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1. Introdução 
 
 

No dia 04 de dezembro de 2018, equipe composta por integrantes do 

Ministério Público do Trabalho, Vigilância Sanitária de Araras, Centro de Referência 

em Saúde do Trabalho de Rio Claro, Perito do Mecanismo Nacional de Combate à 

Tortura, Defensoria Pública e Conselho Regional de Psicologia (conforme nomes 

relacionadas na carta de apresentação (anexo I) com apoio da Polícia Rodoviária 

Federal, realizou visita à Clínica Antonio Luís Sayão, localizada na Avenida Alarico 

Zacarias, 1253, Belvedere, Município de Araras-SP, CEP nº 13601-900, inscrita no 

CNPJ sob nº 44.214.203/0001-56. 

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. 

A inspeção, com duração de um dia, teve início com breve diálogo com a 

direção da unidade, o Sr. Ismael Biaggio e com o Sr. César Augusto Pinheiro, a fim 

de apresentar os objetivos e metodologia da visita, bem como foi apresentada 

requisição dos documentos indicados pela organização do evento (documento 2 

deste relatório). Na sequência, procedeu-se inspeção em todos os ambientes da 

clínica.  

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

gestão da unidade, tendo sido coletados parcialmente os documentos requisitados 

no início da visita e deferido prazo de dez dias para apresentação dos demais 

documentos no MPT, o que foi feito pela clínica em 14/12/18. 

Diante disso, com base na visita realizada e na análise dos documentos 

coletados, segue o que foi verificado 

 
 
2. Perfil Geral da Unidade 

 

A Clínica foi inaugurada no ano de 1958 e atende SUS, Particular e Saúde 

suplementar - Convênio. Dispõe de 320 leitos no total, estando no momento da 

inspeção com 248 pacientes, dos quais 160 são moradores.  Segundo “censo Diário” 

emitido em 05/12/2018 pelo hospital, a taxa de ocupação de leitos era de 77,50%. A 
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Clínica é privada, sem fins lucrativos, e o nível de gestão do serviço é Estadual. 

Atualmente, não atendem crianças e adolescentes. Há idosos em algumas 

unidades. A mensalidade de uma internação particular varia entre R$8.674,50 (oito 

mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e R$18.590,70 

(dezoito mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos). 

Os pacientes com transtornos neurológicos são atendidos pelo SUS e 

psiquiátricos/dependência química são atendidos somente de forma particular ou por 

convênio médico. 

Há internações voluntárias, involuntárias e compulsórias. Não é hospital de 

“portas abertas”, pois só recebem pacientes com ordem médica de internação. 

Também não é hospital de custódia. 

Não há prática da laborterapia no local. 

A Clínica possui 350 empregados, todos celetistas. 

 

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

principal com dois pisos e dois prédios anexos. 

 
 As unidades são: 
 

 Arceu Scanavinni: Unidade feminina, com 36 leitos disponíveis para 

atendimentos particulares e de convênio. Segundo censo diário de 05/12/18, 

havia a ocupação de 27 leitos. Na ocasião da inspeção, foi informado que as 

usuárias eram divididas entre dependência química e transtornos 

psiquiátricos. Havia 21 usuárias, sendo 02 internadas por dependência 

 

Infraestrutura e a organização do espaço físico do Hospital Psiquiátrico: condições 
físicas do espaço, tais como, capacidade da unidade e sua lotação atual; salubridade das 
instalações; se há espaços de castigo, com grades ou trancados, que impedem a livre 
circulação dos internos; locais específicos para contenção mecânica e química; salas de 
atendimento; espaços destinados aos profissionais; número de quartos ou alojamentos e 
sua capacidade e condições de habitabilidade; se há acessibilidade para pessoas com 
deficiência; e demais informações que a equipe responsável pela visita entender que sejam 
importantes.  
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química e as demais, por transtornos psiquiátricos. Não havia moradoras 

nesta ala. Geralmente, os convênios cobrem 60 dias de internação. 

 Ofélia Pesse: Unidade masculina, com 37 leitos disponíveis para

atendimentos particulares e de convênio. Segundo censo diário de 05/12/18,

havia a ocupação de 36 leitos. Na ocasião da inspeção, foi informado que os

usuários eram divididos entre dependência química e transtornos

psiquiátricos. Informado que é destinada a pacientes instáveis, com risco de

heteroagressividade. Identificada a existência de três pacientes moradores:

um internado desde 2003, outro desde 2005 e outro desde 2014.

 O grupo de usuários internados por transtornos psiquiátricos era de 12 

pessoas e estava num quiosque com mesas e cadeiras realizando atividades 

de confeccionar tapetes, caixas, entre outras. Havia uma monitora de Terapia 

Ocupacional acompanhando a atividade. Num mural neste quiosque havia um 

aviso afixado que informava “é obrigatória a participação em todas as 

atividades terapêuticas. Casos de recusa serão avaliados individualmente, e 

podem [acarretar] suspensão dos telefonemas e recebimento de visitas”. O 

grupo de usuários internados por dependência química estava em outra 

atividade. 

Foi realizada conversa com um dos usuários, que cumprimentou a todos, 

autônomo, que segundo a equipe é articulado e independente, original de 

Araras, sendo citado por funcionário que “ele escala tudo para fugir”. Outro 

usuário identificado tinha 77 anos de idade, internado há 60 anos, em tese, 

por abuso de álcool. 

 Genny Mercatelli: Unidade geriátrica mista, com 25 leitos disponíveis para

atendimentos particulares e de convênio. Segundo censo diário de 05/12/18,

havia a ocupação de 22 leitos. Há pacientes que não são tecnicamente

idosos, mas que cumulam um quadro de dependência, algum problema de

mobilidade, com transtorno mental. Na ocasião da inspeção, foi relatado que

dos 22 usuários, 10 eram classificados como “agudos”, e iriam embora

dependendo da evolução. Segundo informações dadas por funcionários, 11

pacientes seriam moradores e 11 seriam internação de não morador. Havia
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02 pessoas com deficiência visual. Foi observada a presença de vários 

usuários com dificuldades de locomoção e alguns com comportamentos 

repetitivos, alguns não verbalizavam. Havia uma usuária com idade de 33 

anos, que estava na clínica desde os 20 anos de idade e que tem Síndrome 

de Down. Vários usuários em cadeiras de rodas assistindo TV na sala.  

Em entrevista com uma usuária, disse estar internada porque a filha lhe 

tomou a casa e o dinheiro, e a acusaram de ficar agressiva por isso, e ela 

pondera “quem não ficaria agressiva numa situação dessas”. Relata que veio 

sozinha, achando que era um hotel, e depois descobriu que não era, que não 

pode sair e não sabe quando sairá. 

 

 Narciso Gomes: Unidade de intercorrência, área mista de usuários novos e 

usuários internados que apresentarem surtos. Foi possível perceber que para 

acessar o local é necessário perpassar por portas de metal trancadas. Foi 

informado que a porta fica trancada, por ‘segurança para o paciente devido ao 

risco de fugas’. Segundo censo diário de 05/12/18, havia 17 leitos disponíveis 

para atendimento particular e de convênios e 17 vagos.  

No entanto, na ocasião da inspeção no dia anterior, 07 pessoas foram 

observadas nesta unidade e as mesmas assistiam TV, outros estavam 

deitados, e outros num pátio. Na planilha dada pelo Hospital constavam 08 

leitos ativos e nenhuma internação no momento. Porém, ao chegar, 

presenciamos 03 pessoas, 02 dormindo, visivelmente medicadas, e outras 03 

no pátio tomando sol. Foi feita conversa com uma paciente de 27 anos, que 

disse estar lá contra a vontade, internada por atitude do marido. Disse não se 

lembrar desde quando estava. Acessando o prontuário, percebe-se que era 

sua primeira internação, em tese, por ter tido um surto psicótico. Disse que 

não falam quando sairá.  

Na unidade, constam 01 sala de espera, 01 refeitório, 01 ambiente aberto, 01 

sala de atendimento, 10 salas de intercorrência tendo 02 leitos em cada 

(particular e convênio são 95%) e 01 sala de emergência, segundo 

informação do funcionário que acompanhou os fiscais.  Neste local, pode 

haver contenção física, sendo realizada pela equipe de enfermagem. O 
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refeitório consistia em sala com “cadeirões” antigos de madeira com rodas, 

que apresentavam bandagens para os punhos. Os quartos na unidade de 

intercorrência apresentavam portinholas de madeira além das portas, 

havendo trancas.  

 

 Teresa de Brito: Unidade masculina de pessoas com transtornos 

neurológicos, com 40 leitos disponíveis, sendo 39 para atendimento SUS e 01 

para particular e de planos de saúde. Segundo censo diário de 05/12/18, 

havia a ocupação de 39 leitos, com a vacância de 01 leito SUS. Unidade com 

maior número de internações compulsórias (27). Na ocasião da inspeção, foi 

verificado que se trata de ala de moradores,  dos quais a maioria chegou à 

clínica ainda bebê e, majoritariamente, com dificuldades  de locomoção, 

estando várias pessoas em cadeiras de rodas. No Projeto Terapêutico 

Institucional, é mencionado que 80% das pessoas desta unidade é 

cadeirante. 

Ao adentrarmos uma sala que estavam presentes todos os usuários, foi 

possível perceber que as interações se resumiam a uma pequena televisão e 

um rádio em cima da mesa. Foram verificados usuários com macacões e 

outra vestimenta que apresentava tábuas nos braços, que funcionavam como 

talas que, segundo os funcionários, servem para prevenir autolesão e evitar 

que toquem as genitálias. Trata-se de usuários com grave situação de 

dependência, sem condição de entrevista. 

