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Relatório da Inspeção Nacional em Hospitais Psiquiátricos 
Associação Espirita Vicente de Paulo / Instituto Bezerra de Menezes 

 
 
1. Introdução: 
 
 
No dia 06 de dezembro de 2018, equipe composta por 21 profissionais, sendo 
seis representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo 
(CRP/SP), seis representantes da Procuradoria Regional do Trabalho, três 

representantes da Defensoria Pública Estadual, duas representantes do Centro 
De Referência Regional Em Saúde Do Trabalhador (CEREST), duas 
representantes do Departamento de Vigilância em Saúde (VISA), uma 
representante do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN) e 
um representante do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, com apoio 
da Polícia Rodoviária Federal, realizou visita ao Hospital Psiquiátrico 
Associação Espirita Vicente de Paulo / Instituto Bezerra de Menezes, localizado 
à Rua Dr. Aberlardo Vergueiro César, nº 33, Centro, do município de Espírito 
Santo do Pinhal/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica 
(CNPJ) sob o número 54.228.366/0002-22. A visita não foi anunciada, de modo 
que a direção da unidade e as pessoas internadas não sabiam que a equipe de 
inspeção iria ao local nesta data.  
 
A visita, com duração de um dia, contemplou breve diálogo com a direção da 
unidade, o sr. Airton Átila Leite Monfardini, a fim de apresentar os objetivos e a 
metodologia de visita. Em seguida, procedeu-se visitada a todos ambientes do 
Hospital Psiquiátrico. Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais e 
em grupo com as pessoas privadas de liberdade, com os profissionais, de 
forma reservada em garantia ao sigilo das informações. Ao final da visita, 
realizou-se entrevista e diálogo de encerramento com a gestão da unidade e 
foram coletados os documentos institucionais.  
 
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:  
 
 
De acordo com o Estatuto e o Regimento Interno da instituição, a Associação 
foi constituída em 1927, enquanto o hospital foi inaugurado em 1955.  
 
A localização do hospital favorece o contato com a comunidade local, pois está 
localizada na região central do município, embora tenham sido relatadas 
poucas atividades externas com os usuários. Além disso, muitas pessoas 
internadas não possuem mais vínculo com os familiares e/ou não recebem 
visitas. 
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A instituição possui Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitárias nº 
CEVS 351518601-861-000012-1-0, com validade em 29/10/2019. 
 
O Hospital Psiquiátrico é de gestão estadual, de natureza privada sem fins 
lucrativos. As pessoas são encaminhadas de vários municípios (21 municípios 
da região), e a internação é feita via CROSS – Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde.   
 
No documento fornecido pela instituição intitulado Plano Operativo SUS, 
emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, constam 279 leitos existentes de 

psiquiatria, dos quais 266 são leitos SUS. Porém, em outro documento emitido 
pelo próprio hospital com a relação de leitos, há informação diferente, de que o 
hospital possui 329 leitos existentes e ativos, dos quais 266 são leitos SUS. 
Embora nos documentos citados os leitos SUS não correspondam à totalidade 
dos leitos existentes, de acordo com os funcionários entrevistados e também 
nos documentos fornecidos, o hospital não realiza atendimento particular ou 
por convênios de saúde, somente atendimento SUS e CRATOD.  
 
Os leitos são divididos em sete alas conforme o gênero e o perfil diagnóstico. 
De acordo com documento fornecido pela instituição, os leitos estão 
distribuídos nas alas da seguinte forma: 
 

 Ala 1 masculino (1M) – 40 leitos 
 Ala 2 masculino (2M) – 45 leitos 
 Ala 3 masculino (3M) – 48 leitos 
 Ala 4 masculino (4M) – 44 leitos 
 Ala 5 masculino (5M) – 50 leitos 
 Ala 1 feminino (1F) – 37 leitos 
 Ala 4 feminino (4F) – 26 leitos 
 Enfermaria ativa – 07 unidades 
 Leitos de urgência e emergência – 13 leitos 
 Leitos masculinos – 226 leitos 
 Leitos femininos – 90 leitos 

 

Contudo, é possível notar nesta lista que a soma dos números também diverge 
dos outros supracitados. Uma fiscal obteve as seguintes informações acerca do 
número de leitos existentes e ocupados: 
 

 1M: 34 leitos, dos quais 33 estavam ocupados; 
 2M: 40 leitos, dos quais 37 estavam ocupados; 
 3M: 48 leitos, dos quais 42 estavam ocupados; 
 4M: 54 leitos, dos quais 44 estavam ocupados; 
 5M: não há informações; 
 1F: 39 leitos, dos quais 32 estavam ocupados; 
 4F: 30 leitos, dos quais 28 estavam ocupados; 
 Intercorrências: 09 leitos, dos quais 06 estavam ocupados;  
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Outras informações colhidas durante a fiscalização referem que no setor de 
intercorrências há 12 leitos, que no setor 1M há 35 leitos e no setor 1F há 40 
leitos. 
 
De acordo com os relatos, a instituição apresenta taxa média de ocupação 
geral em torno de 90%, ao passo que no setor 5M a taxa média de internação 
seria de 100%, sendo calculada separadamente dos demais setores por 
oferecer leitos referenciados para desintoxicação conforme o Programa 
Estadual de Enfrentamento ao Crack (Programa Recomeço). A maioria das 
pessoas internadas tem dependência química. 

 
Também houve divergência em relação ao número de pessoas internadas no 
momento da fiscalização. Uma fiscal recebeu informação de que 274 leitos 
estariam ocupados, enquanto outra ouviu que eram 316, ao passo que na 
listagem que o hospital forneceu há o nome de 263 pessoas internadas. Nesta 
mesma listagem, é possível observar que o público atendido é adulto e idoso, 
de 18 a 93 anos. 
 
Também houve divergência em relação às modalidades de internação, sendo 
que alguns funcionários manifestaram que as internações são somente 
voluntárias e compulsórias, enquanto outros também incluíram as internações 
involuntárias. Vale ressaltar que na listagem fornecida pela direção sobre as 
pessoas internadas, os tipos de internação citados são: voluntária (140), 
morador (87), longa permanência (9), judicial (9), execução de sentença (4) ou 
compulsórias (14), totalizando 263 internações. Apesar disso, o hospital 
apresentou cópias de cinco Comunicações de Internação Psiquiátrica 
Involuntária encaminhadas ao Ministério Público Estadual, de agosto a outubro 
de 2018, cujos nomes dos usuários não constam na listagem de pessoas 
internadas no momento da visita. Não foi possível compreender as justificativas 
da involuntariedade, as quais eram  manuscritas. 
 
Quanto ao perfil das pessoas assistidas, os funcionários relataram que há dois 
setores (1F e 1M) com predomínio de pessoas residentes do SUS com déficit 
neurológico e cognitivo importante, com pouca ou nenhuma autonomia para 

atividades da vida diária (AVD). Por outro lado, outra funcionária informou que 
no setor 4F há predomínio de mulheres idosas, moradoras, “comprometidas” 
(sic). Nos outros setores, as pessoas assistidas são portadoras de doenças 
psiquiátricas, neurológicas, síndromes neuropsiquiátricas, dependência 
química e distúrbios do comportamento. Os usuários do setor 5M permanecem 
internados por cerca de 30 dias, com o objetivo de desintoxicação e são 
assistidos conforme preconizado pelo Centro de Referência de Álcool, Tabaco 
e outras Drogas (CRATOD). São, em sua maioria, dependentes químicos da 
região da Cracolândia (no município de São Paulo). 
 
Segundo informações fornecidas por outra funcionária, a divisão entre as alas 
seria 
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 1M – Masculino, moradores, “comprometidos”. 
 2M – Masculino, moradores, “independentes”. 
 3M – Masculino, agudos, usuários de álcool e comorbidades.  
 4M – Masculino, dependentes químicos. 
 5M – Masculino, dependentes químicos (CRATOD). 
 1F – Feminino, agudas. 
 4F – Feminino, idosas, moradoras, “comprometidas”. 

 

Foi mencionado também que em alas em que há moradores, há também a 
possibilidade de haver “agudos”.  
 
Foi informado que o período médio de internação para agudos é de 30 a 40 
dias, podendo variar dependendo da necessidade. De acordo com uma 
funcionária, é feita avaliação de cada usuário semanalmente por toda a equipe. 
Os casos de internação judicial (compulsória) permanecem por mais tempo, foi 
mencionada situação de pessoa internada há 03 anos nesta modalidade. 
Constam ainda na listagem fornecida pela direção, uma internação realizada 
em 2011, três internações em 2013 e três internações em 2014, todas com a 
indicação de que também se tratam de “execução de sentença” ou “judicial”. 
 
Em relação aos moradores e às internações de longa permanência, há 
diversos casos de pessoas que se encontram institucionalizados há muitos 
anos. De acordo com a lista mencionada, há 61 pessoas internadas há mais de 
10 anos, dos quais 48 estão internadas há mais de 20 anos, 29 delas estão há 
mais de 30 anos, 20 delas estão há mais de 40 anos, e 5 delas estão há mais 
de 50 anos na instituição. Sendo que uma pessoa está no hospital desde 1963. 
 
Em relação à estrutura física do hospital, foi observado que está disposta em 
edificação multibloco, sendo um prédio principal (com dois pisos) e um prédio 
anexo (com três pisos).  
 
Os setores de internação obedecem à padronização estrutural, a saber: 

 
 Posto de enfermagem com porta balcão destinada à administração de 

medicações via oral, com quadro de avisos contendo escala mensal, 
indicação de pessoas internadas e leitos vagos (em alguns setores), 
armário para a guarda de prontuários e documentos, área de preparo de 
medicações, com pia, bancada, dispensários para sabão antisséptico e 
papel toalha, recipiente de lixos coletivos, caixa de descarte de material 
perfuro cortante em suporte afixado à parede, armário para 
armazenamento de medicamentos. Somente no setor de Intercorrências 
tem o carrinho de emergência. 

