem os atendimentos psicológicos e 

sociais, individuais e grupais, possuem ar condicionado, sendo bastante pequenas, 

sem janelas, e possuem um vidro na parede que dá para um corredor onde ficam 

sentados os que aguardam atendimento, expondo as pessoas que estão dentro da 

sala.  

Lavanderia: espaço amplo, com muitos guarda-roupas onde ficam guardadas as 

vestimentas dos internos, às quais os mesmos só tem acesso na hora do banho, 

quando, em fila, pegam uma muda de roupa separada pelo trabalhador responsável 

pela lavanderia; não podem escolher o que vestem. 

Em relação à infraestrutura, foram constatados os seguintes problemas: 

 Na Ala Feminina havia uma “suíte” (quarto com banheiro), no qual havia

interruptor com fiação exposta, podendo causar acidentes.

 O banheiro localizado neste quarto não possuía sabonete líquido ou toalha de

papel para enxugar as mãos, conforme se verifica abaixo.
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 Os banheiros da área externa (pátio - área de lazer dos pacientes) estavam

muito sujos, com cheiro forte de urina e não possuíam portas.

 O terreno do pátio da área externa é acidentado e irregular, podendo causar

acidentes.
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 A ala masculina (ala 1) que hoje abriga pacientes dependentes químicos e

alcoolistas será transferida para outro bloco, uma vez que atualmente as

janelas dão acesso à área externa, o que faz com que muitos pacientes

recebam objetos (drogas e outros) irregularmente pelas janelas. A ala

passará a abrigar mulheres em uma parte e “moradores” em outra parte.
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 Em relação aos banheiros destinados ao uso dos pacientes, verificou-se a

ausência de papel higiênico, sabonete líquido e toalhas para enxugar as

mãos. 

 O Auditor Fiscal do Trabalho expediu o Termo de Notificação 3565/2018-32

no qual constou que a Unidade deverá regularizar questões atinentes às

instalações sanitárias:

 O quadro de distribuição de energia localizado no corredor na Ala 1 –

masculina (A/D) estava aberto e ao alcance de qualquer paciente.
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 As salas de atendimento de pacientes foram construídas recentemente,

possuindo ar condicionado e mobiliário novo.

Sala de espera – salas de atendimento Sala da Assistente Social 
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 No setor da Farmácia trabalha uma única farmacêutica. Em seus períodos de

férias é substituída por uma das empregadas da recepção, que não possui

formação na área.

 A farmacêutica realiza a dispensação individual semanalmente, por ser a

única encarregada do setor. Após o encaminhamento das medicações para

as enfermarias, fica a cargo dos(as) enfermeiros(as) ou auxiliares de

enfermagem a dispensação diária individual para cada paciente.

 No setor da Farmácia não há ar condicionado. Segundo informações, o

aparelho estava quebrou há duas semanas.

 No setor da Farmácia, a torneira não estava instalada e em funcionamento

devido a um vazamento ocorrido.
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 Na recepção, havia banheiro para uso dos funcionários, separado por sexo e

bebedouro com jato de água inclinado.

 No setor “Rouparia” são armazenadas as roupas dos pacientes. O ambiente

não é arejado e conta com apenas um ventilador.
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 No setor “Rouparia” há uma pia, com sabonete líquido, sem toalhas de papel

de uso individual para secagem das mãos.

 A Unidade Hospitalar deverá apresentar relatório técnico-fotográfico

comprovando a implementação de todas as medidas contidas no Termo de

Notificação nº 35655/201/-32 até 21/02/2019 na Gerência Regional de

Presidente Prudente.
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Localização 

O hospital está localizado perto da rodovia, distante do centro da cidade, de 

forma que os internos e moradores dependam de transporte institucional, 

dificultando sua circulação social e o fortalecimento de vínculos comunitários. 

Licença sanitária para funcionamento 

A instituição possui Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária inscrita 

pelo nº CEVS: 350010501-861-000001-1-6 válida até 19/07/2019. Está registrada 

como atividade de atendimento hospitalar – exceto pronto-socorro e unidades para 

atendimento a urgências.  

A unidade não possui AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Modalidades de internação 

São realizadas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias; a 

admissão de pacientes ocorre exclusivamente através da CROSS – Central de 

Regulação de Operações e Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde, por meio da Direção Regional de Saúde – DRS. Desta forma, todos os 

pacientes chegam com avaliação médica prévia e laudo para internação. As 

internações involuntárias são comunicadas ao Ministério Público, via ofício, 

conforme informado aos fiscais. 

Verificou-se que as internações voluntárias, por vezes, não são assinadas 

pelos próprios usuários, mas sim por familiares. Os fiscais observaram desrespeito à 

manifestação de querer ir embora, uma vez que mesmo pessoas internadas 

voluntariamente necessitam de “autorização” do familiar que assinou a internação 

O tempo médio de permanência dos pacientes no hospital, que é de trinta 

(30) dias, com exceção dos que estão em internações judiciais ou compulsórias. 
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Há separação das pessoas privadas de liberdade? 

