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RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NACIONAL AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

ANDRÉ LUIZ - GARÇA 

1. Introdução:

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe composta por  profissionais, sendo onze 

representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP/SP), 3 

representantes da Procuradoria Regional do Trabalho, 2 representantes do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN/SP), 1 representante da Defensoria 

Pública de São Paulo, 5 policiais rodoviários federais para segurança dos Procuradores 

do Trabalho, realizaram visita ao Hospital Psiquiátrico André Luiz , localizado na Rua 

André Luiz, nº 120, Vila Mariana, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica 

(CNPJ) sob o número 48.209.704/0001-03. 

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 

aproximadamente 6 horas, contemplou breve diálogo com a direção da unidade, Vitor 

Hugo Boaretto Júnior, que está há 41 anos nessa função, a fim de apresentar os 

objetivos e a metodologia de visita. Juntou-se a ele a Sra Eliana Mara Ochiali de Castro 

Boaretto que se apresentou como coordenadora da equipe técnica (a entrevista com a 

direção e recepção dos documentos solicitados também foi realizada com os dois em 

conjunto). Em seguida, procedeu-se visita a todos ambientes do Hospital Psiquiátrico: 

Ala 1: Feminina Dependência Química e Psiquiátricos; Ala 2: Adolescentes Masculino 

Dependência Química; Ala 3: Masculino Dependência Química e Psiquiátricos; Ala 4: 

Moradores Psiquiátricos; Ala: Adolescentes Feminino Dependência Química; Ala 

Particular: Dependência Química e Psiquiátrica (Masculina e Feminina); Lar Particular. 

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. 
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2. Perfil Geral da Unidade: 

O Hospital Psiquiátrico é de gestão estadual e de administração particular sem fins 

lucrativos, possuindo leitos particulares e leitos públicos, através do SUS.  

Foi informado que há 280 leitos, destes 213 estão ocupados e 50 são reservados a 

adolescentes, estando no momento da visita com 22 ocupados, totalizando assim 235 

leitos ocupados. Segundo informações da Direção o Hospital está em reforma para se 

adequar a um Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público do Trabalho, e 

que não há previsão de término.  

Apesar do Hospital localizar-se no perímetro urbano, foi informado por funcionários 

que os internos não podem sair do local, que as famílias têm horários para visitação 

monitorada de quinta-feira (9h às 11h) e domingo (14h às 16h), não foi observado ponto 

de ônibus em frente ao Hospital.  

Trabalham na perspectiva de abstinência, desconsiderando a política de redução de 

danos. O uso de cigarros no caso dos adolescentes não é permitido, exceto em caso de 

expressa autorização da família.  

Segundo a direção a instituição não segue nenhuma religião, o que foi confirmado pela 

equipe técnica, porém a direção informa que disponibiliza grupo de orações em todas as 

alas, duas vezes por semana, e que às vezes há culto evangélico e atividades promovidas 

pela igreja católica, porém que a participação não é obrigatória. Durante a visita parte da 

equipe verificou que uma das atividades terapêuticas tinha cunho religioso, sendo 

compulsória a participação dos internos.  

As internações ocorrem de forma voluntária, involuntária e compulsória, Sendo 24 

compulsórias masculinas adultas, 4 compulsórias femininas adultas, 7 compulsórias 

adolescentes masculino, 1 compulsória adolescente feminino,  8 involuntárias de 

adolescentes dependentes químicos meninos, 5 involuntárias de adolescentes 

dependentes químicos meninas, 72 voluntárias masculina, 22 voluntárias femininas, 63 

moradores homens, 17 moradoras mulheres e 27 particulares (17 homens e 10 

mulheres). Foi informado que há notificação ao Ministério Público das internações 

involuntárias, apesar de terem sido apresentados poucos documentos comprovando as 
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notificações. Esse fato é de desconhecimento de alguns funcionários entrevistados. As 

notificações ocorrem por ofício, imediatamente a entrada da pessoa internada, conforme 

informou a direção do hospital.  

Observou-se que há separação das pessoas privadas de liberdade sendo separados por: 

adultos, adolescentes, homens, mulheres. Porém, não há separação entre pessoas com 

Transtorno Psiquiátricos e pessoas que fazem uso abusivo de Substâncias. 