 

 Roberto Mercatelli: Unidade feminina de pessoas com transtornos 

neurológicos e deficiências, sendo a maioria moradoras, com 39 leitos 

disponíveis, sendo 38 para atendimento SUS e 01 para particular e de planos 

de saúde. Segundo censo diário de 05/12/18, havia a ocupação de 32 leitos 

SUS e 01 particular.  São 56% cadeirantes, segundo o PTI. Na ocasião da 

inspeção, foi verificada a presença de câmeras nas salas, corredores, sala de 

medicação e refeitório. Uma funcionária informa que as câmeras não 

funcionam, mas que estavam no local, pois anteriormente era a unidade de 

intercorrência. Foi verificada a presença de medicações vencidas, bandagens 
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para contenção em vários leitos e mancha vermelha próxima a um ralo no 

corredor. Uma das usuárias dorme em local denominado “berção”, que se 

trata de cama com grades altas ao redor, no mesmo formato de um berço, 

contendo tranca. Havia também um homem cadeirante internado na unidade, 

sem justificativa do porque não estaria na unidade masculina. 

 

 Carlos Custódio: Ala masculina de usuários psiquiátricos graves com 

comorbidades diversas. Tem disponíveis 70 leitos, sendo 69 para SUS e 01 

para particular e convênio, sendo a maioria moradores. Havia 45 leitos 

ocupados, sendo 44 de SUS e 01 particular. O espaço físico era similar às 

outras unidades, contendo pátio, enfermarias e sala de TV. No PTI, descreve-

se que os usuários são pessoas com deficiência mental severa e profunda, 

com distúrbios de comportamento graves, relações afetivas, emocionais e 

sociais comprometidas.  

Havia cheiro perceptível de urina logo na entrada, sendo comum que os 

usuários urinassem no ralo do pátio. Não há banheiro nos quartos e as camas 

têm local para amarração de ataduras de contenção. Há um pátio em que os 

internos ficam ao ar livre, com bancos de concreto. É importante notar que a 

área aberta é coberta por uma rede de proteção. No espaço destinado ao 

refeitório e em alguns locais do pátio havia pacientes deitados em 

colchonetes finos no chão. Havia local com fezes no chão no momento da 

visita. 

Na parede da enfermaria, havia um quadro denominado DOENTOGRAMA 

(foto abaixo) com o nome dos pacientes, riscados a mão com caneta os 

nomes de dois pacientes, com a palavra “óbito”. Questionado a funcionários, 

estes responderam que o primeiro morreu recentemente de parada cardíaca 

e o segundo da lista de pneumonia há cerca de cinco meses. 
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 Nida Scanavinni: Unidade mista para atendimento geriátrico, mas que 

apresentava também um homem com microcefalia não-idoso. Têm 

disponíveis 56 leitos, sendo 54 SUS e 02 particulares. Havia a ocupação de 

46 leitos segundo o censo diário de 05/12/18, sendo 45 SUS e 01 particular. 

Também é mencionado no PTI que são pessoas com deficiência mental 

moderada, severa e profunda, associada a outras deficiências. 

Ao adentrar também era evidente o cheiro de urina. Trata-se de unidade 

mista (homens e mulheres) destinada a pacientes considerados menos 

agressivos e a pacientes idosos. Foram identificados cerca de cinco pacientes 

amarrados com a cueca usada para a contenção em cadeira específica (mais 

detalhes em item posterior). Os pacientes se encontravam em sua maioria na 

ala externa aos quartos, coberta por telha “eternit”, o que torna o ambiente 

quente e abafado. Foi identificada a existência de barras de ferro parede dos 

quartos, na altura das camas, indicativas de potencial possibilidade de que 

sejam amarrados, seja para dormir, seja para contenção. 

 

 
As unidades são separadas por diversos portões com trancas, havendo pátio 

separado em cada ala. Não é possível a circulação dos usuários entre unidades e 

mesmo dentro da própria unidade, pois os espaços internos, enfermaria, refeitório e 

área do pátio também são separados por portas trancadas. Assim, não há livre 

circulação em nenhuma área do hospital. Há alguns espaços comuns para 

realização de atividades que podem ser realizadas em conjunto, tais como festas, 

onde os usuários acessam apenas com o acompanhamento de funcionários.  

No momento da inspeção, havia ala em construção, sendo informado que 

serão criados 24 novos leitos para atendimento em saúde suplementar para atender 

homens com dependência química. A previsão era de que esta ala ficasse pronta 

em janeiro de 2019. Havia também reforma em andamento para ampliação da 

unidade de intercorrências. Também foi observado setor desativado em piso 

superior, sendo a antiga unidade Chiquito Leite. 

Em várias unidades foram vistas pessoas deitadas em colchonetes finos nos 

pátios. Observou-se também que algumas unidades apresentam pintura das 
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paredes e portas dos quartos em condições precárias. O número de leitos por 

quartos varia de 02 a 08, sendo que alguns quartos não possuem banheiro próprio. 

Quanto aos locais destinados aos atendimentos pelos profissionais, foi 

observado que a maior parte destes serviços era feita no posto de enfermagem. Os 

trabalhos em grupo eram realizados no pátio ou sala de TV. Foi verificada a 

existência de uma sala de fisioterapia, salas de Terapia Ocupacional, sala de 

ginástica e uma brinquedoteca em setor de usuários com transtornos neurológicos. 

Cabe destacar que a presença de tal sala indica uma ação de trabalho 

infantilizadora, já que ela é indicada como proposta terapêutica para maiores de 18 

anos, se distanciando do desenvolvimento de autonomia do sujeito. 

Segundo observado pela Vigilância Sanitária e CEREST na ocasião da visita 

em referência ao espaço física, há ausência de assento nos vasos sanitários, 

sabonete líquido e papel toalha nas pias. O órgão solicitou as seguintes 

adequações: Recolocação de alguns azulejos e pisos faltantes, pintura geral no 

forro, reparo de reboco com pintura, reparo geral nas portas e limpeza da coifa na 

cozinha.  

Foi observado que os ambientes foram lavados recentemente, apresentando-

se limpos. Porém, havia pouca iluminação nos corredores.  

Quanto à localização, a clínica é situada em bairro próximo à região central da 

cidade e Rodovia Anhanguera. A região dispõe de transporte público via ônibus 

municipal. No entanto, em relação ao acesso das pessoas internadas ao convívio 

familiar e comunitário, entende-se que este é prejudicado, pois a maioria dos 

usuários encontra-se distante do local de origem. Ainda, há as pessoas 

consideradas moradoras, com longo histórico de institucionalização, muitas destas 

sem registros sobre família e local de origem. 

Se sua localização favorece o contato com a comunidade local, apontando se está 
afastada dos centros urbanos, se há transportes públicos que garantam a circulação dos 
internos e de seus familiares? 
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Foi solicitado o Regimento Interno ao hospital, no entanto, o mesmo não foi 

encaminhado, embora esteja descrito na relação de documentos encaminhados. Em 

entrevista com funcionários, há citação sobre regras de convivência e possíveis 

sanções. Informam que no contrato terapêutico estão previstas as sanções para o 

caso, por exemplo, do usuário não querer participar de alguma atividade, em que 

pode ter suspensão de cigarros, de ligações e visitas. Foi visto cartaz na unidade 

Ofélia Pesse sobre a obrigatoriedade de participação em todas as atividades 

terapêuticas, conforme supracitado. Agressão física, ameaça verbal, desrespeito ao 

contrato terapêutico intencionalmente por duas vezes, fuga, entrar com drogas na 

clínica são passíveis de sanções. Também não são permitidas relações afetivas e 

sexuais. A título de exemplo, uma manifestação afetiva foi registrada no Livro de 

Intercorrência de usuários particulares, em 16/05/18, constando “[Nome da usuária] 

beijou [nome do usuário ]no rosto. Feita orientação.”  

Foi verificado um contrato de internação involuntária de usuário com 

dependência química com internação de longa permanência. Neste contrato, consta 

que a Clínica pode “monitorar qualquer dependente via câmeras”. Foi verificado em 

outro Contrato Terapêutico para usuários em uso problemático de álcool e outras 

drogas o que segue: 

Há Regimento Interno ou Normas de Convivência? Tais documentos são apresentados 
e de que forma (oral, por escrito) aos funcionários e para as pessoas privadas de 
liberdade.  
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Verifica-se que tal documento apresenta diversas violações de direitos como 

a não permissão de contato físico entre usuários, como, por exemplo, abraços, a 

obrigatoriedade de participação em atividades propostas pela equipe e a restrição da 

livre circulação.   

Salientamos que o Projeto Terapêutico (mais informações no item 

correspondente) não é construído com o usuário, mas ele é obrigado a participar das 

atividades que a equipe decidir. Além disso, para este setor, os usuários não têm 
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permissão para licenças terapêuticas e saídas externas, ao contrário do informado 

pela equipe. 

 

A instituição possui Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária inscrita 

pelo nº CEVS: 350330701-861-000453-1-4, válida até 04/10/2019. Está registrada 

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

atendimento a urgências – Hospital Especializado. A última inspeção da vigilância 

havia sido realizada em agosto de 2018. 

Ainda, apresentaram laudos de dedetização, que são realizadas a cada seis 

meses.  

  

Quanto às modalidades de internação, de acordo com relação emitida em 

07/12/18, encontra-se a seguinte distribuição: 

A instituição possui licença sanitária para funcionamento, como estipula RDC nº 
50/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  

Quais as modalidades de internação? Número de internações voluntarias, compulsórias 
e involuntárias, como o estabelecimento garante a comunicação ao Ministério Público de 
todas as internações involuntárias, nos termos da Lei nº 10.216/2001, artigo 8º, §1º. 
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A Clínica encaminhou para análise 46 cópias de notificação ao Ministério 

Público a respeito das internações involuntárias, de abril a dezembro de 2018, sendo 

a maior parte assinada pelo mesmo médico. No entanto, os campos indicados para 

informações a respeito da internação, tais como motivo, justificativa, motivo da 

discordância do paciente, antecedentes, tempo estimado da internação, dentre 

outros itens, não são preenchidos. O documento apresenta apenas dados gerais do 

usuário, assinatura do familiar responsável (algumas notificações sem a 

identificação do familiar), assinatura e identificação do médico responsável (algumas 

também sem identificação do médico).  Considerando o previsto na lei nº 

10.216/2001, entende-se que tal tipo de notificação apresenta falhas relevantes, ao 

não permitir que se verifique se a internação involuntária ocorreu como último 

recurso terapêutico, quando não elucida os motivos desta. 
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Para casos de transtorno mental, a média de internação é de 30 a 40 dias e 

que em casos de dependência química, a internação é de 60 dias, período coberto 

pelas operadoras de planos de saúde. Esses prazos valem apenas para as alas 

particulares, tendo em vista que a Clínica não mais interna agudos pelo SUS, 

restringindo os leitos SUS aos moradores, sem exceção. A padronização no tempo 

de internação indica não haver critérios individuas para a escolha do período de 
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tratamento, podendo se considerar que a internação se da pelo período em que 

estiver disponível o pagamento.  