 Quartos com 01 a 07 leitos e camas comuns ou hospitalares, alguns 
com banheiro privativo e outros com banheiros no corredor. O papel 
higiênico de cada ala fica na porta de cada enfermaria, não sendo 
disponibilizado dentro do banheiro. 
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 Refeitórios e áreas de convivência. 
 

As áreas terapêuticas são separadas por gênero e não por perfil diagnóstico. 
 
Especificamente na Ala 4F, os fiscais observaram um pátio fechado e pequeno, 
com televisão, no qual estavam mulheres idosas, sentadas cada uma em uma 
determinada poltrona ou cadeira de rodas, com exceção de uma usuária que 
estava no chão e em seguida foi amparada pelas cuidadoras (supostamente, 
uma pessoa com dificuldade de locomoção). Observando os quartos desta ala, 
aparentemente todos ofereciam acessibilidade com rampas de acesso. Os 

fiscais notaram que havia dois quartos separados com apenas uma cama cada 
e armário com pertences próprios, ao que a funcionária explicou que eram os 
dormitórios das moradoras mais antigas da ala, e que esta era uma forma de 
cuidado para com elas. Nos outros dormitórios não foi observado espaço para 
guarda de pertences individuais. 
 
O setor chamado “Intercorrência Clínica” é a área admissional de pessoas 
recém-chegadas na instituição e se localiza próximo ao setor administrativo do 
hospital. No momento da visita, havia duas pessoas circulando nos corredores 
desta área e uma pessoa mais idosa, acamada, que, conforme relato dos 
funcionários, está há 20 anos no hospital e há aproximadamente seis meses no 
setor de intercorrência, sob alegação de que neste espaço ele teria um cuidado 
e acolhimento mais próximo, por estar debilitado. Segundo o funcionário, a 
família deste usuário começou a visitá-lo depois que ele ficou acamado. Não foi 
possível conversar com ele, devido estar debilitado e a sua fala não ser 
compreensível. 
 
Ainda na Intercorrência, havia dois quartos, sendo três leitos, e um banheiro 
compartilhado, utilizados como isolamento no caso de doenças 
infectocontagiosas, como tuberculose, e situações de agressividade. Foi 
informado também que o espaço de isolamento é utilizado por usuários em 
fase terminal. 
 
Foram identificadas não conformidades nas alas de internação, como: 

presença de infiltração em vários ambientes; ausência de planilha de registro e 
controle de validade dos medicamentos, materiais do carrinho de urgência e do 
funcionamento dos equipamentos (no posto de enfermagem do setor de 
Intercorrência Clínica masculina); presença de material de urgência em apenas 
um posto de enfermagem; mobiliários danificados; pisos e paredes danificados 
por todos os setores, entre outras. 
 
Pôde ser observado que todos os meios de acesso às alas ou às áreas de 
convivência são trancados com chave, não sendo possível a livre circulação 
sem o acompanhamento de um funcionário. Inclusive nos horários das 
atividades, os usuários não podem ter acesso ou permanecer nos leitos caso 
desejem. As pessoas podem circular dentro das suas próprias alas, mas nos 
horários das atividades os quartos ficam trancados. 
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No pátio frequentado pelos usuários das alas 4M e 5M há uma quadra 
esportiva, área com mesas e bancos de concreto, três salas para realização de 
oficinas terapêuticas e academia. Neste setor, alguns usuários manifestaram 
interesse em ter outro tipo de conduta de tratamento. Reclamaram da 
ociosidade, dos muros altos, da cerca elétrica, da administração de 
medicamentos em demasia ocasionando dificuldades na coordenação motora, 
e da dificuldade de contato telefônico com familiares assim que chegam para 
internação. 
 
Neste mesmo pátio, alguns usuários relataram que os moradores, identificados 

com uniformes vermelhos e que também estavam no local, não saem da 
respectiva ala para este pátio, que eles estavam presenciando isto pela 
primeira vez, provavelmente devido à fiscalização. Contudo, não foi possível 
coletar mais informação com os próprios moradores, pois tinham importante 
limitação na comunicação. Uma funcionária confirmou que os moradores da ala 
2M permanecem em pátio separado.  
 
No setor de moradores, de uma forma geral, o aspecto dos usuários era de 
sonolência, a maioria estava deitada no chão, ou sobre um colchonete, ou 
sobre o banco de concreto. Havia uma televisão ligada em canal aberto e após 
a chegada dos fiscais, os funcionários dispuseram mesas com cadeiras e 
materiais como sulfite e giz de cera. Logo após os fiscais seguiram por um 
corredor que dava acesso ao refeitório, mas sempre por portas mantidas 
trancadas, cuja chave era de posse de funcionários do hospital. Neste percurso 
uma fiscal notou um caco de vidro no chão, que de pronto avisou a funcionária 
que os acompanhava. Ainda neste trajeto, perto da entrada do refeitório, uma 
funcionária apareceu a chamar os usuários para a refeição de maneira 
impetuosa e quando se deparou com a presença dos fiscais, retraiu-se. 
 
Há um refeitório para pessoas com quadros agudos do sexo masculino, e um 
refeitório para moradores e pessoas com quadros agudos do sexo feminino. 
Ambos possuem conjuntos de mesas de ardósia com bancos fixos, 
ventiladores, lavatório de mãos e bebedouro. No refeitório para moradores há 
ainda um carrinho destinado a servir as refeições nos andares às pessoas com 

dificuldades de locomoção. Foram verificadas as seguintes irregularidades em 
um ou em ambos os espaços: revestimento do piso danificado e com manchas, 
tela das janelas danificadas, ralos quebrados, janelas com ferrugem, lâmpadas 
queimadas, bandejas danificadas (tortas) e presença de sujidade no 
bebedouro.  
 
Segundo uma funcionária, a instituição foi reformada recentemente e adequada 
para garantir a segurança dos usuários, com instalação de piso antiderrapante 
e barras de proteção nas escadas. Outras funcionárias contaram que as 
pessoas com deficiência são atendidas nos andares térreos, que acreditam que 
há limitações na acessibilidade por ser um prédio antigo e ainda poder 
melhorar, mas entendem que no momento é suficiente. Não atendem pessoas 
com deficiência com quadros agudos, somente moradores que tenham 
deficiência. 
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Foi mencionado que não há local específico para atendimento das psicólogas, 
as quais fazem uso de outros espaços, como por exemplo, o pátio, a sala de 
televisão, o posto de enfermagem e a sala da oficina terapêutica. Em alguns 
casos, outros funcionários podem estar posicionados perto ou adentrarem nos 
espaços, prejudicando o sigilo e a privacidade da pessoa atendida. 
 
De acordo com a direção, há manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 
equipamentos, assim como a unidade fornece treinamento aos operadores de 
qualquer equipamento, para que os mesmos entendam o modo de operação e 

seus riscos. O transporte de materiais que possam comprometer a segurança e 
a saúde do trabalhador é efetuado com auxílio de meios mecânicos ou 
eletromecânicos. O ambiente onde são realizados procedimentos que 
provoquem odores fétidos são providos de sistema de exaustão ou outro 
dispositivo que os minimizem. Há terceirização de alguns serviços específicos 
de manutenção de equipamentos e máquinas da lavanderia, equipamentos 
médicos (tais como: ECG, desfibrilador, autoclave), equipamentos de cozinha, 
gerador, cadeira de dentista e ar condicionado. 
 
Há vestiários para os trabalhadores, centralizados e divididos em masculino e 
feminino. Ambos se localizam em construção externa, com acesso por área 
descoberta, com armários, sanitários, lavatórios de mãos e chuveiros. Entre as 
irregularidades verificadas nos vestiários, foram citadas: ausência de banco; 
assento de vaso sanitário danificado; ausência de tampa em válvula de 
descarga; ausência de tampa em lixeiras; paredes com trincas; fiação elétrica 
exposta ou desprotegida; ausência de sabonete líquido, papel toalha e lixeira 
no lavatório de mãos; box danificado; ausência de puxadores para abertura de 
boxes; suportes para toalhas danificados; armários com portas danificadas e 
ferrugem; lâmpadas queimadas; apenas um dos chuveiros do vestiário 
masculino funcionava; ambiente quente e pouco ventilado. 
 
Na cozinha da instituição são preparadas as refeições. Há na cozinha as 
seguintes áreas: área de higienização dos utensílios utilizados pelos usuários, 
área de estoque diário de produtos não perecíveis, área de armazenamento de 

perecíveis (freezers e câmara fria), área de preparo dos alimentos, área de 
cozimento, área da padaria, área de armazenamento de produtos de limpeza e 
sanitário dos trabalhadores da cozinha. A limpeza da cozinha é realizada 
diariamente pelas trabalhadoras do setor e a limpeza terminal ocorre 
semanalmente. Há um almoxarifado de alimentos que recebe produtos 
diariamente (compras e doações) e os distribui à cozinha através de um 
elevador monta cargas. Entre as irregularidades verificadas na cozinha, foram 
apontadas: piso danificado e com empoçamento de água; pias com ferrugem; 
ausência de uma lâmpada; a presença de caixas com hortifrúti doados em 
processo de deterioração; armários com portas danificadas e alguns sem porta; 
fatiador de legume sem mecanismo de parada do mecanismo de corte quando 
aberto, com risco de acidentes; janelas com ferrugem; ambiente quente e 
abafado; profissionais carregando panela quente sem luva térmica; ralos 
abertos; bandejas com o revestimento danificado; entre outras. 
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No refeitório de trabalhadores havia mesas com cadeiras, micro-ondas e banho 
maria para o aquecimento das refeições, refrigerador, bebedouro e armário. 
Apresenta sanitário feminino e masculino anexo. No refeitório, foram 
observados armário com portas danificadas e fiação elétrica desprotegida. Nos 
sanitários, foram observadas ausência de tampa em lixeiras e em lavatório de 
mãos, ausência de suporte de papel higiênico no sanitário feminino e assento 
danificado no masculino. 
 