Ao ingressarem na instituição, os internos são inicialmente separados pelo 

sexo biológico (ala masculina ou ala feminina) e, após a avaliação psiquiátrica, são 

diagnosticados e classificados em duas únicas categorias, psicóticos ou usuários de 

álcool e outras drogas, entretanto são mantidos na mesma ala durante o período de 

internação. Há ainda uma terceira categoria de interno, os “moradores”, apelidada 

de “menininhos”, na qual, segundo os trabalhadores, homens e mulheres não são 

separados durante a estadia no pátio e nas atividades, pois não possuiriam 

expressão de suas sexualidades. 

Para a participação nas atividades diárias, as pessoas internadas também 

são divididas em três grupos: usuários de álcool e outras drogas, psicóticos e 

moradores. Além disso, são reunidos em função de sua capacidade cognitiva e 

motora e não pelo desejo de participar de uma ou de outra atividade especifica. 

Segundo os técnicos do HP, quando os homens não aceitam fazer artesanato, 

principal atividade do CAE, eles ficam responsáveis por fazer a limpeza externa e a 

arrumação dos quartos. 

Não há crianças e adolescentes internados. 

Há idosos, pessoas com deficiência intelectual e autistas, especialmente entre 

os moradores do hospital. 

Quadro de pessoal 

No Hospital Psiquiátrico exercem atividades 109 trabalhadores, conforme 

dados levantadas pela equipe de inspeção, porém este número não confere com 

dados do CNES, que informa o total de 67 trabalhadores.  

A equipe técnica não conta com terapeuta ocupacional. Observou-se também 

a falta de multiprofissionalidade no atendimento aos moradores, que não têm 

acompanhamento psicológico.  

Em relação ao exercício profissional da enfermagem, o COREN SP apontou 

pendências de itens notificados em inspeção realizada em 25/09/2018, referentes à: 

1. Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de

Enfermagem (a assistência não é realizada pontualmente, os profissionais 
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Auxiliares de Enfermagem, ao assumirem o plantão, registram no prontuário o 

horário do plantão 07h00min – 19h00min ou 19h00min – 07h00min, e 

descrevem as condições do paciente, fora desse horário são registradas 

apenas as intercorrências). É responsabilidade e dever dos profissionais da 

Enfermagem registrar, no prontuário tradicional (papel) ou eletrônico, as 

informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos 

processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a 

qualidade da assistência. O registro de enfermagem é um documento 

imprescindível para a avaliação da assistência prestada, uma vez que a sua 

ausência ou a sua inconsistência resultarão na não confiabilidade do cuidado 

realizado. Desta forma, o profissional e a instituição prestadora de serviço 

ficam sem amparo ético e legal. 

2. Inexistência de enfermeiro onde são desenvolvidas atividades de 

enfermagem (a instituição mantém 01 enfermeiro por plantão para supervisão 

das Alas I, II e III, não há Enfermeiro para supervisão e coordenação das 

ações de enfermagem por ala). A inexistência/ausência deste profissional nos 

locais prestadores de serviço de Enfermagem expõe usuários a risco 

assistencial, relacionados à falta de conhecimento técnico científico por parte 

dos profissionais de nível médio e impossibilidade de tomada de decisões em 

situações adversas (reação imediata à administração de medicamentos, 

neveis pressóricos alterados e outros), portanto é inconcebível a ausência do 

profissional Enfermeiro onde são realizadas ações de enfermagem. Os 

profissionais de nível médio (Auxiliar e Técnico de Enfermagem) somente 

podem desenvolver suas atividades sob orientação e supervisão do 

profissional Enfermeiro, conforme determina o art. 15 da Lei 7498/1986 (Lei 

do Exercício Profissional) e Decreto 94.406 de 08 de junho de 1987, art. 11 e 

13, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional.

Ressalta ainda que no dia da inspeção, o hospital apresentou documento de 

Responsabilidade Técnica do serviço de Enfermagem com data expirada em 

06/10/2018, e que em 10/12/2018 a Enfermeira encaminhou à subsede do 

Coren – SP comprovação do envio de documento ao Coren para 

regularização do CRT (Certificado de Responsabilidade Técnica).
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Em 01/02/2019, verificamos no sistema WEBCOREN que o pedido de 

Anotação de Responsabilidade Técnica foi indeferido.  

Espaços destinados aos profissionais 

Em relação aos espaços destinados aos profissionais, foram constatados 

alguns problemas, conforme segue: 

 Nas enfermarias das alas de internação, não havia banheiros separados por

sexo para utilização dos empregados.

 O único banheiro de funcionários existente na Ala Feminina é utilizado tanto

pelas trabalhadoras da Ala Feminina (enfermeiras e auxiliares de

enfermagem) quanto pelo auxiliar de enfermagem (homem) responsável pela

ala dos moradores (“menininhos”).  Embora houvesse o dispenser de

sabonete líquido no banheiro dos funcionários, ele estava vazio.

 Na enfermaria da Ala Feminina havia bebedouro. Porém, o refil de copos

descartáveis estava vazio. Havia apenas um copo descartável sobre o

bebedouro, embora houvesse mais de uma empregada naquele setor.
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 A unidade informou que possui PPRA e PCMSO, documentos que não foram

mencionados pelo auditor fiscal do trabalho em seu relatório, razão pela qual

oportunamente cabe a requisição para análise da adequação.