Em relação à alta hospitalar, de acordo com o relato da equipe, todos os técnicos têm 

participação e são considerados para indicação de alta aos pacientes. Que o critério 

médico é de 30/45 dias para adultos e três meses para os adolescentes. Consideram que 

a grande dificuldade é em relação a medida compulsória que muitas vezes o judiciário 

não acata a alta da equipe. As reuniões de equipe técnica acontecem semanalmente.  

Segundo relato dos funcionários a alta não é acompanhada, exceto com alguns 

encaminhamentos. Nem todos os pacientes são da cidade, sendo alguns bem distantes, o 

que dificulta o trabalho que seria necessário.  

O hospital possui 126 funcionários sendo celetistas, prestadores de serviços e 

voluntários. Segundo a Direção não há Termo de Voluntariado. Foi relatado que o 

número de funcionários é insuficiente para todo trabalho devido ao número de pessoas 

internadas.  

Segundo informações da direção, o plantão noturno é composto da seguinte equipe:  01 

médico plantonista, 01 enfermeiro, 02 auxiliares por Ala, exceto na ala de adolescentes 

feminina e particular que tem 01 auxiliar. 

 Segundo relato as capacitações para a equipe técnica são constantes, mas sem muita 

estrutura. São realizadas através de reuniões e pela própria equipe do hospital. Os temas 

variam entre riscos biológicos, trabalho em equipe, prontuário, drogas perigosas, 

lavagem das mãos, evolução de enfermagem. Foram apresentadas apostilas de 

capacitação. 

A direção informou que o hospital oferece vestimentas necessárias para todos os 

funcionários de forma que esses não se exponham a riscos. Adornos são proibidos pelo 

hospital apesar de alguns funcionários desrespeitarem essa regra. Apesar de ocorrer a 

manutenção dos equipamentos e máquinas do hospital, essas não seguem 
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obrigatoriamente as normas vigentes. Não há capacitação ou treinamento para 

funcionários em relação ao manuseio de maquinários.  

Segundo o relatório dos representantes do MPT- Procuradoria Regional do Trabalho, os 

principais problemas trabalhistas verificados no hospital são a insuficiência de recursos 

humanos, na medida em que os profissionais de saúde que atuam no local, são em 

número bastante inferior para atender a quantidade de pessoas internadas, dada a 

dimensão do hospital, bem assim a necessidade de melhor capacitação desses 

trabalhadores, com ênfase nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Em relação a manutenção dos banheiros e instalações sanitárias das alas, a direção nos 

informou que cada semana tem um dia reservado para fazer a manutenção geral em 

determinada ala, e que pequenos serviços, como conserto de descarga e chuveiros, são 

solicitados pela equipe de enfermagem e consertados na hora. Já as reformas são 

realizadas de acordo com a possibilidade financeira da instituição. Atualmente estão 

realizando reformas para cumprir o termo de ajustamento de conduta assinado com o 

MPT - Ministério Público do Trabalho, porém consideram impossível seguir as 

reformas com rapidez. 

Importante mencionar a existência de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, de nº 1000759-04.2015.8.26.0201, em trâmite perante 

a 2ª Vara Judicial da Comarca de Garça, em que se discute a insuficiência dos quadros 

de enfermagem, a regularização do projeto arquitetônico e a obtenção de Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. 

Na visita observou-se que toda ala tem uma Unidade de Cuidados Especiais, e que não 

havia critérios ou protocolo específico para as pessoas que lá estavam (conforme relato 

das visitas por ala constante deste relatório), o que pode ser confirmado nas entrevistas 

com as pessoas internadas. Também não há protocolos para as contenções físicas, em 

que se tem a colaboração de internos.  

Em relação às contenções e função e objetivos da Unidade de Cuidados Especiais, há 

contradição no que foi relatado pela equipe e direção com o que foi observado durante a 

inspeção e relatado pelos usuários.  
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Durante a visita encontramos as seguintes situações, conforme descrito abaixo: 