Também foi verificada a área de manutenção, destinada à guarda de máquinas 

e equipamentos utilizados para manutenção de mobiliários e portões, e os 
sanitários/vestiário desta área. Foram verificadas condições estruturais 
inadequadas, como paredes danificadas com mofo, presença de sujidade, 
fiação elétrica exposta, desorganização e acúmulo de inservíveis, além de 
avental em péssimas condições, ausência de assento nos vasos sanitários, 
ausência de saco plástico na lixeira dos banheiros, ausência de papel toalha no 
lavatório, lâmpada queimada e ausência de porta em um dos armários de aço. 
 
A lavanderia é composta por área limpa e suja, com banheiro masculino e 
feminino. Possui área de costura e rouparia próximo. Na rouparia é feita a 
identificação, separação e dobragem das roupas. Todos os funcionários 
utilizavam equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados no momento 
da inspeção. Entre as não conformidades identificadas, estão: ausência de 
telas nas janelas; pintura da parede danificada; materiais e produtos de limpeza 
acondicionados no sanitário; ausência de tampa no vaso sanitário; infiltração 
nas paredes e teto; fiação exposta; exaustores sujos; lata com substância 
inflamável acondicionada juntamente com produto saneante; ausência de 
proteção contra acidentes na calandra; entre outras. 
 
A direção informou que como medida para assegurar a manutenção dos 
banheiros e instalações sanitárias, que o responsável pelo setor, após verificar 
alguma irregularidade ou ser avisado por alguém sobre algum problema de 
manutenção, entrará em contato com os funcionários da manutenção para os 
reparos necessários. Também relatou que a manutenção nos equipamentos da 

lavanderia e dos outros equipamentos hospitalares é feita mensalmente. Há 
também um funcionário responsável por uma rotina de manutenção semanal 
nas dependências do hospital. A aquisição de mobiliários é realizada de acordo 
com a demanda. Apesar disso, conforme relato acima, foram observadas 
diversas irregularidades quanto à estrutura física da instituição. 
 
A Central de Material Esterilizado – CME é classificada como tipo I, conforme a 
RDC nº 15 de 2012, da ANVISA. Composta por sala com bancada e pia para 
lavagem dos materiais, sala de preparo e esterilização com uma autoclave de 
bancada e seladora, sala de arsenal de materiais com armário. Processam 
materiais não complexos como materiais de curativo, máscaras de inalação e 
material de odontologia. Apresentou POP – Procedimento Operacional Padrão 
do setor. Não possui protocolo de validação da esterilização para o prazo de 
seis meses. 



 

9 
 

 
O consultório odontológico apresenta Licença de Funcionamento com nº CEVS 
351518601-861-000019-1-0, com validade 29/10/2019. O consultório possui 
uma cadeira odontológica, equipamento de RX odontológico, bancada com 
duas pias. Foi apresentado Controle de qualidade e levantamento radiométrico 
do equipamento de RX e os laudos estavam em conformidade. Há um sanitário 
no local. Foram identificadas não conformidades, como presença de bolor no 
teto e ausência de ventilação, possui ar condicionado para conforto. 
 
O abrigo de resíduos de serviços de saúde é localizado na área externa ao 

prédio central, separado por tipo de resíduo. Possui piso e parede lavável, 
ponto de água, ralo, pia para higienização das mãos e tela de proteção. Possui 
acesso para a rua no abrigo de resíduo comum e infectante. Foi identificada a 
presença de sacos com resíduos comuns acondicionados diretamente no chão. 
 
Localizada no prédio central, a farmácia é composta por: salão principal da 
farmácia climatizado, onde são realizadas as atividades de fracionamento das 
medicações para confecção de doses unitárias, prateleiras de estoque, ilha de 
trabalho para confecção das fitas de medicação individualizadas por pessoa 
atendida, almoxarifado de produtos para saúde, sanitário de funcionários. Os 
medicamentos controlados ficam em armários com chave. É realizado controle 
de temperatura do ambiente e do equipamento de refrigeração. Possui 
recipiente específico para descarte de resíduos químicos (medicamentos e 
saneantes vencidos). Não utiliza sistema totalmente informatizado para 
controle dos medicamentos e a prescrição médica é manual. 
 
As doses unitárias de medicamento são separadas em sacos de 
armazenamento e fornecidas conforme horário padronizado de administração. 
Em caso de uso de medicamentos para tratamento clínico, os familiares 
adquirem o medicamento e entregam à enfermagem para uso exclusivo do 
usuário a que se destina. No caso das pessoas residentes, sem vínculos 
familiares, a instituição adquire a medicação. Durante a inspeção foi verificado 
que as medicações segregadas não continham identificação completa no 
invólucro individual, somente no invólucro externo.  Há horário padronizado 

para retirada da medicação por profissionais de nível médio, somente cerca de 
15 a 20 minutos antes da administração do medicamento (padronizado para às 
06, 14 ou 22 horas). Considerando o tempo de deslocamento, da conferência e 
do preparo das medicações, o número de pessoas internadas (média de 38 por 
setor) e o quantitativo de profissionais de enfermagem por plantão (2), a 
instituição foi orientada a reavaliar esta rotina relacionada à medicação, 
destinando maior tempo para as atividades, com o objetivo de garantir a 
segurança das pessoas assistidas. 
 
Segundo a direção, a única medicação que não é fornecida pelo hospital é o 
coquetel (antirretrovirais HIV), pois é controlada. Relataram que atualmente 
não falta medicação na unidade, e quando isso ocorre, há comunicação interna 
no hospital. Para garantir acesso aos medicamentos que os usuários fazem 
uso de forma contínua, o médico do hospital faz a avaliação e, sendo o caso, a 
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prescrição da medicação de uso contínuo do usuário, para que o hospital 
forneça o medicamento. As medicações são oferecidas pelo SUS, mas caso 
não haja, o hospital paga. 
 
Ainda sobre a medicação, um usuário alegou que já faltou algumas vezes e 
nestes casos a equipe “pega de outros pacientes” (sic) para que não fique sem. 
Uma das pessoas internadas disse que recebeu as devidas informações a 
respeito dos remédios que ingere, entretanto, algumas pessoas referiram que 
tomam os medicamentos indicados, mas não sabem os efeitos dos mesmos. 
Outras pessoas ainda alegaram que não receberam informações e 

desconhecem os próprios medicamentos, pelo fato de eles serem diluídos em 
água. Segundo relato de um usuário, há muita medicação que deixa “cabeça 
pesada e corpo moído” (sic) e por isso as pessoas dormem no chão do pátio, 
também referiu que o calor por não haver ventilador/ar condicionado também 
os leva a deitar no chão. 
 
Até o momento, a instituição não implantou o protocolo de medicação segura. 
Os funcionários referiram que entre as atividades previstas do Núcleo de 
Segurança do Paciente há previsão de implantação deste protocolo conforme 
orientações recebidas pela Diretoria Regional de Saúde (DRS) que acompanha 
a instituição.  
 
Segundo relato dos entrevistados, são utilizados os seguintes dados técnicos 
relacionados à segurança do usuário: 
 

 Mecanismo para a identificação do usuário. Os prontuários são 
individuais. Há padronização do uso de pulseira de identificação. 

 Cuidado limpo e cuidado seguro referentes à higienização das mãos. 
 Comunicação efetiva em que se prima pela passagem de plantão, 

registro das atividades em prontuário, livro de passagem de plantão 
e/ou de intercorrência, reuniões periódicas de equipe. 

 Prevenção de quedas e adequações do espaço físico com barras de 
proteção nos banheiros, corrimões e rampas nos acessos e piso 
antiderrapante. 

 
Existe serviço de referência para urgência/emergência para casos de 
necessidade de transferência: o Hospital Francisco Rosas. A instituição conta 
com duas unidades móveis de suporte básico, destinadas ao atendimento inter-
hospitalar e são tripuladas por enfermeiros e técnicos de enfermagem em todas 
as remoções de pessoas em intercorrências clínicas (em alguns casos, os 
médicos também acompanham). Para consultas de rotina e para realização de 
exames, o usuário é encaminhado em carro social ou ambulância e é 
acompanhado por profissional de enfermagem de nível médio. 
 
De acordo com os funcionários, as rotinas de funcionamento e regras de 
convivência são divulgadas às pessoas quando elas são internadas no hospital 
no atendimento inicial. O acolhimento é feito pelo enfermeiro do setor que 
receberá a pessoa. Na admissão do usuário, o enfermeiro aplica instrumento 
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de coleta de dados e orienta os familiares e os cuidadores sobre a instituição. 
Diariamente, um enfermeiro atua como referência para a admissão dos 
usuários. Foi relatado que as psicólogas também fazem grupo de acolhimento 
para quem chegou naquela semana, em que igualmente explicam as regras da 
instituição. 
 
Alguns usuários confirmaram que quando chegaram ao local receberam 
explicações sobre as regras da instituição e tempo de internação. Houve relato 
de pessoas que chegaram do CRATOD já medicados. Um usuário analfabeto 
ao ser questionado sobre o contrato de voluntariado, em que assinou com sua 

impressão digital, alegou que se recordava de ter colocado a digital, mas que 
ninguém o orientou sobre o que estava escrito no contrato. Ele referiu que os 
usuários são tratados bem pelos profissionais, já presenciou pessoas serem 
amarradas, mas que ficam somente até retomarem a consciência. Segundo um 
funcionário, este usuário teria chegado ao hospital em surto e estaria em 
contenção química (medicamentosa), em vista disso, questiona-se, se este 
usuário chegou em surto e logo foi medicado, como estaria cônscio para 
concordar com a internação voluntária.  
 
No Regimento Interno da instituição, referente às internações hospitalares, 
consta apenas que serão efetuadas pelo SUS ou por demanda do CRATOD, e 
que “os pacientes terão direito a visitas conforme normas do hospital” (sic), 
sem outras informações sobre as regras e normas de convivência na 
instituição.  
 