Verifica-se também que as internações voluntárias, por vezes, não são 

assinadas pelos próprios usuários, mas sim por familiares. E, além disso, observa-se 

em registros de prontuário e de intercorrência, o desrespeito à manifestação de 

querer ir embora, que, geralmente, se segue de contenção física, química ou 

transferência de unidade.  

Não há separação entre usuários por motivo do tipo de internação, mas sim 

pela característica do quadro apresentado e forma de contrato - via SUS ou 

Particular/Convênio, conforme a descrição das unidades acima apresentadas. Há 

também separação entre unidades femininas e masculinas, exceto o setor de 

intercorrências. No caso da unidade masculina em que há pessoas com 

dependência química e transtornos psiquiátricos (Ofélia Pesse), foi visto que há a 

separação destes dois públicos durante algumas atividades promovidas.  

Quanto à equipe de saúde, seguem as seguintes informações sobre as 

funções e carga horária semanal: há 03 médicos psiquiatras que cumprem de 20 a 

24 horas, 11 enfermeiros, que cumprem de 36 a 40 horas, 56 auxiliares de 

enfermagem, que cumprem 36 horas e 86 técnicos de enfermagem com a mesma 

carga horária de 36 horas; 07 cuidadores de saúde/de pessoas dependentes que 

cumprem 40 horas; 03 fisioterapeutas (de 20 a 30 horas); 04 farmacêuticos (36 a 40 

horas); 01 fonoaudióloga (30 horas); 03 médicos clínicos (20 a 24 horas semanais); 

Há separação das pessoas privadas de liberdade? 

Quadro de pessoal: quantos e quais profissionais compõem a equipe da unidade, quais 
seus cargos, funções, escalas de trabalho, rotinas de trabalho (se estão presentes todos 
os dias na instituição, se há regime de plantão, carga horária etc.) 
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01 médico pediatra (24 horas); 01 médico neurologista (24 horas); 01 professor de 

educação física (20 horas); 03 assistentes sociais (20 a 30 horas); 03 psicólogas 

clínicas (de 30 a 40 horas); 01 nutricionista e 01 técnico de nutrição (40 horas) e 02 

terapeutas ocupacionais. Na listagem entregue pela Clínica, constam 04 

afastamentos sem descrição dos motivos: 01 auxiliar de enfermagem, 02 técnicos de 

enfermagem e 01 professor de educação física. No entanto, em entrevista, 

mencionaram haver somente 01 TO para todo o hospital. 

Alguns destes profissionais estão em menor número do que o preconizado 

pela Portaria 251, de 31 de janeiro de 2002, a saber: 

 

 ✓ Para cada 40 pacientes, com 20 horas de assistência semanal, 

distribuídas no mínimo em 04 dias, um médico psiquiatra e um enfermeiro: 

Para o total de 320 usuários, deveriam estar disponíveis 8 médicos psiquiatras com 

carga horária mínima de 20 horas.  

 ✓ Para cada 60 pacientes, com 20 horas de assistência semanal, 

distribuídas no mínimo em 04 dias, os seguintes profissionais: 01 assistente 

social; 01 terapeuta ocupacional; 01 psicólogo: deveria haver pelo menos 6 

assistentes sociais, 6 terapeutas ocupacionais e  6 psicólogos, cumprindo carga 

mínima de 20 horas, para atendimento do total de leitos. Ainda, verificou-se que 

alguns destes profissionais ocupam cargo de coordenação, havendo menos tempo 

disponível para o atendimento terapêutico. 

 
Assim, demonstra-se que a atenção se centraliza nos cuidados básicos e de 

higiene, prestados pela equipe de enfermagem, que tem seu quadro de funcionários 

em número maior do que o previsto.  

Foi verificado, principalmente no livro de intercorrências, que muitas 

medicações são prescritas via contato telefônico da enfermagem com o médico de 

referência, podendo indicar menor precisão na avaliação clínica e 

encaminhamentos, além de levantar a possibilidade da ausência de médico por 24 

horas conforme preconizado, embora tenham informado que há sempre médico 

psiquiatra de plantão. 
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Os trabalhadores são contratados como celetistas, não havendo mais 

informações sobre os procedimentos de recrutamento e seleção. Há setor de 

Recursos Humanos responsável pela contratação, assim como setor de saúde do 

trabalho, em que está lotada a enfermeira do trabalho.  

Apresentam 84 comunicados de acidente de trabalho e, de 2016 a 2018, 

havendo diversos acidentes de trajeto, queda dentro do hospital (principalmente no 

banheiro e pátio), queimadura (cozinha), acidentes biológicos (agulha) e foram 

verificados 32 acidentes por agressão, no geral, relacionados à situação de 

contenção - há lista de 2017 que melhor descreve o motivo. Há Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes. 

Quanto à capacitação, em entrevista, informaram que os membros da equipe 

de saúde foram capacitados a fazer contenções, conforme ilustrado no protocolo de 

contenção mecânica/ física. Apresentaram ainda documentos sobre a qualificação 

profissional de acidentes com materiais de risco biológico, programa de prevenção 

de risco ambiental e programa de prevenção de acidentes com material 

perfurocortante. Apresentaram também listas de presença que indicam haver 

diversas palestras de educação continuada sobre transtornos mentais e cuidados, 

segurança e outras questões de saúde, com a participação bastante variável. 

Há refeitório específico para funcionários. Não foi mencionado se havia área 

de descanso para os funcionários.  

O hospital conta, ainda, com lavanderia geral, que apresenta ambiente 

quente, com apenas 04 ventiladores. Foram testados os travamentos de segurança 

e estavam todos em pleno funcionamento. Há também setor de secadora, sendo 

ambiente menos quente com 03 ventiladores tipo BRISA. Na rouparia, vários 

ventiladores danificados (de 06, apenas 02 em funcionamento).  

A padaria funciona por 6 horas (das 6h às 12h). No momento da visita não 

estava em funcionamento. Sugere ambiente quente, em razão do calor produzido 

pelos equipamentos e por ter apenas ventilação natural por meio de janelas de vidro 

ao alto, apenas semiabertas. 

3. Direitos das pessoas internadas

 Alimentação e água potável: como se dá a produção dos alimentos oferecidos aos usuários; 
há um nutricionista responsável pelo cardápio e qualidade da alimentação; há diversidade de 
alimentos nos cardápios; os usuários referem o que sobre a qualidade da alimentação; onde 
é servida a alimentação; há dieta especial; a comida é, no geral, em quantidade suficiente; 
como os usuários acessam água potável; é em temperatura adequada;  
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No que tange à oferta de alimentos, estes são preparados na cozinha geral do 

hospital, que funciona 12 horas (dois turnos de 6 horas), na qual trabalham 27 

pessoas para servir 06 refeições/dia. Existe também uma padaria interna que 

funciona 6 horas por dia. Há uma nutricionista responsável pela elaboração do 

cardápio. Foi encaminhada cópia dos cardápios do mês de dezembro de 2018, onde 

se observa menor variedade de guarnições para internos do SUS, se comparado 

aos particulares. Alguns usuários necessitam consumir alimentação integral, 

devendo haver cuidados específicos para administração das mesmas pela equipe de 

enfermagem. No livro de intercorrências, consta o registro de que a alimentação de 

um dos internos a ser oferecida às 12h, foi encontrada na geladeira no final da tarde. 

Assim, é possível que eventualmente ocorram erros na administração das refeições 

nos horários previstos.  

A alimentação é oferecida nos refeitórios ou, para os usuários mais 

debilitados, nos “cadeirões”. A maior parte destes usuários debilitados permanecem 

contidos durante a alimentação, sob a justificativa de evitar que derrubem a comida.  

Foi observado na unidade Roberto Mercatelli que uma das usuárias estava 

separada das demais por uma grade em outro cômodo. As funcionárias alegaram 

que ela faz “muita bagunça” na hora do almoço, como, por exemplo, comer e colocar 

a mão na comida de outras usuárias, colocar a mão nas panelas quentes. Não foi 

oferecida a refeição a ela enquanto as outras pessoas comiam. 

Percebeu-se, ainda, que algumas usuárias faziam uso de mamadeira para 

receber alimentação líquida/ pastosa. Foi informado que tal conduta é decidida pela 

nutricionista e fonoaudióloga devido a problemas de deglutição.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos básicos: como as pessoas privadas de 
liberdade estão vestidas (uniforme,roupa própria, roupa da instituição); é adequado ao 
clima; estão calçados ou descalços; há roupa de cama em todos as camas (lençol, fronha, 
cobertor), limpas e adequadas para uso; onde o(a)s usuário(a)s guardam os objetos 
pessoais;  
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No que se refere às vestimentas, foram observadas pessoas usando roupas 

próprias e outras usando macacão do hospital. Segundo funcionários, as roupas dos 

usuários são etiquetadas assim que entram e distribuídas pela assistente social. Os 

usuários do SUS que são moradores têm roupas pessoais recebidas por doação. Foi 

observado o uso do macacão e outras peças de vestuário, tal como um casaco com 

talas nas mangas, como formas de restringir a movimentação dos sujeitos, sob a 

justificativa de evitar que se auto-lesionassem, tocassem em fezes ou “se tocassem.  