● Ala 1 – Feminina: Trata-se de ala destinada a usuários com distúrbios 

psiquiátricos, alcoolistas, dependentes químicos e moradoras. Possui 8 quartos 

com 6 camas cada um e um banheiro por quarto;  todos os quartos com pisos de 

azulejo, alguns que estão em reforma está sendo instalado ventilador, mas nem 

todos possuem; não há pertences pessoais disponíveis; todas as camas com 

colchão e lençol; a circulação das mulheres fica restrita ao espaço da Ala, não é 

possível sair, todas as janelas são gradeadas e sem cortinas. Foi informado por 

uma Auxiliar de Enfermagem que acompanhou a visita que naquela ala havia em 

torno de 57 mulheres (de 20 a 80 anos), e destas, 18 mulheres eram moradoras 

do Hospital Psiquiátrico há aproximadamente 30 anos. Nesta ala, segundo relato 

da auxiliar, havia mulheres que eram consideradas dependentes químicas e 

outras com transtornos diversos. No banheiro existente em cada quarto foi 

possível observar a existência de chuveiro, vaso sanitário, pia e prateleiras com 

alguns pertences como shampoos, condicionadores, toalhas (de uso coletivo). 

Segundo relato de uma usuária que nos acompanhou, havia regulagem de 

temperatura no chuveiro e os banhos são realizados no período da manhã; nem 

todos os banheiros dispunham de papel higiênico no momento da visita. Foi 

possível conversar com algumas usuárias que relataram que na Ala Feminina 

elas realizam a faxina, cuidam do banho de outras internas e auxiliam na 

cozinha, sendo uma indicação da psicóloga de que realizem tais atividades; 

contam que preferem fazer essas tarefas, pois não há outro tipo de atividade 

durante o dia, com exceção da Terapia Ocupacional, que podem escolher 

frequentar ou não. Nos prontuários vistos não foi possível identificar essa 

orientação da Psicóloga sobre as atividades de faxina e cuidados. Usuárias 

relataram também que podem participar de festas e passeios uma vez ao mês. As 

usuárias moradoras recebem benefício e podem ir à cantina duas vezes por 

semana (importante destacar que a cantina está localizada dentro da área do 

hospital). Durante a visita notou-se a existência de câmeras em todos os 

corredores do hospital. A Auxiliar de Enfermagem que acompanhou a visita 

confirmou a existência de câmeras, inclusive nos quartos. A Auxiliar relatou 
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ainda que em caso de necessidade de outros cuidados em saúde as usuárias são 

levadas à Unidade Básica de Saúde - UBS próxima ao hospital. 

 

● Ala 2 - Adolescentes Masculino Dependência Química: Trata-se de uma ala 

de internação para pessoas de 11 a 17 anos, do sexo masculino, destinada a 

dependentes químicos. Havia 16 adolescentes internados. A maioria por ordem 

judicial; outra grande parte era internação involuntária, do que eles chamam de 

critério médico, quando a mãe vai até o hospital mais próximo e solicita ao 

médico a internação; e apenas alguns adolescentes internados de forma 

voluntária. Possui quartos com 5 (cinco) leitos, 1 (um) banheiro e 1 (uma) 

janela. Os quartos não possuem local para guarda de utensílios pessoais. Não há 

ventiladores de teto ou ar condicionado. Os estrados das camas são de ferro para 

evitar que a madeira seja utilizada para outros fins. A estrutura do local se 

assemelha muito a uma cadeia. Um pátio com muros altos, janelas altas com 

grades e sem cortinas. Não há nenhum banco ou cadeira para se sentar. Há 

apenas uma cadeira que fica em frente ao videogame, porém não é possível jogá-

lo, pois a TV encontrava-se quebrada há mais de 30 dias. Havia um bebedouro 

disponível, porém o mesmo estava desconectado da tomada. No banheiro há 

sabonete e papel higiênico à disposição, embora não haja suporte para ambos; o 

chuveiro tem controle de temperatura, porém fica muito alto, e segundo os 

adolescentes, é feita escadinha entre eles para alcançar quando desejam mudar a 

temperatura. Quando da chegada ao local, adentrou-se nos quartos, e notou-se 

que em um deles havia porta reforçada com ferro e tranca pelo lado de fora. 

Segundo os profissionais presentes, aquele quarto era a UCE (Unidade de 

Cuidados Especiais), que servia para observar o comportamento dos 

adolescentes quando estes estavam em crise ou com algum problema de saúde 

que necessitasse observação da equipe profissional, visto que havia um buraco 

na parede do quarto interligado diretamente à sala dos profissionais. Em diálogo 

com os adolescentes, relataram que este quarto seria o quarto para o castigo, e 

que iria pra lá quem “aprontasse”. Relataram também que quando há brigas, ou 

tentativas de fuga, os envolvidos chegam a ficar de 3 (três) a 5 (cinco) dias 

presos na UCE; quando há fuga ou algo de gravidade semelhante, eles ficam de 
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1(uma) a 2 (duas) semanas, sem direito a visita, ligação, ou qualquer saída, 

como ir à aula ou ainda passar pelo atendimento da equipe; o almoço é levado 

no quarto, e fica disponível um galão com água. A saída deste quarto vai 

depender do comportamento apresentado pelo jovem lá dentro. Em relação às 

fugas, há bastante tentativas e algumas delas acabam bem-sucedidas. 