Em relação à articulação do hospital com a rede de serviços dos municípios, a 
direção informou que o tratamento não é articulado com a rede de atenção 
psicossocial, nem com outros equipamentos comunitários/sociais e de saúde 
(SUAS, cultura, esporte, por exemplo). Uma das funcionárias alegou que após 
a alta os usuários são encaminhados para os serviços de saúde mental dos 
municípios. 
 
Em relação aos funcionários, de acordo com a relação fornecida pela direção, o 
hospital possui 207 trabalhadores (dos quais oito estão afastados) que 

trabalham sob o regime da CLT, nas seguintes categorias e cargas horárias: 
 

 Setor administrativo – 13 funcionários, com carga horária de 
40h/semanais; 

 Enfermeiros – 10, com carga horária de 20h/semanais, ou 30/semanais 
ou em escala 12X36; 

 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem – 78, a maioria com carga 
horária em escala 12X36, apenas uma de 40h/semanais; 

 Médicos Clínicos – 7, com carga horária de 12 a 60h/semanais, dos 
quais 5 realizam plantão;  

 Médicos Psiquiatras – 4, com carga horária de 15 a 64h/semanais, dos 
quais 2 realizam plantão; 

 Farmacêutica – 2, com carga horária de 30h/semanais; 
 Auxiliar de Farmácia – 2, com carga horária em escala 12X36; 
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 Terapeuta Ocupacional – 4, com carga horária de 20h/semanais ou 
30/semanais; 

 Monitores de Dependência Química – 7 com carga horária de 
40h/semanais ou em escala 12X36; 

 Professor de Educação Física – 1, com carga horária de 20h/semanais; 
 Assistente Social – 3, com carga horária de 20h/semanais ou 

30h/semanais; 
 Nutricionista – 1, com carga horária de 30h/semanais; 
 Setor da Cozinha – 20, com carga horária em escala 12X36; 
 Auxiliar de Limpeza – 25, com carga horária em escala 12X36; 

 Auxiliar de Rouparia – 8, com carga horária em escala 12X36; 
 Auxiliar de Lavanderia – 9, com carga horária em escala 12X36; 
 Setor de Manutenção – 6, com carga horária de 40h/semanais; 
 Setor de Almoxarifado – 2, com carga horária de 40h/semanais; 
 Tipógrafo – 1, com carga horária de 40h/semanais; 
 Dentista – 1, com carga horária de 30h/semanais; 
 Psicóloga – 3, com carga horária de 20h/semanais ou 30h/semanais. 

 
Em relação à carga horária, foi mencionado que há profissional registrado com 
a carga horária de 30h/semanais, mas que teria sido reduzida para 
20h/semanais pela direção anterior, devido à dificuldade financeira da 
instituição, mas sem possibilidade de escolha por parte do profissional. 
 
Em relação ao número de profissionais de enfermagem, houve relato diferente 
durante a visita, mencionando que o serviço de enfermagem estaria constituído 
por 12 enfermeiros, 45 técnicos de enfermagem e 38 auxiliares de 
enfermagem. Sua estrutura está composta pela coordenação de enfermagem e 
enfermeiros supervisores/assistenciais dos setores (sendo três no período da 
manhã, três no período da tarde e um no período noturno). A coordenadora 
presta assistência e atua como supervisora, ademais da função de 
Responsável Técnica. No momento da visita, havia dois profissionais de 
enfermagem de nível médio em cada setor, com exceção do setor 4F, que 
tinha três profissionais. Outra divergência se refere ao número de técnicos de 
farmácia, que foi informado ser quatro, enquanto na listagem fornecida 

constam 2. Também houve divergência em relação à equipe de limpeza, uma 
vez que foi relatado que quadro seria de apenas 12 trabalhadores, os quais 
referem que recebem treinamento periódico dado pelo fornecedor dos produtos 
químicos, não fazem a limpeza da cozinha, exceto quando ocorre alguma 
intercorrência. 
 
Observou-se que 26 profissionais de enfermagem estavam com a CIP vencida 
e a instituição foi notificada sobre o exercício irregular de enfermagem. 
Ademais, algumas das categorias profissionais estão em menor número do que 
o preconizado pela Portaria 251/GM, de 31 de janeiro de 2002, como: médico 
psiquiatra, enfermeiro, psicóloga, assistente social e terapeuta ocupacional. 
 
Questionados quanto ao ambiente de trabalho, os funcionários referiram 
perceber respeito entre os profissionais da equipe e da administração. Foi 
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relatado que alguns profissionais atuam em 2 ou 3 setores, alguns consideram 
que o quantitativo de profissionais está adequado e não percebem sobrecarga 
de trabalho, com exceção dos setores da limpeza e cozinha. Entretanto, 
também houve relato de funcionário que manifestou que gostaria que cada 
profissional se dedicasse a apenas um setor, para prestar atendimento de 
maior qualidade, pois entende não haver tempo adequado para atender a todas 
as demandas. Observou-se ainda que há acúmulo de funções por parte dos 
profissionais que assumem também a função de supervisão ou coordenação 
da equipe, além de suas próprias atividades. Os profissionais informaram que 
se dirigem prontamente ao setor quando são chamados para atender uma 

intercorrência, entretanto, por atuar em dois setores no mesmo período, é 
dificultada a atuação destes em relação à equipe e aos usuários.  
 
De acordo com a direção, é realizada integração dos profissionais quando da 
admissão, além de treinamentos mensais ou bimestrais sobre temas diversos, 
como prevenção de acidentes de trabalhadores, uso correto de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), palestras motivacionais, ergonomia e contenção 
mecânica. Conforme lista fornecida pela instituição sobre as ações de 
educação permanente, foram realizadas capacitações no ano de 2018 sobre os 
seguintes temas: acolhimento do paciente, administração medicamentos via 
oral, RCP, atividade física em bem estar, uso de EPIs, a importância do 
prontuário para a instituição de saúde, o perfil do paciente usuário de drogas, 
relacionamento interpessoal, alimentação saudável, SIPAT, orientações sobre 
o prontuário, tabaco, curativo, palestra suicídio, câncer de mama, câncer de 
próstata, sondagem vesical, revista pessoal. 
 
Segundo informações colhidas, a instituição fornece a vestimenta adequada e 
os materiais e utensílios necessários aos funcionários. 
 
 
3. Direitos das pessoas internadas:  
 
 
A alimentação é produzida no próprio hospital. Há uma nutricionista no hospital 

que fiscaliza a qualidade da comida e, periodicamente, faz a pesagem dos 
usuários e prescreve a dieta deles. São fornecidas cinco refeições por dia: café 
da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lanche da noite. As refeições são 
servidas em horário distintos, dependendo do setor. 
 
Em relação à refeição, parte dos usuários a consideram boa, e parte reclamou 
que não possui proteína e à noite só é servida sopa. Há uma cantina 
terceirizada na unidade. 
 
Foi informado que a água da cidade é tratada (potável) e o hospital 
disponibiliza diversos bebedouros nas áreas internas. Foi presenciado no 
momento da inspeção, um funcionário da manutenção realizando o reenvase 
de água para consumo humano em galões. Importante destacar que alguns 
usuários reclamaram da qualidade da água. 
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A instituição fornece roupa de cama para os usuários, cuja lavagem é feita 
diariamente. Os usuários informaram que todos têm acesso a produtos de 
higiene, cama, colchão, travesseiro e cobertor, embora um usuário tenha 
alegado que já teria faltado colchão devido ao excesso de pessoas internadas. 
 
A instituição fornece uniformes para os usuários, não garantindo a 
individualidade de cada um, inclusive pessoas transexuais, à exceção das 
situações em que os moradores utilizam roupas comuns quando vão para 
alguma atividade externa (ex: passeios). Entretanto, também houve relato de 

que a roupa para sair seria igual para todos, com logo da instituição.  
 
Os uniformes, que são lavados diariamente, têm cores diferentes de acordo 
com o setor e identificação da respectiva ala na altura do peitoral. Uma 
funcionária relatou que o motivo em aderir ao uniforme era evitar os pertences 
próprios, porque os usuários realizavam negociações com as roupas em troca 
de maços de cigarros e outros objetos.  
 
De acordo com a direção, todas as pessoas internadas têm armário com chave 
para guardar seus pertences em seu próprio quarto de maneira reservada. 
Contudo, em visita às alas, notou-se que na maioria dos quartos não havia este 
espaço individual, sendo observado armário apenas em alguns dormitórios de 
moradoras. Ademais, um usuário relatou que suas roupas individuais 
permanecem em um maleiro e só as pegará de volta quando for embora da 
instituição. 
 
Foi informado que é feita revista das pessoas quando são internadas para não 
entrarem com drogas. Houve relato de usuários que, quando chegaram ao 
hospital, foram revistados e precisaram tirar suas roupas, um deles descreveu 
ainda que precisou agachar duas vezes. Um usuário referiu que não passou 
por revista íntima. 
 
De acordo com a direção, as pessoas internadas podem receber visitas de 
familiares e amigos aos sábados e domingos, das 14h às 16h, sendo dividido 

por alas. Esporadicamente se abrem exceções para visitas agendadas. Há 
controle de objeto/alimentos trazidos pelos visitantes. As famílias não são 
revistadas, porém, não podem entrar com volume, é preciso guardar em local 
próprio, na portaria. Segundo relato das pessoas internadas, as visitas são 
livres e não há monitoramento pelos funcionários. Diversos usuários 
manifestaram que não recebem visita de familiares. Um usuário reclamou que 
em dia de visita não é servido o chá da tarde, como uma estratégia para que as 
famílias consumam na cantina, porém quem não recebe visita no dia acaba 
ficando sem comer naquele período. Os profissionais fazem “plantão de 

informações” (sic) e ficam disponíveis para família, sendo os usuários 
comunicados desse contato.  
 