 A unidade não possui Programa de Prevenção de Acidentes com Material

Perfurocortante e declarou que está sendo elaborado e será finalizado até

31/01/2019.

 Os trabalhadores que utilizam objetos perfurocortantes são os responsáveis

pelo seu descarte.

 São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

 A unidade possui CIPA em funcionamento e ocorrem reuniões periódicas da

CIPA.

 A unidade possui Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e

em Medicina do Trabalho constituído.



19 

 Descrição e quantitativo de profissionais do SESMT: Um técnico de

segurança do trabalho.

 A unidade possui protocolo ou fluxo de acidentes com material biológico, mas

este fica guardado, não estando afixado nos murais das enfermarias.

 A unidade está realizando treinamento de qualificação profissional para

prevenção de acidentes com material biológico, que se encerrará dia

31/01/2019.

 A unidade emite CATs, mas não houve CATs emitidas em razão de acidentes

com material biológico nos últimos dois anos.

Cozinha – NR 32.10.7 

 Os trabalhadores não estavam com luvas até a chegada da fiscalização:

 Ouvidas, em conjunto, 4 (quatro) empregadas, relataram:
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Que 9 (nove) empregados trabalham na cozinha, em dois 

turnos: das 06:00-15:00 e 09:00-18:00; que todos receberam 

treinamento adequado; que acidentes de trabalho são raros; 

que o manuseio de alimentos e higienização exige luvas 

descartáveis, trocadas constantemente. 

 Em que pese ambos os turnos já estarem em curso no momento da

fiscalização, as luvas só então foram colocadas pelos funcionários.

 A cozinha possui sistema de exaustão.

 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho, foi expedido o Termo de Notificação nº

32655/2018-32, constando a seguinte determinação em relação ao setor de

cozinha:
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 O Auditor Fiscal do Trabalho, Maurício Franchi, acompanhou a inspeção e

analisou os principais pontos referentes ao meio ambiente do trabalho na

Unidade Hospitalar.

 Não foi reportado histórico de choques elétricos em maquinário. Todavia, pelo

Auditor Fiscal do Trabalho foi expedido o Termo de Notificação nº

35655/2018-32, no qual constou a obrigação de a empresa comprovar que as

instalações elétricas das áreas úmidas (principalmente cozinha e lavanderia)

devem possuir sistemas de proteção contra choques elétricos do tipo DDR,

aterramento de todas as carcaças não energizadas dos equipamentos e

conectados ao sistema de aterramento da edificação de acordo com as

normas ABNT e NBR aplicáveis, conforme segue:

Lavanderias – NR 32.7 

 A área da lavanderia é dividida entre área suja e área limpa.

 Verificou-se que as centrífugas que não possuíam dispositivos que

interrompem seu funcionamento em caso de abertura de seus

compartimentos. Por essa razão, foi lavrado o Auto de Infração nº

21.645.841-2.
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 Foram ouvidas duas funcionárias que relataram o seguinte:

Que só trabalham na área da lavanderia; que recebem chapéu, 

protetor solar, avental, luva e máscara como equipamentos de 

proteção individual; que receberam treinamento para o 

desempenho de suas funções; que assinam recibo de entrega 

dos equipamentos de proteção;  
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 Segundo constou no Auto de Infração nº 21.645.840-4, foram fornecidos EPIs

inadequados aos trabalhadores da Lavanderia, notadamente da área suja,

pois as luvas fornecidas deixam expostas partes do antebraço do trabalho,

expondo-os a riscos maiores de contaminação. Segundo o Auditor Fiscal do

Trabalho deveriam ser fornecidas luvas ¾, no mínimo.

 Os carros de transporte de roupas sujas estavam danificados:
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 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho, foi expedido o Termo de Notificação nº

35655/2018-32, com as seguintes determinações em relação à área suja e à

área limpa, respectivamente:

 A gerente da lavanderia relatou não haver trabalho de pacientes na

lavanderia, bem como contratação de empresa prestadora de serviços. Foi

apresentado o contrato firmado com a empresa V F DA SILVA PRODUTOS

DE HIGIENE para o fornecimento de produtos químicos de limpeza, bem

como nota fiscal.
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Limpeza Geral e Conservação – NR 32.8 

 Os trabalhadores são capacitados, inicialmente e de forma continuada,

quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico,

sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de

emergência.

 A comprovação da capacitação é mantida no local de trabalho, à disposição

da fiscalização do trabalho.

 A unidade proíbe a varrição seca nas áreas internas, mas não houve

comprovação de treinamento neste sentido.

 A unidade proíbe o uso de adornos.

Das condições de conforto por ocasião das refeições – NR 32.6.3/32.6 

 O refeitório atendia o disposto na NR-24, possuindo piso lavável.

 O local era limpo, com boa iluminação, arejado, possuindo ventiladores e ar-

condicionado.
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 Havia fornecimento de água potável, por meio de bebedouro, mas não havia

copos descartáveis.