Adolescentes alegam que como não há nada a ser feito no local, quase nenhuma 

atividade é oferecida, e ainda não podem sair dali para algum passeio nem 

mesmo em outros espaços do hospital, muitas vezes alguns fogem apenas para 

dar uma volta e já retornam ao hospital. Um dos adolescentes entrevistado disse 

que nas últimas 3 (três) semanas houve 1 (uma) fuga e outra tentativa. Em 

relação à rotina, disseram que acordam às 8h e são chamados para tomar o café e 

ir para a aula, que é realizada todos os dias, das 8h às 12h, porém a presença não 

é obrigatória. Das 11h às 12h é o almoço; há uma certa variedade no cardápio, 

mas não é feito pensando na individualidade de cada um, caso alguém não coma 

alguma das opções, ele fica sem a mistura, por exemplo.  Às 14h30 é servido o 

café da tarde. Às 17h é servida a janta. Às 18h, todos os adolescentes são 

trancados em seus quartos, podendo sair apenas às 19h. Às 19h é servido o 

lanche da noite e os remédios. Às 22h todos são obrigados a entrar em seus 

quartos, e lá ficam trancados até às 8h da manhã, sem água e mesmo pedindo, os 

profissionais presentes não lhes oferecem água, segundo relataram os 

adolescentes. As atividades são compostas por atividades da Terapia 

Ocupacional às segundas-feiras; há aulas de judô terça e quinta-feira; e ainda um 

grupo católico, chamado Pastoral da Sobriedade, que oferece atividade na sexta-

feira. Nenhuma dessas atividades é obrigatória, nem mesmo a aula. Uma questão 

que favorece a participação de alguns jovens com dedicação a estas atividades, 

diz respeito ao fato de que quanto mais participação houver nas atividades, 

maior a chance de ir embora do hospital: “quanto mais participar das atividades, 

mais fácil ir embora” (sic). As visitas podem ser realizadas nas quintas-feiras e 

nos sábados, com a possibilidade de acontecer em outros dias com o 

agendamento. Entretanto, usuários que se envolvem em brigas, tentativas de 

fuga, entre outros problemas com a equipe técnica ou ainda com outros usuários, 

recebem punição e perdem direito a visita. Ligações telefônicas só são 
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permitidas nas quartas-feiras e nos domingos, fora isso é proibido qualquer tipo 

de contato com os familiares. Em relação ao PTS, eles constroem da seguinte 

forma: 1) Queixa; 2) Lista de problemas (com prioridades); 3) Fatores de risco e 

vulnerabilidades identificadas; 4) Histórico breve das ações realizadas; 5) 

Principais dificuldades da equipe; 6) Principais ações desenvolvidas pela equipe; 

7) Alta responsável. 

Entretanto, não havia nenhum PTS preenchido para além do item 3. Alguns 

ainda não havia nenhum campo preenchido. Em relação ao tempo de 

permanência dos jovens no hospital, os que estão internados voluntariamente e 

involuntariamente ficam em média 3 meses. Os que estão por ordem judicial, 

acabam ficando mais tempo, pois mesmo com a alta do hospital, o juiz demora 

para avaliar e ainda retorna com pedido de reavaliação para daqui 30 dias. 

Assim, alguns acabam ficando internados até 11 meses. Cabe acrescentar que 

em alguns casos, apresentados pelos próprios adolescentes, alguns que estão 

internados de forma compulsória eram considerados ‘problemas’ na cidade em 

que residiam, alguns cometiam delitos ou eram envolvidos com o tráfico de 

drogas, relacionando ainda mais este ambiente de tratamento do uso abusivo das 

drogas a uma instituição penitenciária.   