Os usuários não podem permanecer com aparelho celular durante a 
internação. Há um telefone público na área de convivência, em que os usuários 
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podem receber ligações dos familiares, fazer ligações a cobrar ou comprar 
cartões telefônicos na cantina. Se o usuário não souber o número de telefone, 
a assistente social tenta fazer o contato com a família. O telefone público ao 
acesso dos usuários masculinos (que não são moradores) fica em uma caixa 
embutida na parede e contém porta e cadeado, e, de acordo com os usuários, 
fica disponível em determinados horários. Semelhante situação ocorre no setor 
feminino, com telefone trancado em uma caixa de madeira com cadeado. Em 
ambos os casos, os fiscais constataram durante a fiscalização que os telefones 
públicos não realizavam ligação para os telefones de emergência ou canais de 
denúncia, como o Disque 100.  

 
De acordo com uma funcionária, o contato telefônico tem dias e horários 
determinados e é intermediado por uma funcionária, assim como o contato pelo 
telefone público, que geralmente é monitorado para controle do conteúdo e 
tempo, o que foi confirmado por um usuário que referiu que a ligação dura 5 
minutos. Outro usuário contou que quando há necessidade de falar com a 
família, solicita aos profissionais, mas raramente eles ligam, e quando ligam 
não o deixam falar diretamente com o familiar. Outra pessoa também 
mencionou que já reclamou para alguns funcionários sobre a dificuldade de 
comunicação com a família, mas até então não teve retorno. Além disso, foi 
relatado pelos usuários que dependendo da situação podem perder o direito a 
ligar ou receber visita dos familiares, e mencionaram um caso que teria 
ocorrido dias antes em que uma chave de um dos quartos havia sumido e 
todos deste quarto sofreram tal punição. 
 
Em relação ao envio de correspondências, foi informado que os conteúdos das 
cartas são monitorados pelas funcionárias. Além disso, havia usuários que 
desconheciam a possibilidade de envio de correspondências. 
 
De acordo com a direção, não há canais de denúncias acessíveis às pessoas 
internadas, mas o hospital mantém uma ouvidoria como mecanismo de 
controle social. 
 
Ao ser questionada sobre violações de direitos, uma funcionária relatou que as 

usuárias “sempre se queixam de coisas menores, como não poder fumar na 
hora que querem” (sic). Referiu que eventualmente, “levam broncas” (sic), mas 
nunca presenciou violações de direitos.  
 
Sobre o uso de cigarros, algumas famílias solicitam que seja dado apenas um 
maço por dia, divididos em porções. No caso dos quadros agudos, os usuários 
permanecem com o maço.  
 
 
4. Projeto Técnico Institucional  
 
 
Foi informado que o hospital tem um projeto técnico institucional cujas ações e 
estratégias assistenciais propostas se referem a: atendimentos individuais e 
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grupais; oficinas terapêuticas; atendimentos aos familiares; atendimentos de 
saúde em geral; atividades de convivência e lazer (somente c/ moradores); 
reinserção social e/ou desinstitucionalização; acesso aos direitos civis 
(documentação e benefícios sociais) (somente c/ moradores); e (re)avaliação 
de casos de internação compulsória, interdição ou medida de segurança. As 
oficinas terapêuticas são coordenadas pela Terapeuta Ocupacional, Assistente 
Social e Educador Físico. A proposta assistencial do hospital não abrange a 
dimensão do trabalho. Entretanto, não foi entregue aos fiscais o documento 
referente ao Projeto Técnico Institucional com as informações 
supramencionadas, apenas o Estatuto, o Regimento Interno e o Plano 

Operativo SUS. 
 
Como rotina da instituição, os usuários são encaminhados para os espaços 
terapêuticos, destinados às atividades de terapia ocupacional, após o café da 
manhã e o almoço, respeitado os intervalos para repouso. Foi informado que 
há disponibilidade de salão de beleza/barbearia, cantina, biblioteca, ambiente 
de convívio e salas de atividades manuais adaptadas de acordo com a 
complexidade das pessoas assistidas. Todavia, vários usuários reclamaram de 
ociosidade e falta de atividades na instituição. Inclusive, um dos usuários 
comparou o Instituto Bezerra de Menezes com outro hospital psiquiátrico em 
que já teria se internado e que, segundo ele, teria melhor estrutura, mais 
atividades terapêuticas e melhor alimentação, mas que estava no Instituto, 
porque é o CRATOD quem define para onde a pessoa será encaminhada.  

 
Sobre a rotina diária, um usuário descreveu que acorda às 7h, toma café da 
manhã às 8h30 e em seguida vai para o pátio, às 11h almoça e depois vai para 
o quarto dormir ou assistir à televisão, às 14h30 toma café da tarde e volta para 
o pátio, às 17h janta, toma banho e depois toma café da noite, às 21h toma 
remédio e vai dormir ou assistir à televisão.  
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Segundo informações dos profissionais, em todas as alas são realizadas 
oficinas pela Terapeuta Ocupacional e pelo monitor. Todavia, foi mencionado 
que no setor feminino há menos atividades, pois elas não teriam “tantas 
condições de participarem” (sic).  

 
De acordo com relato de uma funcionária, no setor 1F são atendidos quadros 
psiquiátricos, pessoas com dependência química, pessoas que vieram de 
outros hospitais sem vínculos familiares preservados e quadros agudos. A 
internação acontece com um acompanhante que fica responsável. Em alguns 
casos, quando percebem que a pessoa é capaz de decidir sozinha, não 

solicitam que haja um responsável. Caso a pessoa queira deixar o tratamento, 
os profissionais tentam motivá-la. Caso ela insista em sair, pedem para que a 
pessoa converse com o responsável para verificar se este concorda com a sua 
saída. Conforme relato da funcionária, a saída ocorre apenas com anuência do 
familiar. Segundo a entrevistada, neste setor, os profissionais procuram 
trabalhar a motivação e a autonomia. São realizadas festas, oficinas, passeios. 
Há ainda menção a visitas à cantina e ao salão de beleza.  
 
Foi descrito que, quando ocorrem brigas entre as usuárias, as profissionais 
procuram dialogar com as pessoas envolvidas, mas pode haver contenção 
química e física, se for necessário, acompanhada pelo médico. Podem também 
ser retirados os cigarros, ficar sem passeio ou sem visita à cantina, como forma 
de punição. Em caso de surto, a contenção pode durar duas ou três horas, em 
que a pessoa permanece em observação na intercorrência clínica. A 
funcionária relatou que há conflitos entre as usuárias devido aos contextos 
diferentes em que vivem.  
 
Foi informado que as pessoas internadas são convidadas a participar das 
atividades, mas não são obrigadas. As pessoas “ganham pontos” (sic) por 
participarem, e estes pontos simbólicos são usados para negociar saídas e 
passeios. Segundo uma funcionária, quando os participantes não se adequam 
em algum grupo, eles podem ser retirados e convidados a pensar. 
 
Os usuários confirmaram que a participação nas oficinas não é obrigatória, que 

os funcionários só incentivam, e que não há punição pela não participação. 
Contudo, referiram ociosidade, falta de atividades dentro e fora da instituição, e 
falta de materiais para as oficinas. Alegaram que as atividades disponíveis nos 
horários livres são musculação, boliche, futebol e televisão. Não há atividades 
voltadas para educação e profissionalização durante a internação. Foi 
informado que todo material artesanal que desenvolvem nas atividades fica 
guardado e na desinternação podem levar embora. Também confirmaram que 
para estimular a assiduidade dos dependentes químicos nas atividades, de 
acordo com a participação do usuário nas oficinas e na educação física, eles 
recebem um vale que pode ser usado para comprar coisas na cantina do 
hospital.  
 
Na ala 3M, foi citado que a população é de alcoolistas e de dependentes 
químicos que psicotizaram, podendo haver trabalhos em grupos e também 
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atendimentos individuais. São realizadas oficinas terapêuticas. Segundo relato 
da funcionária, é incentivado que os usuários deem continuidade no 
acompanhamento nos recursos da comunidade.  
 
Na ala 4M, foi informado que há trabalhos em grupos e também atendimentos 
individuais. São realizadas oficinas terapêuticas. Segundo a funcionária, nas 
alas 3M e 4M há mais internações compulsórias e, por isso, há internações por 
maior tempo. Explica que a instituição envia relatórios para o poder judiciário e 
dependem deles para a desinternação. 
 

Sobre a ala 5M, foi informado que há atendimento psiquiátrico de segunda à 
quinta-feira, oficinas terapêuticas com a psicóloga e a terapeuta ocupacional, 
atendimentos em grupos e individuais, trabalho com musicoterapia e festas de 
aniversário. 
 
De acordo com um funcionário, no setor de intercorrência clínica o usuário 
recebe visita diária do médico clínico geral ou psiquiatra, além de visita de 
fisioterapeuta e receber uma alimentação diferenciada. Durante o período em 
que a pessoa fica na intercorrência, contudo, não há atendimento com 
psicóloga ou com terapeuta ocupacional. 
 
Em relação à assistência religiosa, a diretoria informou que não é comum 
ocorrer, porém se algum religioso for ao hospital, eles o receberão e permitirão 
sua entrada, embora isso atrapalhe a rotina do hospital e dos usuários. Uma 
funcionária relatou que apesar da Associação ser originalmente espírita, não há 
atividades religiosas na instituição. Outra funcionária contou que há oração no 
início da manhã feita por uma senhora, que é transmitida a outras pessoas nas 
caixas de som. Foi observado que consta no Estatuto da Associação, datado 
de 17/06/2018, que se trata de “uma organização de caráter religioso” que 
 

tem por finalidades: I. O estudo teórico e prático da Doutrina Espírita bem 
como a difusão dos seus ensinamentos doutrinários por todos os meios 

que oferece a palavra escrita, falada e exemplificada nos moldes da 
codificação de Allan Kardec, nas obras subsidiárias e de acordo com os 

ensinamentos de Jesus (sic).  
 
Os usuários não descreveram atividades religiosas no local. 
 