 Havia lavatório instalado no local, dotado de material para limpeza, mas sem

toalhas individuais, o que foi providenciado após a chegada do grupo.
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Manutenção de Máquinas e Equipamentos – NR 32.9 

 Verificou-se que trabalhadores sem treinamento operam equipamento de

aplicação de agrotóxicos:
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 Segundo o Auto de Infração nº 21.645.840-4, aos trabalhadores que realizam

a atividade de capina química e aplicação de defensivos agrícolas com uso

de pulverizador do tipo costal não são fornecidos EPIs adequados ao risco

decorrente da exposição aos produtos, como vestimentas impermeáveis e

laváveis (e rastreáveis), calçados impermeáveis, respiradores com filtros

adequados de acordo com a análise da Ficha de Informação de Segurança

do Produto Químico FISPQ.

 O mesmo se deu com relação aos trabalhadores que realizam atividades de

manutenção de plantas e grama, principalmente os que usam roçadeiras, pois

não possuem EPI que minimizem o risco de danos resultantes da projeção de

materiais, como por exemplo, capacete do tipo florestal, com ampla viseira

para proteção de olhos, face e pescoço contra impacto de pedras, cimento e

outras partículas volantes.

 Aos trabalhadores que realizam a atividade de SOLDAGEM não são

fornecidos EPIs capazes de minimizar os danos pela exposição aos riscos,

especialmente respiradores faciais ou semifaciais com filtros para fumos

metálicos, mangotes e luvas de proteção de raspa.

 Os integrantes da área de manutenção não relataram a ocorrência de

acidentes de trabalho recentes.

 Havia disponibilidade de diversos EPIs para os trabalhadores.
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 Porém, segundo o Auto de Infração nº 21.645.840-4, no setor de manutenção,

os eletricistas e os auxiliares laboram com roupas próprias, não tendo a eles

sido fornecidas vestimentas de trabalho, caracterizadas como EPIs. As

vestimentas devem ser fornecidas pela empresa e devem contemplar

aspectos de condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.

 Também ficou constatado que o eletricista labora utilizando calçados próprios,

não tendo sido fornecido calçado adequado de acordo com o padrão de

isolação elétrica prescrito por Profissional Legalmente Habilitado.

 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho, foi expedido o Termo de Notificação nº

35655/2018-32 com as seguintes determinações em relação ao Setor de

Manutenção:
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Normas de usos gerais  – NR 32.10 / 32.2.4.4 / 32.2.4.6 / 32.2.4.6.1 

 A unidade atende às condições de conforto relativas aos níveis de ruído,

sendo que se trata de percepção subjetiva, uma vez que não houve medição

ou a apresentação de documento comprobatório da conformidade aos níveis

estabelecidos pela NR-15.

 A mesma percepção pautou as condições de iluminação, o que exige

comprovação objetiva.

 Nos procedimentos de movimentação e transporte de pacientes, as

entrevistas realizadas no local com os funcionários foram no sentido de que

há orientação para que o procedimento seja realizado por mais de um

profissional, notadamente no caso de pacientes com e com transtornos que

possam comprometer a incolumidade do funcionário e do próprio paciente.

 Não havia programa de controle de animais sinantrópicos, mas foi

apresentado o laudo de controle de pragas, elaborado em 23 de novembro de

2018, com validade de 6 meses.

 É proibido o consumo de alimentos e bebidas no local de trabalho.

 É proibido o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de

contato nos postos de trabalho.

 Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos

utilizam vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A

vestimenta é fornecida sem ônus para o empregado.

 Existe registro de cursos de capacitação de trabalhadores por meio de

documentos que informam a data, o horário, a carga horária, o conteúdo

ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e

dos trabalhadores envolvidos.

 Não foram encontrados extintores que estivessem com o prazo de validade

vencido, seja em relação ao cilindro ou à carga.

 A unidade declarou que está realizando a ANÁLISE ERGONÔMICA DE

TRABALHO, conforme a NR5 e a NR17 que estará concluída até 31/01/2019.
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Além disso, a equipe de fiscais verificou que as salas utilizadas por profissionais da 

psicologia e serviço social para atendimentos individuais e grupais, embora sejam 

agradáveis, com ar condicionado, são bastante pequenas e não garantem as 

condições para preservação do sigilo profissional, visto que há vidro nas paredes, 

possibilitando a visualização do ambiente interno por quem está fora da sala, no 

espaço destinado à espera de outros pacientes, expondo as pessoas que estão 

dentro da sala.  

3. Direitos das pessoas internadas

Embora os técnicos do HP afirmem que é proporcionado acesso a atividades 

comunitárias às pessoas internadas, como por exemplo, a participação em alguma 

oficina do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), os internos não 

participam da escolha dessas atividades, nem tampouco têm autonomia para ir e vir, 

uma vez que só saem do HP com o transporte da instituição, em horários 

determinados pela equipe.  

Não há no ambiente ou na rotina canais de denuncias claros e, ainda, devido 

às dificuldades cognitivas e motoras, muitos usuários não teriam autonomia para se 

deslocar ou ainda para relatar qualquer situação de abuso, negligencia ou maus 

tratos. 