As roupas estavam, no geral, adequadas ao clima. Os usuários em cadeiras 

de rodas estavam sem calçados. Os usuários que deambulavam apresentavam, em 

geral, chinelos nos pés. As roupas de cama estavam, aparentemente, limpas e 

completas. Não foram vistos muitos cobertores, devido ao clima quente no período 

da inspeção. Nas unidades em que os usuários possuem maior autonomia, há 

armários nos quartos para guarda de pertences, tais como cremes e roupas. Alguns 

objetos não são armazenados pelos usuários sob a justificativa da segurança, tais 

como isqueiros, espelhos e outros que indiquem risco de corte. Nas unidades 

vinculadas ao SUS, em que os usuários não possuem autonomia para cuidados 

básicos, não foram verificados armários individuais. Foi averiguado no livro de 

intercorrências do SUS registro de novembro/18 em que consta “Sem macacão no 

setor, no roupeiro encontrado 1 todo rasgado sem condições nenhuma de uso, as 

pacientes [nome] e [nome] ambas estão com um no corpo com a lateral toda 

rasgada” 

Foi apurado que grande parte dos usuários moradores possui alto grau de 

dependência e que utilizam fraudas, que não são disponibilizadas pelo SUS. 

Funcionários informam que são compradas pela instituição ou, quando possível, 

com o dinheiro dos benefícios que os moradores recebem. 

As roupas que são providenciadas pela própria Instituição são de uso coletivo, 

inclusive roupas íntimas, como pode ser observado nas fotos abaixo. As roupas que 

são enviadas pela família são reservadas para uso nos dias de visita e ficam em 

local reservado com etiquetas. 
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As escovas de dente nos banheiros 

ficavam todas juntas, presas em um 

suporte na parede, sem proteção. 
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Segundo entrevista com funcionários, as visitas podem ocorrer de segunda a 

segunda, havendo horários definidos - pela manhã, das 08h às 10h30min e pela 

tarde, das 13h às 16h. Não é necessário agendamento. Caso os familiares queiram 

falar com a equipe, é necessário agendar.  Contudo, no documento “Projeto 

Terapêutico Institucional para pacientes portadores de dependência a substâncias 

psicoativas, com ou sem comorbidades (2018)”, há o indicativo de que as visitas 

 
Como o Hospital Psiquiátrico se organiza para garantir que todas as pessoas 
privadas de liberdade recebam visita? Depois de quanto tempo internada a pessoa pode 
fazer contato com seus familiares? Onde são realizadas as visitas? Há critérios impostos 
para que os familiares possam realizar a visita? Qual a frequência dessas visitas? Há 
licença terapêutica?  
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ocorrem apenas após 15º dia de internação, aos sábados e domingos das 14h às 

16h30min. No documento similar para usuários do SUS “Projeto Terapêutico 

Institucional para pacientes neurológicos da Clínica Sayão (2018)”, não há indicação 

de dia e horário específico para visita, sendo citado que são poucas ou nulas, pois 

os internos são, em sua maioria, moradores. Há projeto “amigo visitante”, com visitas 

de voluntários, segundo o documento, com o objetivo de amenizar o abandono e 

carência afetiva.  Alguns usuários com transtornos neurológicos participam de 

atividades no CEREN – Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e 

Neurológico “José Canzi Júnior” administrado pela mesma fundação que gere o 

hospital - FUNSAYÃO. Também são realizadas saídas mensais para locais da 

região, são feitos piqueniques e passeios de trem, segundo o PTI. No caso dos 

usuários com dependência química, as saídas só ocorrem com o acompanhamento 

de familiar ou responsável, havendo revista do usuário na saída e retorno, sob a 

justificativa de evitar a entrada de drogas. Assim, tais licenças terapêuticas só 

ocorrem se houver disponibilidade do familiar responsável. Não são feitas ações em 

conjunto com a RAPS durante a internação, apenas é sugerido que o usuário siga 

em atendimento no CAPS após a alta. 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos telefonemas, os usuários com dependência química podem fazer 

ligações uma vez na semana, das 10h às 11h30min ou das 15h às 16h30min, na 

presença de funcionários e após o 15º dia de internação.  Não há menção aos 

telefonemas no PTI de usuários com transtornos neurológicos, mas é citadaem 

entrevista que recebem poucos telefonemas por serem moradores sem vínculo 

externo ou que necessitam de auxílio por não verbalizarem. No caso de recebimento 

de telefonema, a conversa é assistida por funcionário, devido aos prejuízos 

 
As pessoas privadas de liberdade podem fazer ligações telefônicas? Toda vez que 
o usuário solicita pode fazer ligação? Com qual frequência? São acompanhados durante 
a ligação ou possuem total privacidade? O (a)s usuário (a)s podem escrever cartas? 
As cartas escritas pelas pessoas internadas são violadas pela instituição ou são 
encaminhadas fechadas ao destinatário?  
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apresentados pelo usuário. Não é permitido que permaneçam com aparelhos 

celulares, caso os tenham.  

Em entrevista, relatam que as cartas que entram são monitoradas pela equipe 

de psicologia e/ou assistência social, podendo censurá-las. Informam que entregam 

todas as cartas, mas as leem antes, sob a justificativa de que surgem conteúdos que 

demandam um preparo do usuário para receber a carta, tais como cobrança de 

dívida, término de casamento, falecimento de pessoa próxima, etc. 

 
 

4. Projeto Técnico Institucional  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como anteriormente mencionado, o Hospital possui Projeto Terapêutico 

Institucional diferenciado para usuários com dependência química e para pessoas 

com transtornos neurológicos, em sua maioria moradora.  

O PTI destinado aos usuários com dependência química apresenta 

tratamento composto de 04 módulos de 15 dias, somando 60 dias de internação, 

conforme documento (anexo II, p.6).  Há pouco detalhamento das atividades 

realizadas. Apresenta ainda a rotina semanal dos usuários, contando com: toda a 

manhã caminhada no parque após café da manhã; grupo reflexivo sobre 

espiritualidade; ateliê terapêutico; educação física; grupo de psicoeducação; grupo 

operativo; cinema com filmes temáticos, palestras semanais do AA (Alcoólicos 

Anônimos) e NA (Narcóticos Anônimos). Não são citados os objetivos terapêuticos 

relacionados a cada atividade e se há alternativas para quem não pode ou não quer 

participar destas rotinas. Mencionam o atendimento de diversos profissionais da 

saúde, trabalho de orientação familiar, rotina de visitas, telefonemas, acesso à 

 
O Hospital Psiquiátrico possui um Projeto Técnico Institucional (PTI)? Caso tenha, 
fazer uma breve análise do documento, apresentando pontos críticos que possam 
contrariar normativas, apresentar violações de direitos e orientações sobre o 
atendimento. Apontar como esse projeto terapêutico é implementado, contrapor as 
informações do PTI ao que foi coletado junto aos usuários, trabalhadores e com o que 
foi verificado durante a visita;  
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cantina e uso de cigarro controlado. Finaliza apresentando aspectos sobre hotelaria, 

segurança e conforto de forma breve.   

O PTI destinado aos usuários com transtornos neurológicos (anexo III) inicia 

com a contextualização dos usuários, informando que há o atendimento de 200 

pacientes neurológicos, sendo159 internações vinculadas ao SUS para usuários que 

tenham acima de 19 anos, que estejam enquadradas na portaria ministerial Nº 2413 

de 23 de março de 1998, com os possíveis CIDs (Referência da CID 10): B91 

(sequelas de poliomielite), de F00 a F03 (demência na doença de Alzheimer, 

demências em outras doenças classificadas em outra parte, demência não 

especificada), G09 (sequelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central), 

de G10 a G13 (doença de Huntington,ataxia hereditária, atrofia muscular espinal e 

síndromes correlatas, Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o sistema 

nervoso central em doenças classificadas em outra parte) de G20 a G23 (Doença de 

Parkinson, Parkinsonismo secundário,  Parkinsonismo em doenças classificadas em 

outra parte, Outras doenças degenerativas dos gânglios da base) de G30 a G32 

(Doença de Alzheimer,Outras doenças degenerativas do sistema nervoso não 

classificadas em outra parte, Outros transtornos degenerativos do sistema nervoso 

em doenças classificadas em outra parte), de G35 a G37(Esclerose múltipla, Outras 

desmielinizações disseminadas agudas, Outras doenças desmielinizantes do 

sistema nervoso central), de G70 a G73 (Miastenia gravis e outros transtornos 

neuromusculares,Transtornos primários dos músculos,outras miopatias, Transtornos 

da junção mioneural e dos músculos em doenças classificadas em outra parte) de 

G80 a G83 (paralisia cerebral, hemiplegia, paraplegia e tetraplegia, outras 

síndromes paralíticas), G90 (transtornos do sistema nervoso autônomo), 

G91(hidrocefalia) e G97 (Transtornos pós-procedimento do sistema nervoso não 

classificados em outra parte). 

É informado no documento que a maioria é cadeirante, sendo cerca de 80%, 

e que não possuem vínculos familiares ou que estes são empobrecidos. Descreve o 

público em relação às unidades de acolhimento, informando que se trata de usuários 

com deficiência mental moderada, severa ou profunda, com graves 

comprometimentos cognitivos, afetivos e comportamentais. São apresentados os 

projetos em andamento, realizados em equipe multidisciplinar: Amigo visitante, feira 
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livre, oficina de música, atividades recreativas, cantina, festividades, oficina da 

beleza, brinquedoteca, atividades manuais (pintura de pano de prato, palitos, MDF), 

passeio externo e passeio de trem, projeto banda e aniversariantes do mês. Não 

ficam especificados os objetivos terapêuticos de todas as atividades e, 

aparentemente, são pouco eficientes para o reinserção dos usuários em sociedade, 

se considerarmos o elevado número de moradores. No item sobre atividades 

manuais, é informado que os produtos produzidos podem ser vendidos na feira, 

havendo parte revertida ao usuário. Não é informado o destino da outra parte do que 

é recebido. Ao final, cita-se como interessante a parceria entre a instituição e 

Departamento Regional de Saúde X de Piracicaba (DRS-X).  

É possível perceber contradições entre o posto no papel e o que é de fato 

executado. Observou-se, por exemplo, várias mulheres com problemas neurológicos 

com cabelos cortados, o que é forte sinal de institucionalização e vai contra a 

proposta do projeto “oficina da beleza”. Outro exemplo: as atividades recreativas 

parecem infantilizar os/as usuários/as adultos que, por mais que tenham dificuldades 

cognitivas graves, não podem ser tratados como crianças. Durante a inspeção, foi 

observado, por exemplo, que estava tocando Xuxa na festa de natal, além do uso de 

brinquedos infantis na brinquedoteca. É possível realizar atividades que sejam 

lúdicas, sem que sejam infantis. 