Em relação aos registros, há prontuário único para cada pessoa internada, os 
quais ficam guardados em pastas dentro das enfermarias das respectivas alas. 
Sobre o acesso ao documento, a direção informou que, em regra, eles não 
mostram o prontuário à pessoa internada, mas os médicos ou a equipe 
prestam as informações solicitadas. Nos prontuários analisados foram 
identificadas as seguintes irregularidades: rasura, falta de identificação do 
horário da assistência prestada, falta de identificação do profissional 
executante e registro de data incompleta (sem o ano).  
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Na ala 1M, uma funcionária mostrou um prontuário de uma pessoa que estava 
saindo de alta, constando indicação de transporte pelo CRATOD e 
necessidade de acolhimento e avaliação. Em um dos prontuários, foi 
observado um registro “continua com comportamentos primitivos” (sic). 
 
Nos prontuários da Ala 3 foram observados diversos laudos para internação 
com a mesma justificativa: “insônia, inapetência, desajuste social, transtorno de 
conduta” (sic), alguns não possuíam data. 
 
No setor 1F quase não era possível encontrar registros de profissionais de 

psicologia, sendo majoritariamente dos técnicos de enfermagem. 
 
As profissionais informaram que é comum a justiça pedir declaração de 
internação, os quais ficam armazenados na secretaria. Também foi observado 
um relatório de equipe multidisciplinar para a justiça, com breve relato sobre o 
quadro da pessoa atendida, em que solicitam a alta e indicam tratamento 
ambulatorial no CAPS.  
 
Em relação aos benefícios sociais, um morador alegou possuir renda oriunda 
do benefício de prestação continuada – BPC, mas disse que de acordo com 
orientações de uma funcionária do hospital, caso ele seja desinternado, o 
beneficio será cessado. Outro usuário disse que tem direito a benefício social, 
mas que a instituição não o leva para receber, sendo que o dinheiro permanece 
no banco e o cartão na administração do hospital. 
 
 
5. Desinstitucionalização  
 
 
De acordo com a direção, são realizadas reuniões clínicas da equipe técnica 
com frequência semanal ou quinzenal – a definição é feita por cada equipe. Há 
reuniões mensais com toda a equipe médica. Há equipe de 
desinstitucionalização atuando no hospital constituída pela assistente social do 
hospital e pela equipe da Diretoria Regional de Saúde (DRS). 

 
Segundo uma funcionária, no setor 4F muitas moradoras são acamadas e não 
falam. De acordo com o relato, os profissionais procuram proporcionar o bem-
estar, com foco na individualização (fortalecimento da identidade) e na 
socialização, preparando confraternizações organizadas por profissionais e 
estagiários, com atendimentos em grupo e pontualmente individuais. São 
realizadas oficinas terapêuticas, festas, estimulação das atividades de vida 
diária, idas à cantina e salão de beleza. A funcionária relata que há 
encaminhamento para a residência terapêutica, mas há muita resistência de 
algumas pessoas institucionalizadas, sendo que em alguns casos a instituição 
recorre ao município e à justiça, mas muitas vezes o município não recebe.  
 
Conforme relato de uma funcionária, no setor 1M não é possível realizar 
atividades de psicoterapia e grupos. Neste setor há moradores idosos e 
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pessoas muito debilitadas, sem vínculos familiares preservados e que 
chegaram de outras instituições que já fecharam. O trabalho é focado na 
qualidade de vida e autonomia, com oficinas terapêuticas, passeios, festas e 
estimulação das atividades de vida diária. Os funcionários buscam o 
encaminhamento para residência terapêutica, mas os usuários não saem muito 
e os profissionais das residências terapêuticas não os levam. Segundo a 
entrevistada, metade das pessoas chegou ao hospital sem histórico de outras 
instituições, sendo que a maioria está sob curatela do hospital (diretora).  
 
Na ala 2M, cuja maioria dos usuários é de morador idoso sem vínculo familiar, 

foi relatado que os profissionais estão preparando as pessoas para as 
residências terapêuticas, de acordo com o Projeto Terapêutico Singular. 
Segundo a funcionária entrevistada, é observada a necessidade de cada 
pessoa, pensando na independência, mas há dificuldade também devido ao 
rebaixamento intelectual. Fazem atividades expressivas, exercícios e passeios, 
por meio dos quais tentam trabalhar para que a sociedade aceite melhor a 
convivência com os usuários. Esta funcionária relatou que o Projeto 
Terapêutico Singular é avaliado em dezembro, verificando se alcançaram o 
objetivo. Há também treino de atividades da vida diária, idas à cantina e 
oficinas terapêuticas. 
 
Foi relatado que várias pessoas chegaram à instituição etiquetados (com uma 
etiqueta com o nome nas costas) e também houve situação de uma pessoa 
que foi registrada no início como “ignorada 47” (sic), que foi encontrada 
amarrada em uma estaca em um barraco.  
 
Referente às pessoas que residem no hospital há muito anos, no setor 4F, uma 
das moradoras informou que está há 50 anos na instituição, alegando ter fugido 
de casa por conta das agressões que sofria do pai, morou na rua e fez uso de 
drogas, até que foi internada. Não foi possível compreender qual foi o motivo 
de sua internação. Referiu que sempre morou na instituição, sem receber visita 
de familiar. Uma funcionária do setor informou que a família desta pessoa 
chegou a visitá-la uma época, porém interrompeu depois que ela ficou 
“paralisada na cama” (sic). A moradora em questão não fez reclamações sobre 

a instituição e elogiou a atuação dos funcionários, mas relatou que “não tem 
tempo de conversar com elas, porque é muito serviço” (sic). As únicas 
atividades mencionadas foram o bordado e a fisioterapia. Segundo relato da 
funcionária, as moradoras recebem benefício social do governo, de modo que a 
fisioterapeuta (que não é funcionária do hospital) é contratada para atendê-las 
com o dinheiro deste benefício. A usuária também manifestou vontade de sair 
para passear, ao que a funcionária explicou que anteriormente a associação 
detinha um sítio, onde algumas pessoas internadas participavam de atividades. 
Contudo, por impedimentos financeiros, tiveram que vender o espaço e não foi 
possível mais realizar essas ações. Desta forma, o acesso ao lazer e outros 
espaços para além da instituição ficaram quase que inviáveis.  
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6. Incidentes no Hospital 
 
 
Há espaço para isolamento das pessoas internadas para casos de suspeita de 
doenças infectocontagiosas. Também realizam contenção química e mecânica, 
havendo protocolo para a utilização e registro das situações em que a equipe 
da unidade realizou o isolamento, a contenção química e mecânica. Foram 
observados prontuários com os registros pela equipe de enfermagem. 
 
Entre os documentos fornecidos pela instituição, há Procedimento Operacional 

Padrão – POP sobre contenção física com protocolo para padronizar a 
assistência aos usuários em casos de agitação psicomotora e agressividade, 
quando outras abordagens (contenção verbal e química) não forem efetivas. 
De acordo com o protocolo, a Contenção Verbal é o primeiro passo a ser 
tomado quando a pessoa entra em crise e apresenta risco a sua segurança e 
de outros membros que compartilham o espaço. Quando a pessoa não 
responde à abordagem verbal, pode ser utilizada a contenção química 
conforme prescrição médica. Caso o usuário não concorde em ser medicado, o 
protocolo prevê que deverá ser submetido à contenção física e receber a 
medicação prescrita. O protocolo especifica que a contenção física não pode 
ser realizada por razões ou objetivos de disciplina, coerção, conveniência da 
equipe, para remoção de usuários para outros níveis de tratamento, preventivo, 
punitivo ou de retaliação. De acordo com o documento, a contenção física 
deverá ser realizada após discussão e avaliação da equipe presente quando da 
situação de urgência sendo prescrita por um médico plantonista e 
acompanhada por um enfermeiro, mas também admite que em situação de 
urgência os auxiliares ou técnicos de enfermagem acompanhados por um 
enfermeiro de plantão podem iniciar uma contenção física, devendo, em 
seguida, ser comunicado ao médico de plantão para avaliação e prescrição. O 
referido protocolo menciona que o sujeito em contenção deve ser monitorado e 
registrado a cada 30 minutos, sendo o tempo máximo de contenção 
estabelecido de 8 horas, com reavaliações a cada hora ou em intervalos 
menores, quando viável. Segundo o protocolo, contenção e isolamento jamais 
poderão ser realizados associados. 

 
De acordo com a direção, os funcionários que trabalham no hospital 
(enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e técnicos de 
segurança) realizam treinamento sobre contenção mecânica ministrado por 
uma empresa contratada bimestralmente. 
 
Segundo informações de um funcionário, um dos usuários estava no setor de 
intercorrência clínica durante a fiscalização, pois na madrugada entrou em crise 
e começou a esmurrar o vidro do quarto em que estava alojado. Os fiscais 
conversaram com este usuário, há 9 dias internado, com um discurso lento, 
possivelmente por conta das medicações. Ao ser questionado a respeito dos 
motivos da internação, respondeu “minha mãe que mandou, pra que possa 

parar com as drogas” (sic), embora em seu prontuário conste que trata-se de 
internação voluntária com a assinatura do mesmo. Sobre a instituição, o 
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usuário afirmou ser um “bom lugar, mas surto e quero ir embora, não gosto de 
ficar fechado” (sic). Revelou que no dia em que chegou, já teria ido direto ao 
setor de isolamento pelo fato de estar agressivo e ter dado socos no vidro de 
uma janela. Disse que mesmo amarrado, conseguiu soltar as mãos e por este 
motivo foi amarrado novamente, assim como amarraram também suas pernas. 
Afirmou que passou a noite amarrado e o soltaram por volta das 11h da manhã 
do dia seguinte. Reiterou que nunca ficou amarrado por período maior que o 
relatado, nunca viu ninguém passar o dia amarrado e nem ser agredido pelos 
profissionais, e que caso isso ocorresse, contaria para a assistente social. Foi 
observado em seu prontuário registro sobre o encaminhamento para o setor de 

intercorrência clínica. 
 