É importante enfatizar a importância de vistorias e fiscalizações, visto que 

grande parte dos residentes da ala Recanto é formada por pessoas bastante 

debilitadas, com dificuldade de comunicação e de passar informações, portanto, sem 

acesso a formas de denuncia e escuta regular de sua situação no Hospital. 

Aqueles pacientes entrevistados, com admissão recente no Hospital e de 

permanência transitória, expressaram adesão ao tratamento. 

Alimentação e água potável: 

Há água potável disponível apenas no refeitório. Quanto à alimentação, 

funcionários afirmaram que os usuários gostam da comida, mas se queixam da falta 

de variedade do cardápio, fixo e semanal.  



32 

Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos básicos 

Os usuários utilizam roupas comuns e não uniformes. 

Todas as roupas, calçados, itens de higiene e beleza e objetos pessoais dos 

internos ficam guardados na lavanderia, distante das alas, impedindo o acesso dos 

mesmos a seus bens pessoais. As trocas de roupa são escolhidas e separadas 

pelos funcionários da lavanderia e entregues aos usuários apenas no horário do 

banho, impedindo que estes escolham suas vestimentas conforme sua 

individualidade. 

Visitas/ligações telefônicas/correspondências 

Os internos são proibidos de receber qualquer visita durante a primeira 

semana de internação. Após esse período, as visitas acontecem em horários fixos, 

restritos e definidos pela instituição, a saber, de segunda a sexta, das 12h30 às 

13h30 e das 17h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 14h e 

das 17h às 18h, dificultando a convivência familiar, contribuindo para a fragilização 

de vínculos afetivos, em especial no caso dos internos que não residem na cidade 

sede da instituição. 

Segundo informado por trabalhadores do hospital, há um Grupo de 

Providências, momento em que uma técnica do serviço social liga pra família e o 

interno conversa com seus familiares na presença da profissional, ferindo 

novamente o direito à privacidade e intimidade da pessoa internada. 

4. Projeto Técnico Institucional

A direção do hospital entregou cópia do PTI e afirmou que este projeto está em 

construção permanente, pois necessita ser vivo, dinâmico. E ainda que a proposta 

de trabalho tem vertente educacional, sendo a linha filosófica a da reeducação pelo 

trabalho: aproveitar o que a pessoa tem de saudável. Para tanto, o Hospital 

contratou trabalho de consultoria técnica através de parceria com a FAI – 

Faculdades Integradas de Adamantina. 
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O novo PTI pretende proporcionar a remodelação do tratamento, com a instalação 

do centro de atividades educacionais e trabalho de pedagoga com atividades 

ocupacionais e transformação do processo de tratamento dos pacientes. 

Há um profissional contratado denominada pela instituição como educomunicador, 

que trabalha educação através da comunicação. 

A instituição oferece atividades de cunho religioso, segundo os funcionários, não são 

obrigatórias: 

- passe todos os dias 

- culto 1x ao mês 

- assistência espiritual 3 vezes por semana pela Pastotal da Família 

O fluxo dos internos na instituição inicia-se com o cadastramento na recepção, 

seguido de consulta psiquiátrica e encaminhamento para a ala definida pelo 

psiquiatra (psicóticos ou A/D). Em seguida, os grupos e atividades que o interno 

deverá participar são definidos pela pedagoga, a partir do grau de habilidade motora 

e mobilidade do usuário. Ao serem questionados quanto a existência e utilização de 

projetos terapêuticos singulares, os trabalhadores demonstraram desconhecimento 

acerca desse instrumento de trabalho. 

Na sala da diretoria há um quadro geral de atividades diárias ofertadas aos 

usuários, divididos em grupos por gênero e por categoria (3 grupos de psicóticos 

femininos, 3 grupos de psicóticos masculinos; 2 grupos de A/D femininos, 2 grupos 

de A/D masculinos; 2 grupos de moradores femininos e 2 grupos de moradores 

masculinos), sugerindo que as ofertas de cuidado não são singulares. Aos grupos de 

internos considerados psicóticos ou A/D é ofertado diariamente um período para 

ficar no pátio e outro para ficar no Centro de Atividades Educativas e, 

semanalmente, um grupo com a psicóloga e um grupo com a assistente social. Aos 

grupos de moradores, as atividades ofertadas são caminhada, grupo de 

psicomotricidade, de higiene e de recreação. Além disso, a equipe refere que alguns 

grupos e instituições da comunidade realizam algumas atividades com os internos 

dentro do HP, em sua maioria, atividades de caráter espiritual e/ou religioso. 

Ao ingressar na instituição, os internos assinam um documento denominado 

“Contrato Terapêutico”, no qual comprometem-se a aceitar a participar da proposta 

de atendimento, a aderir ao tratamento, a respeitar as decisões da equipe com 

relação à programação do tratamento, a participar das atividades propostas (grupos 
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terapêuticos, grupos de apoio e/ou CAE), a aceitar as licenças terapêuticas e os 

contato telefônicos quando solicitados e programados pela equipe, a respeitar e a 

seguir o regimento interno. 