Ambos os PTIs são pautados em referencial assistencialista e filantrópico, 

sendo contrários à perspectiva atual de assistência, em que deve ser promovido o 

protagonismo dos agentes envolvidos, entendidos como sujeitos de direito e não 

mais como alvo de caridade.  

 

 

 

 

 

Dentre os documentos enviados posteriormente pela Clínica, estão dois livros de 

intercorrência preenchidos pela equipe de enfermagem, sendo um do SUS e um dos 

atendimentos particulares e de convênio. O livro de intercorrências do SUS tem seus 

registros iniciados em abril de 2018 e finalizados em novembro de 2018. O livro dos 

Como as rotinas institucionais são registradas: há documentos específicos para tanto, 
são realizados registros em livro ou em outro local; quem realiza os registros; quais 
rotinas são passíveis de registro; e quais profissionais envolvidos; quais rotinas são 
normatizadas;  
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atendimentos particulares/convênio se inicia em maio de 2018 e finaliza em 

setembro do mesmo ano.  São registradas ocorrências durante os plantões pela 

equipe de enfermagem, havendo mais de um registro diário. Há a descrição de 

número de faltas dos profissionais da enfermagem por plantão, novas internações, 

registros de intercorrências clínicas e encaminhamentos realizados (consulta médica 

e encaminhamento para realização de exames, por exemplo), alterações ou recusa 

de alimentação, informações sobre o sono, registros de saída, registro de lesões (é 

comum o registro de “queda da própria altura, foi realizado curativo/ponto”), registro 

de transferência para a unidade de intercorrência, geralmente após situações de 

agitação com registros de contenção química e mecânica, registros de sintomas tais 

como ansiedade (que são medicados), registro de comportamentos considerados 

inadequados (por exemplo,“ limpou o pé sujo na toalha limpa.”). O conteúdo destes 

registros será melhor detalhado no item 6 do presente relatório. 

 

 

 

 

 

Além dos registros de intercorrência, são realizados registros em prontuário 

individual pelos diversos profissionais da equipe, estando estes com carimbo e 

assinatura. As prescrições médicas são registradas diariamente e tem a duração de 

24 horas. Nos prontuários dos usuários SUS há Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

elaborado por diversos profissionais (anexo IV), apresentando de forma sucinta a 

avaliação e indicação de atividades dentro do Projeto Terapêutico Institucional. Mais 

detalhes sobre o PTS serão descritos no item 7 deste relatório. 

Acessado o prontuário de paciente que estava na unidade Narciso, ficou 

revelado que não há acompanhamento médico, que o acompanhamento é 

basicamente da enfermagem, que não tem PTS, que não havia qualquer anotação 

desde 25/11/18, ou seja, cerca de 10 dias sem anotação, não havendo anotação 

sobre o motivo do envio para a unidade de intercorrência, que é uma unidade mais 

asilar. A justificativa foi apenas oral, dada por funcionária presente “porque pega 

Cada usuário possui um prontuário individual onde são adotadas todas as condutas 
realizadas (inclusive contenção mecânica e medidas de sanção disciplinar), todos os 
atendimentos realizados (individuais ou coletivos) são registrados com carimbo, 
assinatura do(s) profissional (is) responsável (is) e data;  
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muito nos pacientes e eles não gostam”. Em conversa com esta usuária, ela declara 

que não lhe foi informada quando sairá da internação. 

Ainda, em relação aos registros de prontuário, destaca-se:  

 

1. As justificativas das internações residem no diagnóstico (ex. surto 

 psicótico), como se a doença por si só justificasse uma internação. Além 

 disso, não foi encontrada propostas/justificativas para a quantidade de dias de 

 internação;  

 

2. No documento “Sistematização da Assistência de Enfermagem – Coleta de 

 Dados” o item IV - Observações Gerais, apresenta questões alarmantes, mas 

 nos salta aos olhos em especial o item a ser preenchido sobre “ideias que 

 expressa:“ insiste em deixar o hospital (   )” (foto abaixo) 
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Quanto às atividades, A Clínica declara em documento enviado que todos os 

usuários realizam semanalmente: atendimento médico psiquiátrico/neurológico, 

atendimento com clínico geral, atendimento psicológico individual, atendimento em 

grupo, assembleia, cinema e indicam que passeios externos e assistência espiritual 

são feitos duas vezes na semana. Apontam como diários os trabalhos das equipes 

de Assistência Social, Terapia Ocupacional, Educação Física e Enfermagem.  

No entanto, ao analisar os registros de prontuário, verifica-se que em algumas 

unidades não há registros de atendimentos com profissionais de áreas específicas. 

Verificou-se, ainda, que há profissionais que dividem a carga horária realizando 

atividades de coordenação, em prejuízo dos horários disponíveis para atividades 

terapêuticas. Assim, é observado que nem todos os usuários recebem atendimentos 

frequentes pelos profissionais da equipe, sendo mais prejudicados aqueles que 

possuem maior dependência, por considerarem que não tem bom aproveitamento 

dos atendimentos padronizados. A estes, são voltadas atividades de lazer e de 

cuidados básicos. 

Todos os usuários são medicados diariamente, mais de uma vez ao dia, e 

passam um período considerável sem atividades, momento no qual podem 

permanecer nos quartos ou nas áreas comuns, como na sala de TV ou pátio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quais são as atividades diárias dos usuários; qual a periodicidade que são atendidos 
individualmente pela equipe médica e demais profissionais da equipe; quais atividades 
grupais são realizadas rotineiramente; quais atividades de lazer são realizadas 
cotidianamente; como se dá a organização das refeições;  
  

 

Quando as pessoas privadas de liberdade são levadas para atendimento externo ao 
hospital psiquiátrico, há registros e como eles são realizados. As pessoas são 
atendidas de forma articulada com a RAPS?  
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Os atendimentos externos são registrados em livro de intercorrência e 

acontecem quando há alguma alteração de saúde de natureza clínica ou quando há 

a indicação de que o usuário faça estimulação no CEREN. Não foi observado nos 

prontuários registros do trabalho de reabilitação realizado nesta instituição. Quando 

retornam de atendimentos clínicos, no geral, trazem documento de contra-

referência. 

Funcionários relatam que não há trabalho em conjunto com a RAPS para 

usuários particulares ou de convênios. Há apenas a indicação de que frequentem o 

CAPS após a alta, sem encaminhamento formalizado ou trabalho de ressocialização 

anterior. Quanto à reinserção dos usuários do SUS, informam haver 04 Residências 

Terapêuticas e uma inclusiva administrada pela Fundação Antônio Luis Sayão – 

FUNSAYÃO, para onde podem seguir os usuários que tenham maior autonomia.  

 

 

 

 

 

 

Não foram observados ou relatados canais ou meios formais de denúncia de 

violações de direitos para internos e funcionários. Algumas reclamações de usuários 

e familiares são registradas no livro de ocorrência, mas parece não haver fluxo de 

encaminhamento. Por exemplo, há um registro no livro de intercorrência em que é 

mencionado que um usuário da unidade de dependência química e seus familiares 

estariam questionando o fato dele estar hospedado na unidade de intercorrência e 

não no quarto individual conforme contratado. No registro consta “...oriento que 

família não pode ficar questionando a conduta médica.” É possível supor que há 

poucas formas institucionais para  manifestação  de insatisfações e, menos ainda, 

de denuncias de violações de direitos.  Em outro registro, é apresentado 

comunicado do coordenador para a equipe de enfermagem, solicitando 

“...Atentarem-se para os cuidados das AVD [atividades de vida diária] com 

pacientes, principalmente os que estiverem internados na unidade N. Gomes, pois 

estamos recebendo muitas reclamações familiares, ex: falta de escovação dos 

Observar se há algum canal seguro para onde as pessoas internas e 
profissionais possam fazer denúncia em casos de violação de direito, como é 
realizado o acesso a este canal, há divulgação.  
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dentes, banhos não realizados, pacientes debilitados sem assistência da 

enfermagem para ofertar a comida.” 

 

 

5. Desinstitucionalização  

 

 

 

 

 

 

 

Do total de 248 usuários, 174 são moradores da instituição custeados pelo 

SUS, sendo cerca de 50 a 60 com benefícios sociais, sendo parte administrada pela 

esposa do dono da Clínica, que seria curadora de alguns pacientes, e outra parte 

administrada pela própria família, que tem em um de seus integrantes a figura de 

curador. Foram identificados alguns moradores também nas alas particulares. 

Foram verificadas ações e projetos quase nulos para a desinstitucionalização 

destes. Funcionários informam que há parceria com quatro residências terapêuticas 

e uma residência inclusiva administradas pela FUNSAYÃO, já tendo havido 

transferências de moradores para estas residências. No entanto, ao mesmo tempo, 

percebe-se que existe o entendimento da equipe de que os prejuízos e déficits da 

maioria dos usuários SUS não seriam passíveis de mudança, devido ao longo 

período de institucionalização pelos quais grande parte dos usuários passou, 

restando a estes a assistência nos cuidados básicos da vida diária.  

Foram observados, a partir dos prontuários, diversos casos de pessoas 

internadas desde a infância, sem registro ou informações sobre sua origem; muitos 

destes oriundos do extinto PADME – Programa de Apoio ao Deficiente Mental, que 

existiu há, aproximadamente, 30 anos. Informam também que houve troca de 

usuários com outros Hospitais Psiquiátricos que foram fechando, em especial, o 

Bezerra de Menezes de Rio Claro, sendo enviados usuários “agudos” e recebidos 

casos “crônicos”. 

Quais são as ações realizadas pela equipe no Hospital Psiquiátrico no sentido de 
garantir a desinstitucionalização dos moradores da instituição: Conforme a Portaria nº 
251/2002 é de responsabilidade do hospital psiquiátrico o “desenvolvimento de projeto 
terapêutico específico para pacientes de longa permanência – aqueles com mais de 
01 (um) ano ininterrupto de internação. O projeto deve conter a preparação para o retorno 
à própria moradia ou a serviços residenciais terapêuticos, ou a outra forma de inserção 
domiciliar”. 
  