● Ala 3 - Masculino Dependência Química e Psiquiátricos: Trata-se de uma ala 

de internação através do SUS destinada a usuários adultos, do sexo masculino, 

com psicoses agudas, alcoolistas e dependentes químicos. Todos são internados 

via CROSS-Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Os usuários 

internados nesta ala ficam fechados, só tem acesso às outras dependências da 

instituição se for acompanhado por funcionário. O tempo de internação máximo 

é de 45 dias, contudo foi identificado caso de pessoas internadas há vários 

meses. A enfermeira relatou que havia casos que ultrapassavam 1(um) ano de 

internação, por motivo de ordem judicial.  Encontravam-se internados nessa ala 

90 pacientes (entre psicóticos e dependentes químicos), sendo a capacidade 

máxima de 110. Não havia nenhum paciente internado na UCE (que possui seis 

leitos). A grande maioria dos pacientes desta ala fazem uso de medicamentos 

psicotrópicos e a maioria são hipertensos. Com relação ao grau de dependência, 

informaram que 10 (dez) a 15 (quinze) são semi-dependentes (que requerem 



 

9 

auxílio da enfermagem para algumas atividades de vida diária) e os demais são 

independentes em relação às atividades de vida diária (alimentação, locomoção, 

higiene). Não foi verificado usuário em contenção mecânica nesta ala. Para os 

usuários admitidos por ordem judicial (no momento em torno de 20 (vinte) 

pessoas), o tempo de permanência é variável, a depender do que foi solicitado. A 

ala é formada por:  

- Dois blocos com quartos, um pátio central e posto de enfermagem. Um dos 

blocos continha 6 (seis) quartos sendo 5 (cinco)  quartos com 6 (seis) camas 

cada e 1 (um) quarto com 7 (sete) camas. Os banheiros dos quartos possuíam um 

chuveiro aquecido, pia e vaso sanitário sem assento. Nesses quartos, os 

pertences pessoais dos internos ficavam em uma caixa de feira (de plástico) ao 

lado de cada cama. As camas possuem colchões e roupa de cama. As janelas 

eram altas e possuíam grades para evitar fugas. No segundo bloco havia 5 

(cinco) quartos que não possuíam banheiro privativo, contavam com 8 (oito) 

camas cada um e não tinham local para pertences pessoais. As pessoas 

internadas nesses quartos utilizavam um banheiro coletivo com 

aproximadamente 4 (quatro) boxes com chuveiros não aquecidos e 4 (quatro) 

boxes com vasos sanitários sem assentos. Não existia porta em nenhum dos 

boxes. Os vidros do banheiro estavam, em sua maioria, quebrados. Ainda como 

parte desse segundo bloco havia 1 (um) quarto central pequeno, sem banheiro, 

com 4 (quatro) camas e com as caixas de feira para pertences pessoais do lado 

da cama. 

- Um pátio coberto e um descoberto, ambos sem acesso externo, 3 (três) 

televisores espalhados pela ala, 1 (uma) enfermaria, 1 (uma) barbearia, 1 (um) 

roupeiro e 2 (dois) consultórios para atendimentos.  

- Um quarto chamado de UCE (Unidade de Cuidados Especiais), a qual é 

observada através de um vidro que dá acesso visual pela enfermaria. Nesta 

unidade os usuários da ala são confinados em caso de intercorrências como 

brigas, tentativas de fugas e também em casos de novas internações 

compulsórias/involuntária, caso estejam agitados. 
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- “Quartões”: são 2 (dois) quartos com 7 (sete) e 8 (oito) leitos e um banheiro 

em cada um, uma sala de televisão e uma pequena área de convivência, com 15 

(quinze) leitos ocupados por usuários alcoolistas (mais independentes).  

Destaca se que os dois blocos da ala 3 ficam separados por uma porta (fechada aos 

internos).  

O refeitório utilizado pelos usuários desta ala fica fora da ala e também é utilizado pelos 

usuários das alas 1, 2 e 4. Há rodízio de horário para uso do refeitório. O local 

apresentava-se limpo, com mesas e assentos em quantidade suficiente para cada ala, 

bem iluminado e com ventiladores de teto.  

No dia da visita estavam escalados:  

- Enfermeiros assistenciais: 2 (dois) no período diurno (das 7h às 19h, realizam a 

divisão das alas entre eles), e 1 (um) para o período noturno (das 19h às 7h), 

para toda a instituição.  