No que diz respeito a articulação da RAPS, a assistente social refere que 

geralmente não entram em contato com os serviços da RAPS do território de origem 

das pessoas internadas. Algumas vezes, os CAPS dos municípios é que entram em 

contato com o HP, a fim de obterem informações acerca dos internos. Segundo os 

usuários, quando são internados, o tratamento no CAPS é interrompido e inicia-se 

um novo tratamento no HP, uma vez que não é dada continuidade a nenhuma ação 

terapêutica proposta anteriormente pelo CAPS. 

Registro das Rotinas institucionais 

O grupo de inspeção averiguou que a instituição mantém prontuários 

individuais, com registros dos atendimentos prestados pela equipe multiprofissional, 

porém não há cópia do PTS.  

Foi constatada também inadequação dos registros relativos à assistência de 

Enfermagem, uma vez que não registram as ações de enfermagem desenvolvidas 

com o paciente em prontuário de imediato, registram, porém, no livro de 

intercorrência, resultando em uma violação do direito da pessoa atendida em ter em 

seu prontuário as informações completas sobre os atendimentos em saúde. 

Na sala da enfermagem foram observados alguns prontuários, aparentemente 

incompletos, sem Projetos Terapêuticos Singulares. Alguns prontuários solicitados, 

de internos que estavam na ala durante a vistoria, não foram encontrados pela 

equipe. 

5. Desinstitucionalização

Não foi constatada nenhuma ação realizada pelo HP para garantir a 

desinstitucionalização das pessoas internadas, assim como inexistem projetos 

terapêuticos singulares para os internos de longa permanência. Ao contrário, tanto 

trabalhadores quanto a diretoria demonstraram ser contra a transferência dos 
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moradores do HP para residências terapêuticas. Do mesmo modo, não 

demonstraram ter crítica sobre as iatrogenias do cuidado de longa permanência no 

HP, pelo contrário, acreditam que os moradores internos estejam protegidos e bem 

cuidados no HP, mesmo que estejam privados do direito à liberdade, à 

individualidade e à convivência familiar e comunitária. 

Não encontramos nenhum movimento mais evidente da equipe no sentido de 

buscar desenvolver e/ou resgatar habilidades para viverem sem a tutela da 

instituição. Persiste uma forte relação de dependência nas ações mais cotidianas 

como cuidar da cama ou da roupa que se veste. 

Outra questão é que funcionários do hospital se referem aos pacientes 

moradores como “menininhos, pois são como crianças”; constatando-se a negação 

da sexualidade e infantilização do usuário. Preocupam-se com a saída deles e a 

possível falta de cuidados adequados, naturalizando o cenário que institucionaliza e 

torna as pessoas que ali residem dependentes do hospital. 

Essas narrativas causam preocupação e demonstram um apego não só aos 

usuários em si, mas à cultura hospitalar e asilar que é um dos muitos fatores que 

mantém essas pessoas internadas. É claro que não podemos ignorar os problemas 

no funcionamento da RAPS em todo o país e nem os casos em que os pacientes já 

não têm mais referências familiares, fraternais nem territoriais, mas a crença na 

cultura hospitalar e asilar pareceu muito forte no discurso de alguns dos profissionais 

entrevistados e, no limite, andam na contra mão da reforma psiquiátrica colaborando 

para a manutenção desses pacientes no hospital. 

Neste sentido, a organização dos cuidados parece seguir o mesmo roteiro: 

ofertar um suporte mínimo para que eles possam viver com alguma dignidade o 

tempo que lhes resta. Isso se reflete na expressão comum a quase todos os 

pacientes que conversamos: uma profunda resignação.  Não há espaço para desejar 

nada além deste mínimo para ir tocando a vida. 

A política de desinstitucionalização construída nos últimos anos, objetiva 

exatamente construir alternativas de vida para essas pessoas fora dos hospitais 

psiquiátricos, para que possam, ainda com o tempo possível, experimentar outros 

modos de viver. É um processo lento, trabalhoso e que deve ser levado com muita 

delicadeza. Mas que deve ser iniciado de algum modo. No Hospital Bezerra de 

Menezes encontramos essa iniciativa sendo feita para 5 pacientes apenas.  
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A interação do hospital com a Rede ocorre quase que exclusivamente através 

da CROSS (sistema de regulação). Evidenciou-se que a interação e articulação em 

Rede não são efetuadas por parte do Hospital, tendo a equipe demonstrado 

passividade ao esperar ações externas e tecendo críticas sobre a forma como se dá 

o processo de desinstitucionalização.

A equipe do hospital afirma que a maior dificuldade para manutenção dos 

usuários que saem da internação no hospital é a forma como são dados os 

encaminhamentos na rede extra-hospitalar, ou seja, na RAPS. Segundo a diretora, 

quando esse usuário chega a ser atendido, muitas vezes, mudam sua medicação, 

causando mudança no quadro clinico. Ou ainda a RAPS não funciona como deveria, 

ou os pacientes nem chegam à RAPS, chegando muitos a viver em situação de rua. 

Por outro lado, a falta de articulação da Rede Psicossocial, e nesse sentido o 

Hospital está contido nela, faz com que aumente a incidência de internações. Porém 

o que se percebe é que por parte da equipe não há uma confiança no trabalho dos

demais serviços da Rede e se entende que o trabalho tanto em nível aberto como 

fechado são importantes para as pessoas que por ali passam. 