 



 
 

34 
 

Perguntado a uma funcionária sobre a busca desses pacientes pelos 

Municípios de origem para colocação em Residências Inclusivas esta respondeu que 

já fizeram gestão para que tal ocorresse, mas que os Municípios preferem pacientes 

com mais autonomia, ou seja, os pacientes mais fáceis, o que contraria a própria 

ideia das Residências Inclusivas. Mais de um funcionário corroborou. Outra 

funcionária da equipe disse que “querem um paciente que faça tudo sozinho”.  Foi 

informado ainda que o Município de Araras abriria 03 Residências Inclusivas, que 

estas haviam sido prometidas, mas que tal não ocorreu. 

No PTS são citadas as atividades que os usuários podem realizar, previstas 

no projeto institucional (PTI), havendo poucas ações efetivas de reinserção. As 

atividades que mais se aproximam com o contato além da clínica são a do projeto 

“amigo voluntário” e os passeios externos. Não há referência a trabalhos em 

articulação com as residências terapêuticas, CAPS, ou outros equipamentos. Assim, 

não parece haver perspectiva de saída, sendo mencionado por um dos 

entrevistados que muitos só sairão da Clínica com “alta celestial”. A fim de 

ilustração, foi observado que no espaço comum há um setor de nome “velório”, que 

demonstra o aspecto de instituição total, na qual se prevê a desinstitucionalização 

somente após a morte.  

As alas dos SUS ficam mais ao fundo do Hospital, e no corredor que dá 

acesso a alas há a placa indicando o local do velório. Ou seja, os pacientes do SUS, 

que são os mais graves, ficam mais ao fundo na estrutura arquitetônica do Hospital, 

distantes da entrada que é acessível aos visitantes e familiares dos particulares, 

assim como ficam mais próximos e a caminho do velório próprio existente no 

Hospital. 

Quanto aos usuários com dependência química e transtornos psiquiátricos 

internados via contrato particular ou de convênio e que, em tese, possuem 

internação breve, informam que não se aplica trabalho de reinserção social. É 

possibilitada algumas licenças terapêuticas, com saídas para passeios ou aos finais 

de semana, se a família puder acompanhar o usuário. No entanto, foram observados 

três casos de longa permanência de usuários com dependência química. Um destes 

havia cometido um homicídio e estaria na instituição há 14 anos. A equipe se referia 

a este usuário como sendo alguém agressivo e instável, não tendo condições de 
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viver em sociedade, sendo o crime anterior e sua gravidade usada como foco da 

análise e justificativa para longa permanência. Outro caso se referia à usuário com 

dependência química também com o estigma de agressividade, que havia sido 

interditado pelo irmão. Para estes usuários, havia o entendimento de que 

representavam risco e, assim, não havia nenhum plano de desinstitucionalização. Ao 

serem informadas sobre a ilegalidade de tal internação de longa data, as 

funcionárias responsáveis demonstram desconhecimento e surpresa.  

De modo geral, não se mostra um trabalho contínuo, mas pontual frente ao 

nível de dependência do usuário. A equipe também informou que os moradores não 

recebem reavaliação para possibilidade de alta e desinstitucionalização. 

 

 

6. Incidentes no Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram observadas durante a inspeção e nos documentos enviados que as 

práticas de contenção física e química são recorrentes. Os registros no livro de 

intercorrências de contenção física e química são quase diários, sendo informado, 

 
Como é realizada a contenção mecânica e/ou química? Há protocolo que prevê tais 
procedimentos, os trabalhadores conhecem o protocolo, eles estão acessíveis nas 
enfermarias; quais profissionais envolvidos em sua realização, há prescrição médica, há 
registro da enfermagem acerca do acompanhamento dos usuários. 

 

 
Procedimentos de sanção disciplinar às pessoas privadas de liberdade: como o hospital 
lida com as situações de conflito e/ou de agitação psicomotora, por exemplo, os usuários 
são rotineiramente contidos, passando horas e até dias nessa situação ou os trabalhadores 
construíram outras estratégias de mediação para essas situações, os usuários passam 
horas ou dias trancados em um quarto sem contato com outros usuários, as visitas são 
suspensas pela equipe. Ressaltamos que todas as ações devem ter cunho terapêutico, uma 
vez que se trata de um estabelecimento de saúde e que nenhum tipo de ação correcional é 
tolerado nesse tipo de instituição. São utilizados espaços de isolamento, castigo e 
confinamento? Como tais espaços são utilizados, por quanto tempo, quais as condições 
das pessoas que lá se encontram. Ressaltamos que conforme a Portaria nº 251/2002, está 
proibida a existência de espaços restritivos (celas fortes) 
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no geral, “foi colocado no quarto”, “contido em cadeira”, “colocada em cadeira e 

medicada”, “heteroagressivo, está em cadeira de contenção”, “colocado em 

isolamento”. Foram vistos também, nas unidades de usuários neurológicos, faixas 

de contenção, aparentemente, escondidas em vários leitos comuns. 

É frequente o uso dos “cadeirões”, semelhantes aos utilizados para 

alimentação infantil, de madeira. Possuíam rodas para movimentação e alças onde 

eram presas ataduras em forma de “cueca” que impediam a movimentação do 

paciente. A equipe informou que esse recurso é utilizado para que a pessoa não 

escorregue da cadeira. Também disseram que muitos passam boa parte do dia 

neste dispositivo. Verificamos o uso escasso de cadeiras de rodas, sendo avaliado 

que talvez os “cadeirões” sejam utilizados como equipamento substitutivo destas. 

Além dos “cadeirões’, em várias unidades foram encontradas camas com barras de 

madeira ao lado, o que nos leva a levantar mais uma possibilidade de contenção 

física dessas pessoas. 
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Para ilustrar as diferentes formas de contenção, seguem alguns exemplos. 

Em um dos registros do livro de intercorrências particular de 17/05/18, consta o 

seguinte registro “...o paciente recebeu visita supervisionada, calmo, orientado, 

porém passará a noite no isolamento...o banheiro está sem o chuveiro e 

permanecerá sem, dormir com a luz acesa, amanhã manutenção colocará no posto 

um interruptor.” Em registro de 11/05/18 no livro SUS, foi encontrado “[nome do 

usuário] – Necessário retirar da contenção devido estar cheiro muito fétido, estava 

sem fralda onde apresentou diurese em grande quantidade no leito, encaminhado ao 

banho de aspersão, após aceitou o jantar sendo oferecido no quarto, apresentou 

evacuação, aceitou fármacos da noite, necessário e por precaução realizado nova 

contenção onde não houve resistência.”. Em registro de 09/11/18, consta “[nome do 

usuário] – queda da própria altura no pátio, ocasionando FCC em região parietal, 

realizado sutura (03 pontos), pernoitou contido no leito da enfermaria para não 

retirar.” Em 11/11/18, há registro de que este usuário continua contido no leito da 

enfermaria. 

Embora haja protocolo de contenção física enviado pela clínica e folha 

específica para registro desta conforme anexo V, não foi observado na ocasião da 

inspeção nenhum formulário “Registro de Contenção Física” preenchido nos 

prontuários, mesmo daqueles usuários que foram vistos contidos nas cadeiras 

durante a refeição. Tampouco foram observadas prescrições médicas para tal 

conduta em outra parte do prontuário. Além disso, ao ser solicitado que enviasse 

documentos que descrevessem a data, duração e motivo das contenções realizadas 

nos últimos seis meses, a Clínica respondeu que não poderia enviar cópia de 

prontuário devido à obrigatoriedade de manutenção do sigilo e que seria necessária 

a autorização do paciente ou ordem judicial.  Tal justificativa é incongruente com o 

envio de outros registros pessoais dos usuários e da autorização de observação dos 

prontuários no momento da visita; mesmo considerando que as instituições 

participantes da inspeção têm a competência legal para acessar prontuários e outros 

documentos, poderia haver alguma resistência neste sentido. Pode se compreender 

que a negativa na entrega dos registros de contenção indica a ausência destes e, 

por conseguinte, a falta de registros detalhados das contenções físicas sugere que 
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esta é hábito da clínica, por vezes usada como precaução indevida ou sanção e não 

como forma de diminuir riscos ao usuário ou terceiros em espaço de tempo curto e 

definido. Assim, compreende-se que grande parte das contenções realizadas não 

possui caráter terapêutico.  

Na unidade Ofélia Pesse, ala em que as contenções são comuns sob a 

justificativa de abrigar usuários mais agressivos, pediu-se para que fosse 

apresentado um prontuário de um paciente contido recentemente. No prontuário, a 

contenção tinha horário de início, mas não de fim; ausente também o controle da 

melhora, sendo certo que a prescrição da contenção foi feita por médico 

otorrinolaringolista, e o controle anotado (pressão arterial) feito apenas pela 

enfermagem. 

Em uma das unidades, há comunicado na parede para que um usuário seja 

contido diariamente em cadeira. Outro comunicado solicita que outro usuário seja 

encaminhado ao quarto após o almoço, mas que permaneça sem colchão, para não 

comê-lo.  

Além do protocolo de contenção física, esta também é mencionada no 

“manual de normas e rotinas e procedimentos”.  Um dos pontos deste documento 

explica o procedimento para contenção do usuário no leito. A partir dos relatos e 

observações, é possível considerar que há o entendimento por parte dos 

profissionais de que a contenção é a exclusivamente feita em leito, não sendo 

compreendido como contenção as outras formas de restrição de movimentos, como 

quando os usuários são contidos em cadeiras. Há menção, no livro de 

intercorrências, de diversas outras formas de restrição de movimentos, como a 

contenção dos membros superiores, com o objetivo de evitar que o usuário retire 

curativos, pontos, acessos venosos ou sondas. 