Outro usuário, também no setor de intercorrência, disse que ficou dois dias em 
espaço aberto com as demais pessoas internadas, mas depois foi para o 
isolamento, segundo ele, porque estava com dificuldades para dormir e ficava 
fazendo barulho durante a noite, o que teria incomodado os demais usuários. 
Relatou que nessa ocasião teria sido amarrado pela equipe e assim passou 
aquela noite, sendo desamarrado pela manhã. Questionado sobre o 
procedimento, disse que não se machucou e nunca presenciou qualquer outro 
usuário sendo machucado ou agredido. 
 
Segundo a direção, a avaliação para descontinuar o uso da contenção é feita 
individualmente, com cada usuário, pela equipe do setor (médicos, 
enfermeiros). Não há prazo determinado para a avaliação. 
 
De acordo com a relação fornecida pela instituição sobre as pessoas que 
passaram pelo setor de intercorrência clínica, de setembro a novembro de 
2018, constam entre os motivos: virose, abstinência, fraqueza membros 
inferiores/MMSS, dores membros superiores/inferiores/lombar/costas/corpo, 
sonolência, vômito, diarreia, hálito etílico, confusão, tremores, delírio, 
dificuldade para deambular, mal estar, febre, anemia, gripe, tosse e 
hipertensão. 
 
De acordo com outra relação também fornecida pela instituição sobre as 

pessoas que foram contidas mecanicamente no setor de intercorrência clínica, 
de junho a novembro de 2018, constam entre os motivos: delírio, agitação, 
agressão, ansiedade e confusão, com duração variável de 30 minutos a 6 
horas. 
 
A direção relatou não ter ciência de qualquer caso em que uma pessoa internada 
no serviço tenha sido agredida verbalmente por funcionário, nem de caso em 
que o profissional tenha ameaçado administrar medicamentos em alguma 
pessoa caso esta não se comportasse de determinada maneira e/ou como 
forma de punição. Apesar disso, a direção revelou que já houve uma 
ocorrência de agressão física por parte de um funcionário com um usuário, 
sendo este funcionário demitido por justa causa. 
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Em relação a ter conhecimento de algum caso em que uma pessoa internada 
no serviço tenha sido alvo de abuso sexual, a direção informou que não, porém 
acredita que entre os usuários haja situação de relação sexual durante a noite. 
 
Em consonância, algumas funcionárias também descreveram desconhecer 
relatos de agressão física ou verbal, referindo que quando o usuário é 
desrespeitado, ele procura o enfermeiro e relata o caso. Exemplificaram com 
um relato de janeiro de 2018, em que um usuário, ao ser contido pela equipe 
de enfermagem, se sentiu agredido, ao que o enfermeiro então encaminhou a 
pessoa para a delegacia de polícia, onde foi submetido à perícia e o caso 

segue em investigação. Uma funcionária referiu que em algumas ocasiões os 
usuários se tornam agressivos, sendo que um monitor já teria sido ferido no 
setor 5M nessa condição. Outra funcionária relatou que, às vezes, ocorre 
agressão entre os próprios usuários, ao que a equipe de enfermagem separa 
as pessoas envolvidas. Segundo seu relato, raramente, acontece contenção 
física, sendo utilizada em último caso, somente quando a pessoa representa 
risco para si, ou aos outros, e sempre com médico acompanhando. De modo 
geral, o usuário é levado para a sala de intercorrência para avaliação médica, 
para verificar a necessidade de qual tipo de contenção, sendo usada 
geralmente a contenção química. Relatou que depois a equipe conversa com a 
pessoa sobre o ocorrido, fazendo uma reflexão e trabalhando a tolerância. Não 
há sanção disciplinar nestes casos. Um profissional referiu que é essencial 
atuar com paciência e saber dialogar com os usuários. 
 
De acordo com as pessoas internadas, em caso de brigas e discussões entre 
os próprios usuários, houve tanto relato de que os funcionários só conversam 
com as pessoas envolvidas, quanto relato de que usuários são levados para o 
setor de intercorrência, amarrados e medicados. Um dos usuários também 
referiu que na primeira vez em que foi internado neste hospital, um funcionário 
(que não está mais na instituição) o tratou com brutalidade, sendo amarrado na 
cama e recebendo injeção. Nesta segunda vez, disse que a conduta mudou e 
foi tranquilo, relatou que nada foi forçado. Embora alguns usuários tenham 
relatado que não presenciaram quaisquer situações de agressão, 
discriminação ou violência na instituição, outros usuários relataram já terem 

presenciado agressões físicas por parte de um funcionário que ainda atua no 
local. 
 
Em relação ao número de óbitos ocorridos na instituição nos últimos anos, 
foram apresentadas declarações de 10 óbitos em 2013, 13 óbitos em 2014, 7 
óbitos em 2015, 9 óbitos em 2016, 10 óbitos em 2017 e 7 óbitos em 2018. 
Dentre as causas citadas, constam: falência múltipla dos órgãos, parada 
cardíaca, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória, causa 
indeterminada, cirrose hepática, morte natural, morte súbita, infarto miocárdio, 
doença pulmonar, choque cardiogênico, entre outras. 
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7. Projeto Terapêutico Singular (PTS)  
 
 
Segundo a direção, todas as pessoas internadas possuem um Projeto 
Terapêutico Singular elaborado pela equipe multiprofissional, e reavaliado a 
cada 15 (quinze) dias para os usuários agudos e a cada 03 (três) meses para 
os moradores e em caso de internação por decisão judicial. A direção referiu 
que o projeto terapêutico específico para pessoas em internações de longa 
permanência seriam passeios externos; lanches diferentes no próprio hospital; 
e festas nas datas comemorativas. Não foi mencionado se o usuário e a família 

participam da construção do PTS. 
 
Foi apresentado documento referente a cinco pessoas internadas denominado 
Proposta Terapêutica Individualizada – Internação. O documento contém 
proposta para as consultas individuais com a equipe multidisciplinar, proposta 
medicamentosa, proposta socioterápica (como: terapia ocupacional, recreação, 
grupo operativo, grupo de atividades da vida diária, entre outras), proposta do 
serviço social ao usuário e à família, informações da reavaliação em outras 
duas datas (sobre a avaliação médica, participação nas atividades oferecidas 
pela equipe multiprofissional, situação familiar e individual) e assinatura dos 
profissionais psiquiatra, assistente social, psicóloga, enfermeira e terapeuta 
ocupacional. Comparando a proposta dos cinco usuários, percebe-se que são 
bastante semelhantes e que nenhum deles prevê encaminhamentos aos 
recursos da comunidade ou atividades externas. 
 
Foi observado que os usuários da ala 1M possuem Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), mas alguns não estão assinados por todos os profissionais.  
 
Na ala 2M a funcionária contou que à medida que os moradores foram saindo 
para as residências terapêuticas, os leitos vazios passaram a ser preenchidos 
por usuários agudos. Relatou haver Projeto Terapêutico Singular, sendo mais 
direto, procurando não colocar objetivos que talvez não alcançassem. Nesta 
ala foram observados prontuários com Projeto Terapêutico Singular, com 
dados pessoais, informação sobre benefício (BPC) - curatelado pela diretora do 

hospital, dados familiares, necessidades, ações e avaliação. É semestral com 
registros breves como “treino de avds”, “aumentar a autonomia”. Havia 
registros de evolução multiprofissional semanal, descrição de quadro 
confusional e estimulação de socialização, iniciativa, dentre outras questões. 
Segundo foi relatado, os PTS são elaborados para os moradores, mas no 
momento está sendo implantado também para os usuários agudos. 
 
Todavia, os usuários agudos entrevistados relataram desconhecer o PTS, 
entendendo que o tratamento no hospital é “para desintoxicação e 

aprendizagem” (sic), um dos usuários manifestou interesse em ia para o CAPS, 
enquanto outro disse querer ir para uma “clínica terapêutica para internação de 
seis meses” (sic).  Alguns reclamaram da falta de atividades na instituição e da 
ausência atividades externas. Alguns usuários, que inclusive estavam 
internados voluntariamente, manifestaram interesse em sair, enquanto outros 
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relataram que gostariam de permanecer na instituição até o fim do tratamento. 
Houve relato de usuária que não sabia por quanto tempo ainda ficaria 
internada. 
 
Cinco usuários referiram que estavam internados voluntariamente 
encaminhados pelo CRATOD, mas estavam sendo impedidos de ter alta. Um 
deles havia acabado de sair de uma consulta e relatou que em atendimento 
pediu a alta e questionou sobre a medicação que estaria tomando. Segundo 
ele, o profissional teria afirmado que ele não precisava saber a medicação, que 
a alta dependia somente do médico, e teria dito em tom de ironia que se ele 

quisesse, naquele dia, poderia recorrer à equipe que estava fiscalizando o 
hospital. De acordo com os usuários entrevistado, há profissional que usa a 
medicação para conter os usuários “que são mais articulados” (sic), ou seja, 
aqueles que se destacavam como liderança nas reivindicações dos usuários. 
Referiram também abuso de poder por parte de um profissional que em 
consulta disse algumas vezes: “Vocês acham que vocês têm poder? Quem tem 

poder é a minha caneta!” (sic). Também reclamaram que colocam as pessoas 
com transtornos mentais junto aos usuários de álcool e outras drogas. 
Disseram ainda que dias antes um usuário teria sofrido retaliação por ter 
discutido com uma funcionária, e acabou sendo levado para o isolamento. 
Referiram que foram punidos e foram impedidos de receber visita ou fazer 
ligação para os familiares, dias atrás, devido uma chave que sumiu e 
reforçaram que provavelmente sofreriam retaliação, por estarem conversando 
com os fiscais e pelo fato de alguns funcionários terem visto a movimentação 
de que iriam reclamar. Todos concordaram que havia duas formas mais 
comuns de retaliação: administração de medicação antipsicótica em usuários 
sem sintomas psicóticos (mencionaram o haldol, a fim do usuário ter sinais de 
impregnação), e o encaminhamento para a ala de cuidado intensivo, onde são 
amarrados e sedados. Alguns dos presentes que passaram por essa ala 
referiram que presenciaram agressões físicas por parte de um funcionário. 
Todos afirmaram querer sair da instituição, não importando se teriam 
locomoção, ou não, para seguirem para seus destinos.  
 