 Fica evidente a falta de ações sistematizadas e efetivas por parte do hospital 

e da equipe para garantir a desinstitucionalização dos moradores do hospital com 

PTS específico. A possibilidade de saída do hospital não consta nos PTS e a falta de 

articulação e confiança na RAPS reforça esta realidade. Parece não haver por parte 

do hospital interesse e iniciativa para que tal articulação em prol de uma 

desinstitucionalização aconteça. 

Entretanto, referida inspeção deixou ainda mais nítida a possibilidade de 

integração dos pacientes em residências terapêuticas, para estímulo à autonomia 

das pessoas, liberdade e vida mais digna. 

6. Incidentes no Hospital

A informação dada pela direção do hospital é que a contenção mecânica e/ou 

química ocorre somente em casos de autoagressão.  
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Porém, segundo o relato de um interno que estava sozinho na ala masculina, 

enquanto os demais estavam no pátio, ele estava de castigo porque foi pego 

pulando o muro pra entrar no hospital após ter saído pra fumar cigarro, porque é 

proibido fumar no HP. Segundo ele, o castigo geralmente é o mesmo para qualquer 

“infração” e/ou agudização dos sintomas de agitação/agressividade, a saber, uma 

injeção para contenção, contenção física no leito e uma semana sem sair da ala. 

Essa informação foi confirmada pelo relato de outra interna.  

Durante a vistoria na ala feminina, uma usuária estava trancada no único 

quarto que tem porta. Questionados, os trabalhadores referiram que ela fica ali 

porque costuma jogar objetos nas pessoas que estão no corredor da ala. 

 A equipe de inspeção verificou a existência de possível quarto de isolamento, 

na ala masculina, com porta com barras de ferro, trancada, com abertura pequena, 

permitindo observar a sala pelo lado de fora, conforme foto: 
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7. Projeto Terapêutico Singular (PTS)

Tanto os trabalhadores quanto a diretoria do HP demonstraram 

desconhecimento sobre o projeto terapêutico singular enquanto instrumento 

norteador do cuidado em saúde, chegando a verbalizar, mais de uma vez, que 

desconheciam essa terminologia. A instituição utiliza um instrumento denominado 

“Contrato Terapêutico”, no qual são assinaladas as atividades das quais os internos 

deverão participar. As ofertas terapêuticas geralmente são as mesmas para cada 

categoria de internos (psicóticos; A/D; moradores), sendo elas, grupos terapêuticos, 

grupos de apoio e/ou atividades do CAE. O contrato não é um instrumento que 

favorece a individualização do cuidado e/ou o fortalecimento da autonomia e do 

poder de contratualidade dos internos, devendo os mesmos submeter-se às 

propostas construídas unilateralmente pela equipe técnica. Segundo relato de um 

trabalhador, a rotina na instituição é a mesma para todo mundo, iniciando-se às 6h, 

horário em que todos os internos são acordados e medicados, às 7h vão para o 

refeitório tomar café da manhã e, em seguida vão para o pátio até a hora do almoço, 

no período vespertino participam das atividades grupais.  

Inexistem projetos terapêuticos singulares para os internos de longa 

permanência 

A consultora explicou sobre Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que 

está em processo de implantação, porém ainda será elaborada para cada paciente; 

deverá conter estudo visando intensificar ações individualizadas. 

Diversidade sexual e identidade de gênero 

Nenhuma inadequação ou violação grave identificada, porém não ficou claro 

se há uma rotina e conduta institucional a respeito das questões de gênero.  
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Idosos 

Há grande número de usuários idosos na Clínica. Contudo, a maioria dos 

idosos em ambas as unidades estão internados em regime de longa-permanência, 

por vontade da família ou por não haver vínculos familiares. Os usuários são, em 

sua maioria, pessoas com deficiências, transtorno neurológico e/ou quadro 

psiquiátrico agudo.   

Não foi verificada a existência de procedimentos específicos para 

atendimento ao Estatuto do Idoso. Por exemplo, parece não haver trabalho ou 

espaço para a inclusão de acompanhantes, que seriam de direito do idoso, no 

cotidiano destes, sendo verificado apenas que podem receber visitas nos horários 

previstos. Tampouco foram mencionados procedimentos ou fluxos específicos para 

notificação de maus-tratos contra o idoso. Verifica-se que a atenção a este público é 

a mesma que a dos usuários adultos, não havendo projeto terapêutico diferenciado, 

que respeite as especificidades desta faixa etária em termos de desenvolvimento, 

saúde e direitos.  

Racismo Institucional e observação do quesito raça/cor/etnia nas instituições 

psiquiátricas visitadas 

A equipe de inspeção não constatou irregularidade ou falta relacionada a 

tratamento, violência ou discriminação de pacientes do Hospital no que tange o 

quesito raça/cor/etnia.  

8. Exploração do Trabalho

A equipe de inspeção foi informada de que os pacientes não são obrigados 

a realizar algum tipo de trabalho como forma de terapia; não se constatou a 

substituição de mão de obra ordinária da unidade por pacientes. Não há terapeuta 

ocupacional no hospital. 