Ainda, a Clínica informa que não há protocolo para contenção química, pois 

esta não se aplica. Tal informação é contrária ao exposto nos livros de 

intercorrência, em que constam registros de contenção química também quase 

diários, no geral, acompanhando as contenções físicas.  É comum o uso de 

medicamentos para aquietar os usuários quando expressam insatisfações ou 

necessidades. A titulo de exemplo, foi registrado no livro de intercorrência do SUS 

em 12 de maio: “[Nome da paciente] – cliente inquieta, fica na porta do posto de 
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enfermagem pedindo ligação p/ mãe, comunicado plantonista que prescreveu 02 

comp. de Clonazepan2 mg.”,  

Há outro registro de intercorrência em que um usuário refere estar com dor de 

dente, sendo medicado com analgésicos. Há registros dos próximos dois dias, em 

que continua referindo a mesma dor e continua sendo medicado. Não foi encontrada 

a informação de encaminhamento para urgência odontológica.  

Além disso, foram vistos mais de um registro nos livros de intercorrência 

relatando situações em que o usuário nega a medicação por via oral, caso em que é 

prescrita a administração dos medicamentos via injeção intramuscular. Tais medidas 

desrespeitam o direito do usuário dos serviços de saúde à recusa de procedimentos 

relativos ao tratamento, conforme preconiza a Portaria MS nº 1820/2009.  

Há também diversas indicações de que usuários passem o dia em outra 

unidade, retornando à noite para a unidade de origem, ou que passem a noite em 

outra unidade, sem registro do motivo para esta conduta e se há concordância do 

usuário. 

Em registro no livro de intercorrência sobre a admissão de mulheres com 

dependência química, são citadas informações, aparentemente, irrelevantes, como 

terem prótese de silicone nos seios e, no caso de uma delas, tatuagens pelo corpo 

todo, podendo indicar situação de estigmatização e preconceito. Há a informação de 

que, após revista de uma delas, ficou sob a guarda da clínica as suas roupas, 

isqueiro e um livro espírita. 

Quanto à relação de óbitos, a Clínica foi solicitada a enviar dados dos 

falecimentos ocorridos nos últimos cinco anos. No ano de 2018, ocorreram 03 

falecimentos, 04 óbitos nos anos de 2017, 2016 e 2014 e 07 óbitos em 2015. As 

causas mais comuns são de morte súbita, insuficiência respiratória e parada 

cardiorrespiratória. Há menção em 04 casos de morte súbita por causa 

desconhecida. As idades são variáveis, sendo entre 20 e 86 anos, embora a maioria 

seja maior de 50 anos. 

Rotineiramente, como forma de sanção, os usuários são encaminhados para 

seus quartos, sendo que muitos destes possuem portinhola vazada que impede a 

passagem, sob a justificativa de serem observados no caso de qualquer 

intercorrência. São também encaminhados à unidade de intercorrência (Narciso 
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Gomes) com frequência, onde podem permanecer por vários dias, devendo este 

encaminhamento ser justificado por intercorrência psiquiátrica. No entanto, percebe-

se que a transferência de unidade é frequentemente usada como medida disciplinar. 

A fim de ilustração, verificam-se os seguintes registros em livro de intercorrência do 

SUS “[Nome da usuária]- proibido entregar a garrafa com água e flores, pact 

[paciente] pegando flores e colocando dentro da garrafa, Dr. ... orientou retirar a 

garrafa e orientar que se a mesma não aceitar, descerá p/ o Narciso.”. Em outro 

registro consta “[Nome da usuária] desceu do Arceu p/ o Narciso, devido estar 

chorando, gritando, solicitando a mãe, e querendo ir embora, permanecerá até 2ª 

feira [registro feito em uma quinta-feira], onde será reavaliada, medicada conforme 

ordem via fone do Dr. ...c/ um comprimido de Neozine 50 mg.” 

Há relato de usuário que foi colocado em isolamento devido a episódios de 

agressão.  Observados os seguintes registros em livro de intercorrência do SUS em 

novembro/18: “Paciente [nome] dormirá no quarto onde são guardados os arquivos 

da unidade, esses arquivos serão remanejados para o antigo quarto do paciente 

[nome] na unidade Chiquinho. Até que seja chumbada a cama, [nome do usuário] 

ficará com colchonete em seu quarto.” Em registro do dia seguinte “[Nome do 

usuário] – por volta das 20h colaboradora do setor retirou o mesmo do quarto devido 

ao calor, porém sem condições retornou ao quarto com quadro de agressividade 

tentando agredir colaboradores.” 

Segundo informação dos entrevistados, pode haver também como sanção o 

corte de cigarros, ligações e visitas.  

Foi verificado ainda em um dos quartos um leito chamado de “berção”, 

destinado a uma das usuárias com transtornos neurológicos que estava internada 

desde a infância. Trata-se de cama com grades altas em todos os lados e uma porta 

lateral com chave, que se assemelha a uma jaula, mas sem a parte superior. O uso 

do “berção” é justificado pelo fato da usuária poder cair. 

Na unidade “Nida” há um paciente com autismo que fica em confinamento. No 

momento de nossa visita ele estava trancado em seu quarto (fechado com grade). 

Não foi possível adentrar ao local para verificar as condições, mas foi informado que 

ele ali permanecia devido a sua alta agressividade. Ainda informaram que o quarto 

não possuía objetos, pois ele os destruía 
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7.  Projeto Terapêutico Singular (PTS)  

 

 

 

 

 

 

 

Foram verificados diversos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) na 

ocasião da visita e, posteriormente, pois foram enviadas cópias de 5 projetos pela 

clínica. Importante salientar que os usuários particulares e de convênio não 

possuem PTS, seguindo apenas o projeto elaborado para a instituição (PTI), que 

sugere atividades em grupo mais gerais.  

Os PTSs elaborados para usuários do SUS são realizados em duas páginas, 

apresentam campo de identificação, componente sócio-familiar, diagnóstico em 

neuropsiquiatria, medicação, diagnostico nutricional, comportamento geral do 

paciente (com informações padronizadas e já inseridas para marcação), objetivo 

geral do PTS, atividades terapêuticas desenvolvidas, assistência de enfermagem e 

observação. Os campos para avaliação pelos diferentes profissionais da saúde são 

breves e apresentam, em sua maioria, respostas já inseridas para marcação. Em 

alguns dos PTSs analisados os objetivos são iguais: “estabilidade do quadro, 

cuidados gerais e estreitamento do vínculo familiar”. 

 As atividades terapêuticas sugeridas já estão previamente preenchidas, 

contendo opções de acordo com o Projeto Terapêutico institucional, tais como 

“oficina de música”, “atividades recreativas”, “brinquedoteca”, entre outros. Não há 

análise interdisciplinar do que é observado e dos encaminhamentos feitos. Não há 

menção das justificativas para os encaminhamentos realizados. Não foi mencionada 

a participação do usuário e/ou família na elaboração dos PTS.  Ao final, os 

profissionais envolvidos assinam e há o registro da data de elaboração (vários 

datados de agosto de 2018).  

Verificou-se que alguns PTS não são totalmente preenchidos e que pouco se 

consideram as ações de reinserção em sociedade, focando mais na estabilidade do 

Todo (a)s usuário (a)s do estabelecimento visitado possui um PTS? Como esse PTS é 
construído, o próprio usuário e as pessoas de sua confiança (familiares, amigos, etc) participam 
dessa construção? Qual a periodicidade de reavaliação do PTS? As ações/ atividades que a 
instituição oferece são construídas para responder às necessidades de saúde dos usuários ou a 
instituição possui quadro de atividades preestabelecido. 
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quadro e cuidados gerais. Não há citação a previsão de saída das pessoas, 

tampouco descrição pormenorizada de atividades terapêuticas para esse fim.  

Assim, compreende-se que o preenchimento do PTS se assemelha a mero recurso 

burocrático, servindo pouco como ferramenta de reflexão e construção de um projeto 

terapêutico de fato individualizado e voltado para desinstitucionalização dos 

moradores. 

Diversidade sexual e identidade de gênero: Não foi observada a internação 

de pessoas trans. Tampouco é mencionada atenção específica relacionada aos 

direitos destas pessoas nos projetos terapêuticos observados. 

Questões de gênero: Verificou-se na unidade Roberto Mercatelli, que as 

mulheres estavam em sua maioria com os cabelos cortados bem curtos. 

Compreende-se que tal padronização é um desrespeito a expressão das diversas 

formas de expressar identidades, sob a justificativa de maior facilidade nos 

cuidados.   

Não foi mencionado haver trabalho relacionado às questões de gênero, 

apesar de haver internações involuntárias de mulheres levadas por seus maridos, o 

que pode levantar a suspeita de situação de violência. 

No caso de haver a internação de mulheres grávidas, informam que são 

acompanhadas na clínica e, conforme a necessidade, são encaminhadas para 

exames laboratoriais e de imagem. As famílias as levam para os exames. Informam 

que nunca houve nascimento no local. 

 

 

 

 

 

Há grande número de usuários idosos na Clínica, havendo duas alas 

geriátricas mistas – Genny Mercatelli (particular /convênio) e Nida Scanavinni (SUS). 

Na unidade Genny Mercatelli, há usuários em situação aguda, com previsão de 

desinternação após remissão de sintomas. Contudo, a maioria dos idosos em ambas 

as unidades estão internados em regime de longa-permanência, por vontade da 

 

Atendimento a idoso (a)s: O cuidado em deve se dar nos termos Estatuto do 
Estatuto do Idoso 
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família ou por não haver vínculos familiares. Os usuários são, em sua maioria, 

pessoas com deficiências, transtorno neurológico e/ou quadro psiquiátrico agudo.   

Há idosos também em outras unidades, a depender do diagnóstico. Foi 

verificado um idoso que está internado há 60 anos na Clínica devido ao uso de 

álcool.  

Verificou-se que na unidade Genny, os usuários apresentam maior autonomia 

e são respeitadas algumas características individuais, havendo espaço maior para 

guarda de pertences pessoais – o que não foi verificado em outras unidades.  

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:  

 

Em relação ao racismo institucional, verifica-se que há a referência nos 

prontuários à cor do usuário, no entanto, não se sabe se a mesma é preenchida 

após autodeclaração ou definição de terceiro.  

Observa-se que grande parte dos usuários moradores são negros, o que 

ilustra que as práticas manicomiais foram, historicamente, formas de segregação da 

população negra.  
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8.  Exploração do Trabalho  

 

Informam não haver laborterapia no local, pois possui equipe de limpeza 

contratada. 