Segundo informações de algumas funcionárias, em caso de internação 

involuntária o usuário só sai com alta médica. No caso de internação voluntária 
só sai com permissão da família ou alta médica. No caso de encaminhamento 
pelo CRATOD, tenta-se fazer uma conversa com o usuário e posteriormente 
comunicar ao programa. Ao fim da visita, o Diretor Clínico informou que se a 
internação for voluntária e a pessoa estiver “em condições mínimas de sair” 
(sic), é um direito do usuário interromper o tratamento, mas exige que um 
familiar responsável por ele vá à instituição e o acompanhe na saída. No caso 
de a pessoa ser moradora de rua, o município de origem que deve se 
responsabilizar pela saída da pessoa. 
 
Segundo a direção, o hospital prevê licença terapêutica, na qual a solicitação 
da família é encaminhada ao médico, responsável por avaliar os riscos e 
decidir sobre a licença. Contudo, no documento fornecido pela instituição 
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intitulado “Termo de Responsabilidade: Projeto de Dependentes Químicos 
Internação/Contrato” consta a seguinte informação: 
 

Durante o tratamento não haverá licenças terapêuticas, salvo em razão 
de situações excepcionais: - perícia em INSS, cumprimento de 

mandados judiciais; que deverão ser comunicados previamente à equipe 
multiprofissional, para agendamento e preparo do paciente. Em 
situações como mortes de familiares deverão ser encaminhadas ao 

médico plantonista, na ausência da Equipe (sic). 
 

Em relação ao atendimento de pessoas transexuais, houve relatos divergentes. 
A direção informou que não há ações específicas voltadas para a 
especificidade do público LGBT, que é respeitado o uso do nome social, porém 
as pessoas ficam na ala do sexo de nascimento. Uma profissional relatou que 
respeita o nome social quando é o caso, que “nunca recebeu demanda de 
mulheres trans” (sic), mas que recebem público que fica na ala masculina. Ela 
também relatou que no setor feminino de agudas, se quiserem, as mulheres 
podem usar vestimentas masculinas e fazer corte masculino na barbearia, que 
é comum as pessoas quererem se relacionar, “pois vêm de um contexto de 

promiscuidade” (sic), mas não são permitidos toque e beijo. Disse que orientam 
que elas podem conversar e se relacionar sexualmente após a internação, de 
maneira que quando são relatados beijo entre usuárias, estas são separadas 
de quarto.  
 
Outras profissionais relataram que já perceberam situações de discriminação, 
principalmente na ala 4M, com pessoas que se vestiam e se identificavam com 
o gênero feminino, citaram que “querem pôr calcinha” (sic), por exemplo, mas 
são casos raros. Disseram que conversam para que o usuário seja tratado pelo 
nome de registro, não pelo nome social, para adequação à ala em que está 
internado, e que até o momento não atenderam pessoas com registros 
atualizados após a transição. Elas mencionaram que não há ala adequada para 
o público trans e travesti, que não recebem público travesti, e que há acordo 
com CRATOD para não encaminharem transgêneros. Segundo essas 
profissionais, estas condutas são tomadas para “preservar o usuário” (sic), e 

que se adequam bem quando há outra “opção” (sic) sexual. Relataram não 
observar casos de pessoas que querem se relacionar, mas se acontecer, 
podem orientar sobre as regras do hospital e podem se relacionar por cartas. 
Contaram caso de um homossexual que “foi orientado a não se relacionar, pois 
há muita gente homofóbica” (sic), ressaltaram que o foco na instituição é 
tratamento em saúde, não cabendo relacionamentos. 
 
Os fiscais presenciaram uma mulher trans e ela confirmou em seu relato que 
não é respeitado seu nome social, nem sua identidade de gênero no momento 
de escolher roupas, pois usa o uniforme masculino como os homens de sua 
ala, afirmou que preferia estar na ala feminina, porém não lhe foi dada tal 
opção em sua entrada e nenhum profissional perguntou a ela sobre seu 
interesse. Alegou que antes da internação fazia tratamento hormonal, porém no 
hospital não deram continuidade, e não foi informada sobre seu direito de 
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manter o tratamento. Ressaltou que somente uma profissional a chama pelo 
nome social. Contou que esta era sua segunda internação e que na primeira 
houve ocasião em que uma de suas amigas internas, também trans, discutiu 
com um funcionário, pois o mesmo se recusava a chamá-la pelo nome social, 
que a situação acabou na discussão e nenhum dos dois sofreu qualquer tipo de 
punição. Relata que atualmente, não percebe outro tipo de discriminação por 
parte dos profissionais, além das acima citadas, que tem privacidade no uso do 
banheiro, pois o espaço é reservado. Reforçou que há uma funcionária que a 
agride verbalmente e fisicamente um usuário da ala psiquiátrica. No demais, 
afirmou que não percebe nenhum tipo de punição aos usuários, a não ser 

quando ouve alguns funcionários “dizendo que se eles derem trabalho, vão 
suspender a alta” (sic). Os fiscais observaram que todas as informações no 
prontuário desta usuária, referem-se a ela no gênero masculino. 
 
Foi relatado que a instituição não recebe mulheres grávidas, e caso percebam 
depois da internação, é dada a alta.  
 
Um usuário, que referiu ser homossexual e ser soro positivo, declarou que é 
assediado pelos demais, no sentido de quererem relacionar-se sexualmente 
com ele. Alegou também já ter ouvido profissionais fazendo piadas de cunho 
homofóbico, e que os profissionais já viram o assédio que ele sofre dos demais 
usuários, mas não tomaram qualquer atitude.  
 
De acordo com a listagem de pessoas internadas fornecida pela instituição, no 
momento da visita havia 188 pessoas brancas, 34 negras e 40 pardas. Em 
relação aos funcionários, eram 168 pessoas brancas, 27 negras, 12 pardas. 
 

 
8. Exploração do Trabalho  
 
 
A proposta assistencial do hospital não abrange a dimensão do trabalho. Não 
foi detectada a presença de pessoas internadas laborando nas áreas 
vistoriadas, assim como os funcionários não mencionaram qualquer atividade 

laboral realizada pelos usuários na instituição. Assim como, também não há 
atividades voltadas para educação e profissionalização dos usuários durante a 
internação. 
 
Uma pessoa internada relatou que já pediu para fazer algum serviço na 
instituição, mas que a equipe o orientou dizendo que não era permitido. Outro 
usuário, entretanto, referiu já ter auxiliado nos serviços de limpeza, lavando o 
chão com máquina “vap” (sic) e que os “usuários que merecem” (sic) vão para 
um lugar, fora do hospital, para auxiliar no plantio de feijão, porém não soube 
explicar de quem seria esse espaço. 
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9. Fiscalização por órgãos externos  
 
 
De acordo com a direção, a unidade é também fiscalizada uma vez ao ano pelo 
Ministério Público (visto que a Presidente do hospital é curadora daqueles 
moradores que não têm família), e trimestralmente pela Diretoria Regional de 
Saúde. 
 
 
10. Recomendações  

 
 
Foram observadas orientações sobre as adequações necessárias nos 
relatórios do CEREST, da VISA e do COREN. 
 
Conforme o CEREST, as áreas vistoriadas apresentam problemas estruturais, 
necessitando de reforma. No tocante à cozinha há necessidade urgente de 
uma reforma nos revestimentos (pisos e paredes), armários e adequação do 
sistema de exaustão, pois não é suficiente para amenizar o calor. Verificado 
que é necessária capacitação em relação ao uso, conservação e manutenção 
dos EPIs. Os refeitórios também necessitam de adequações conforme 
descritas acima. Nos vestiários alguns armários apresentam péssimas 
condições de conservação, ausência de banco. Nos sanitários, ausência de 
tampa nas lixeiras, além de várias trincas nas paredes e box danificados. Com 
relação à área de Manutenção há excesso de materiais inservíveis, sujidade e 
necessidade de reforma na parte estrutural (paredes e piso danificados e 
parede com mofo) e reorganização das máquinas, equipamentos e materiais.  
 
De acordo com a VISA, verificou-se no dia da inspeção e nos setores 
inspecionados, condições satisfatórias de funcionamento, apresentando 
algumas não conformidades relacionadas a manutenção predial, manutenção 
de mobiliários e processos de trabalho, descritas acima e que não inviabilizam 
o funcionamento do estabelecimento. Entretanto, as não conformidades 
identificadas devem ser sanadas visando à melhoria da qualidade da 

assistência à saúde prestada e atendimento às legislações sanitárias vigentes. 
 
Segundo o COREN, houve notificação para adequar e encaminhar a escala de 
serviço de Enfermagem por setor e por categoria profissional, constando nome 
da instituição, local de atuação, turno, nome completo dos profissionais de 
enfermagem, número da inscrição do Coren e sua respectiva categoria, 
legenda das siglas utilizadas, estar afixada em local visível e período de 
abrangência com assinatura do enfermeiro responsável. Houve notificação 
para adequar e encaminhar cópia do regimento interno de serviço de 
Enfermagem ao Coren. Foram notificados para registrar no prontuário 
informações escritas, legíveis, completas, fidedignas, inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar, registrar em documentos próprios da 
Enfermagem informações que interferem direta ou indiretamente na assistência 
de Enfermagem, e apor o número e sua respectiva categoria de inscrição no 
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Conselho, em assinatura, quando no exercício profissional. Foram notificados a 
implementar o Processo de Enfermagem, de modo deliberado e sistemático, 
em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 
Houve notificação para cumprir e fazer cumprir os atos 
administrativos/normativos baixados pelo Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, no que se refere à Resolução COFEN nº 460/2014 
e à Resolução COFEN nº 545/2017. Foram notificados a realizar e fornecer 
cópia do cálculo de dimensionamento de pessoal de Enfermagem segundo a 
legislação vigente, com a ciência, por escrito, do gestor.  
 
  

 São Paulo, 15 de maio de 2019. 
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