No Centro de Atividades Educacionais são produzidos pelos internos 

diversos itens artesanais que, segundo os trabalhadores e a direção do HP, são 

comercializados e, com a renda gerada, são adquiridos materiais para a confecção 

de novos itens, sendo que os internos não recebem nenhuma parte desse recurso 

pelo trabalho realizado. 
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Todavia, na ficha do “Projeto Terapêutico Individual” há menção a oficinas 

terapêuticas relacionadas a “limpeza” e a “portaria e recepção”, conforme se 

observa: 

No galpão onde são realizadas as atividades de “Terapia Ocupacional”, 

segundo funcionários, os pacientes são livres para participar das atividades que 

estejam sendo realizadas, tais como atividades de artesanato manual, contudo, não 

há no PTS um estudo ou detalhamento das capacidades e necessidades dos 

pacientes acerca dos trabalhos desenvolvidos.  

9. Fiscalização por órgãos externos.

No ano de 2018 o hospital foi fiscalizado pelo Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN), além da Vigilância Sanitária.  

10. Recomendações

Diante dos dados colhidos através de relatos de profissionais e usuários dos 

serviços promovidos pelo HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CLÍNICA DE REPOUSO 

NOSSO LAR DE ADAMANTINA, bem como pelo observado no dia da inspeção, é 

de fundamental importância que sejam feitas recomendações para que haja a 

garantia de direitos das pessoas internadas nesta instituição e sua adequação à 

legislação e diretrizes que norteiam as políticas públicas sobre saúde mental. 
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Considerando o Histórico Jurídico do Hospital – existência de Termo de Ajustamento 

de Conduta para desativação do hospital, que aguarda homologação - em caso de 

manutenção do HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR 

DE ADAMANTINA como parte da Rede de Atenção Psicossocial do Município e 

Região, que este seja de fato o último recurso a ser utilizado depois de esgotadas 

todos as opções substitutivas a este equipamento e que, no caso de haver indicação 

para tal utilização que sejam obedecidos os critérios e legislação norteadora.  

Segue abaixo rol de recomendações ao hospital: 

- Revisão da proposta terapêutica da instituição que pauta seus princípios em 

vertentes educacionais, em detrimento dos princípios da Atenção Psicossocial, 

norteadores do cuidado em Saúde Mental; 

- Elaboração/revisão dos Projetos Terapêuticos Singulares, tendo em vista a 

ausência de projetos terapêuticos singulares e utilização de instrumento impositivo 

de proposta de cuidado - “Contrato Terapêutico”, em que os internos não participam 

da escolha de atividades e não têm autonomia para ir e vir dentro da instituição; 

- Articulação com os serviços da RAPS e elaboração e implementar proposta de 

ação de desinstitucionalização para os internos de longa permanência, contribuindo 

para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

- Considerar a questão da localização da instituição, longe do centro da cidade, 

como fator que contribui para a restrição da circulação social e fragilização dos 

vínculos comunitários, elaborando medidas no sentido de minimizar este problema. 

- Contratar Terapeuta Educacional para compor equipe mínima prevista em Lei; 

- Fazer revisão quanto à forma como a instituição utiliza categorias diagnósticas 

(psicóticos ou usuários de álcool e outras drogas), pois são genéricas e contribuem 

para estigmatização dos sujeitos; 

- Promover ações que visem o resgate das individualidades, considerando que há 

quartos e banheiros sem portas, restrições do acesso aos objetos de uso pessoal, 

como roupas, calçados, itens de higiene e beleza e objetos pessoais; 

- Revisão/reorientação quanto às práticas de contenção e isolamento e das 

instalações mantidas para estas finalidades; 

- Promover ações que visem à melhoria da “ambiência” – espaços físicos, mobiliário 

e pessoalidade nos contatos e locais de circulação e repouso, tendo em vista a 
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impessoalidade observada, pufes e cadeiras de repouso velhos, vidros quebrados, 

espaços coletivos com pouca circulação de ar; 

- Promover junto às equipes de trabalhos reflexões e ações quanto à infantilização 

dos internos moradores - oferta de atividades que não estimulam a autonomia das 

pessoas, não ampliam o grau de contratualidade dos indivíduos, não fortalecem 

vínculos familiares e comunitários, não respeitam as escolhas individuais, não 

permitindo a escolha de seus alimentos, suas roupas, sua rotina, contribuindo para a 

institucionalização de suas vidas;  

- Promover melhoria da alimentação oferecida, tendo em vista cardápio restritivo, 

com pouca variação na oferta de alimentos, prejudicando especialmente os internos 

moradores; 

- Promover ações que visem a garantia do direito ao sigilo e ao acesso aos meios de 

comunicação, tendo em vista as salas de atendimento com vidro na parede, 

profissional presente durante as ligações, acesso restrito ao telefone e restrição do 

direito à visita; 

- Repasse da renda obtida com a comercialização de produtos confeccionados pelos 

internos para os mesmos; 

- Revisão/reorientação da utilização de castigo (contenção mecânica e química) 

como forma de punição para infrações e também como forma de contenção da 

agudização dos sintomas de agitação/agressividade. 

LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

... 

Artigo 2º 

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; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
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V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 

ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

São Paulo, 15 de maio de 2019. 
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