No entanto, em entrevista mencionam que os produtos realizados em Terapia 

Ocupacional, tais como artesanatos de palito e panos de prato, podem ser vendidos 

em feira da cidade, havendo somente parte revertida ao usuário que produziu. Não 

foi informado o destino da outra parte do arrecadado.  

9.  Fiscalização por órgãos externos  

 

 

 

  

  

  

 A clínica havia recebido inspeção da Vigilância Sanitária em 21/08/18 

para renovação de licença de funcionamento e do COREN em 08/06/2017. Não há 

informação sobre outras fiscalizações que tenham ocorrido recentemente. 

 Em relatório do COREN, menciona-se que havia profissionais em 

situação de inscrição irregular desde a fiscalização anterior, sendo orientado que 

estes fizessem a devida adequação.  

 

10.  Recomendações  

 

 Indicação do fechamento dos hospitais e/ ou apenas atendimento 
ambulatorial; 

 

 Encaminhamento dos usuários para residência inclusiva. 
 

 

 

O hospital psiquiátrico recebe visitas regulares para fiscalização das normas de 
funcionamento? Quais órgãos já realizaram visitas? Qual a periodicidade? O que os 
relatórios dessas visitam apontam de irregularidades, caso haja, o estabelecimento 
procedeu a regularização?  
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Recomendações do relatório elaborado pela Defensoria conforme segue: 

 

1 – ABOLIR OU REDUZIR O TEMPO DAS INTERNAÇÕES EM CASOS AGUDOS, 

CONFORME CASO CONCRETO 

 

Casos agudos podem demandar cuidados ambulatórias mais intensos ou, no 

máximo, internações de poucas horas ou poucos dias. No entanto, não foi 

encontrada uma internação sequer de poucas horas ou poucos dias. Fica a 

impressão que enquanto há pagamento, há internação. O período de internação é 

de 30 (trinta) dias porque a maior parte dos planos paga até 30 dias, exigindo após 

esse prazo uma coparticipação da família, o que na menor parte dos casos é 

possível, seja porque o custo da diária é muito alto, seja porque é raro haver família 

abastada. Um funcionário disse que há planos que pagam indefinidamente, desde 

que haja laudo médico justificando a permanência. 

Não se olvide que o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, instituído pelos referidos documentos internacionais, em suas 

Observações Conclusivas sobre o Informe Inicial do Brasil, de 29 de setembro de 

2015, ao fiscalizar o cumprimento pelo Estado brasileiro dos artigos 14 e 15, 

manifestou seu inconformismo em relação às privações de liberdade forçadas e 

baseadas na deficiência, incluídas as situações em que considera que as pessoas 

com deficiência são um perigo para si mesmas ou para terceiros em razão do 

diagnóstico da deficiência. E recomendou ao Estado brasileiro a adoção de todas as 

medidas cabíveis para “abolir a prática de internamento ou hospitalização 

involuntários, proibir os tratamentos médicos forçados aplicados em razão de uma 

deficiência, particularmente os tratamentos psiquiátricos forçados, e oferecer 

suficientes alternativas de tipo comunitário” (item 29). 

 

2 - IMPLEMENTAR PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES 

 

Fica a impressão que enquanto há pagamento, há internação. O período de 

internação é de 30 (trinta) dias porque a maior parte dos planos paga até 30 dias, 

exigindo uma coparticipação da família após esse prazo. Quando perguntados se há 
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uma perspectiva de data de saída, todos os pacientes, invariavelmente, respondem 

não ter a menor ideia de quando sairão. Isso evidentemente gera angústia. 

Há que se implementar projetos terapêuticos singulares, adequados às 

necessidades e preferências de cada paciente, visando desde o primeiro dia sua 

alta. 

 

3 – RESPEITAR A AUTONOMIA DA VONTADE DO PACIENTE VOLUNTÁRIO, 

SEJA NA ADMISSÃO SEJA NA ALTA 

 

Identificamos em prontuário a existência de internações voluntárias subscritas 

por terceira pessoa e não pelo próprio paciente. 

O início da internação voluntária deve se dar por pedido do próprio paciente, 

assim como cabe ao paciente o exercício do direito de solicitar seu término por 

escrito se assim decidir, cabendo ao Hospital acatar sua decisão, sem óbices (Lei 

10.216/01). 

Não se esqueça que o artigo 17 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU) dispõe que as pessoas com deficiência, inclusive com 

impedimento de natureza mental, “tem o direito a que sua integridade física e mental 

seja respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas”. E, em suas 

Observações Conclusivas sobre o Informe Inicial do Brasil, de 29 de setembro de 

2015, o Comitê já manifestou sua preocupação em relação à conduta estatal que 

não garante consentimento livre e informado em relação a pessoas cuja capacidade 

jurídica seja questionada ou esteja sob curatela (item 34). 

Em relação ao direito ao igual reconhecimento perante a lei, previsto no artigo 

12 da Convenção, o referido Comitê, com base na Recomendação Geral n. 1 do 

próprio Comitê (2014), recomendou ao Estado brasileiro a “derrogação de todas as 

disposições legais que perpetuem o sistema de substituição da vontade na adoção 

de decisões”, ou seja, que exclua do sistema medidas consideradas protetivas que 

suprimam a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na tomada de 

decisões (itens 24 e 25). 
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Parte-se da premissa de que a pessoa não tem condições de optar e assinar, 

já que acometida de um transtorno mental, o que é absolutamente ilegal. A 

capacidade é atributo de toda e qualquer pessoa. 

Esse proceder contraria frontalmente direitos básicos dos pacientes: sequer 

de pacientes interditados isso é possível. A Lei Brasileira da Inclusão deixa claro 

que, mesmo no caso de pacientes interditados, a obtenção do consentimento 

pessoal para tratamentos médicos é obrigatória.  

A situação se agrava porque não é raro a internação seja pedida por um 

familiar, havendo um nível de conflito familiar importante que, portanto, gera a 

internação. 

Não se esqueça que o artigo 17 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (ONU) dispõe que as pessoas com deficiência, inclusive com 

impedimento de natureza mental, “tem o direito a que sua integridade física e mental 

seja respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas”. E, em suas 

Observações Conclusivas sobre o Informe Inicial do Brasil, de 29 de setembro de 

2015, o Comitê já manifestou sua preocupação em relação à conduta estatal que 

não garante consentimento livre e informado em relação a pessoas cuja capacidade 

jurídica seja questionada ou esteja sob curatela (item 34). 

Em relação ao direito ao igual reconhecimento perante a lei, previsto no artigo 

12 da Convenção, o referido Comitê, com base na Recomendação Geral n. 1 do 

próprio Comitê (2014), recomendou ao Estado brasileiro a “derrogação de todas as 

disposições legais que perpetuem o sistema de substituição da vontade na adoção 

de decisões”, ou seja, que exclua do sistema medidas consideradas protetivas que 

suprimam a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na tomada de 

decisões (itens 24 e 25). 

Assim, urge que para qualquer proceder médico seja obtido o consentimento 

do próprio paciente para sua realização, recorrendo-se ao instituto da tomada de 

decisão apoiada quando o médico não entender qualquer é a vontade do paciente. 

 

4- ARTICULAR COM A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCAL E DO 

ENTORNO O PROJETO TERAPÉUTICO SINGULAR 
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5 – AGIR A FIM DE REALIZAR A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS PACIENTES 

MORADORES/ CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Para retorno à Família ou rede SUS e SUAS da cidade de origem. Não foi 

identificada a existência de trabalho articulado com a rede para o preparo ao retorno 

à próprio moradia ou inserção à serviços residenciais terapêuticos dos municípios de 

referência dos usuários.  Aliás, profissionais mostram surpresa e espanto diante da 

informação de que é proibida a prática de internações de longo prazo. Urge que 

esse trabalho seja iniciado/realizado com todos os pacientes moradores (internados 

há um ano ou mais) 

Destaque-se que o Relatório da Relatoria Especial sobre Tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (Juan E. Méndez, 2013) 

declara a inexistência de justificativa terapêutica para o uso de isolamento ou de 

internação prolongada de pessoa com impedimento mental de longo prazo ou 

deficiência psicossocial, bem como que a prática do confinamento ou isolamento de 

pessoas com impedimento de natureza mental, de qualquer duração, deve ser 

abolida e constitui tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante (item D.57.2) 

 

6- EXIGIR FRALDAS PARA PACIENTES VIA SUS, CESSANDO DE UTILIZAR O 

BENEFÍCIO DOS PACIENTES PARA A COMPRA DE FRALDAS 

 

Procurar promotoria local para tanto ou Defensoria para fornecer prescrição 

médica dos pacientes para utilização de fraldas, dando dimensão da quantidade, 

para cobrança da sua oferta (judicial ou não) do Município ou do Estado de São 

Paulo. 

 

7 – SUBSTITUIR BRINQUEDOTECA POR SALAS DE TREINO DE ATIVIDADES 

DA VIDA DIÁRIA 

 

Em lugar da sala de brinquedoteca, seria interessante a instituição possui 

salas de treino de atividades de vida diária o que potenciaria um trabalho de 
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autonomia e independência do sujeito com vistas ao retorno familiar, moradia 

independente ou inclusão em Residência Terapêutico/Inclusiva. 

 

8- CESSAR A PRÁTICA DE CONFINAMENTO PERMANENTE DE PACIENTE 

 

Na unidade “Nida” há um paciente com autismo que fica em confinamento, 

segundo informado pela equipe. No momento de nossa visita ele estava trancado 

em seu quarto (fechado com grade). Não pudemos adentrar ao local para verificar 

as condições, mas nos foi informado que ele ali permanecia devido a sua alta 

agressividade. Ainda informaram que o quarto não possuía objetos, pois ele os 

destruía. Não há embasamento legal para tal conduta (confinamento permanente). 

 

 

São Paulo, 15 de maio de 2019. 
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Anexo I - Carta de Apresentação 

 

Anexo II – Projeto Terapêutico Institucional - Dependência Química 

 

Anexo III -  Projeto Terapêutico Institucional – Pacientes Neurológicos 

 

Anexo IV -  Projeto Terapêutico Singular 

 

Anexo V -  Protocolo de Contenção Física e Mecânica de Pacientes 
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