- Técnicos/auxiliares de enfermagem: 2 (dois) por turno para atender toda a 

demanda de enfermagem desta unidade (com 90 (noventa) leitos ocupados).  

No momento da inspeção, estavam na ala os seguintes funcionários: 1 auxiliar de 

enfermagem, 1 médica, 1 assistente social e 2 funcionárias da limpeza. 

Sobre a organização e funcionamento cotidiano: a enfermeira trouxe algumas 

informações sobre os pertences pessoais dos usuários: o grupo denominado de 

“dependentes químicos” tinham direito a levar poucos pertences, já os 

denominados “psicóticos” não tinham direito a ter presentes, com a justificativa 

de que eles não eram cuidadosos e perdiam seus pertences, assim utilizavam 

roupas de um roupeiro do hospital psiquiátrico. Duas vezes por semana as 

roupas sujas são lavadas pela instituição. A limpeza dos quartos é de 

responsabilidade da instituição, no entanto as pessoas internadas revelaram que 

esta limpeza era insuficiente e não eram diárias, por isso eles também limpavam 

os quartos. Foi relatado por usuários e funcionários que não é permitida a saída 

da ala, sendo que no período noturno só é permitido acesso aos corredores. Para 

os internos que possuem renda é permitido o acesso à cantina da instituição duas 

vezes por semana. Na cantina eles têm acesso à compra de outros alimentos 

(como doces e refrigerantes), que devem ser consumidos na própria cantina. Não 

podem levar alimentos para os quartos e não podem comprar alimentos para 
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outros internos que não tenham dinheiro. A respeito das atividades realizadas no 

hospital, o grupo de usuários denominado na instituição como “dependentes 

químicos” relataram realizar limpeza dos quartos (relataram que existe um 

serviço de limpeza da instituição, mas que não é suficiente para mantê-la limpa), 

relataram ainda que auxiliam os profissionais da enfermagem a dar banho em 

usuários que estão contidos na UCE ou usuários com condições mais severas 

que dificultam o autocuidado. Já o grupo denominado na instituição como 

“psicóticos” relataram o desejo de poder ter acesso a produtos e materiais de 

limpeza para manterem os quartos limpos, mas isso não é permitido à esse grupo 

de usuários, apenas aos que ficam nos quartos dos “dependentes químicos”. 

Alguns usuários informaram realizar trabalhos de manutenção da instituição, 

trabalhando como jardineiros e pedreiros, por exemplo. Em troca dessa mão de 

obra, a instituição lhes paga fornecendo cigarros. Os usuários relataram que 

realizam essas atividades de manutenção como forma de “passar o tempo”, 

devido a ausência ou inexistência de atividades terapêuticas e recreativas. No 

cotidiano, as atividades de lazer se restringem a assistir televisão, jogar baralho e 

jogar futebol no pátio. Quanto às atividades terapêuticas, os usuários afirmam 

que existem esporádicos encontros com a terapeuta ocupacional e raríssimos (em 

alguns casos, inexistentes) encontros com a psicóloga. Alguns internos relataram 

estarem na instituição a mais de um mês e ainda não foram atendidos pela 

psicóloga nenhuma vez. Nos prontuários foi possível verificar registro de 

realização de grupos pela psicóloga chamados de “Grupos Psicoeducativos”, 

contudo não havia registro sobre a quantidade de participantes, nem mesmo 

dados da evolução do processo individual de cada caso. Poucos atendimentos 

individuais foram registrados nessa ala. A respeito sobre o cuidado integral da 

saúde dos internos, muitos usuários relataram dificuldade de acesso ou até 

mesmo ausência de cuidados médicos quando necessário (tanto na rede pública 

de saúde quanto dentro da instituição), havendo muitas vezes uma negação de 

cuidados quando se machucam ou ficam doentes. Alguns relataram estar com 

dores, problemas odontológicos e problemas ortopédicos, que solicitaram 

atendimento à instituição, mas que não receberam. Os usuários relacionaram 

esse problema com o número muito escasso de funcionários para garantir o 
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cuidado integral e individual com cada interno. Também foi relatada, pelos 

usuários, a dificuldade de acesso à telefonemas. Tanto quando os internos 

tentam ligar para fora, como também quando familiares tentam entrar em 

contato. O custeio das ligações são responsabilidade dos usuários/familiares e as 

ligações podem ser realizadas duas vezes por semana, em dias e horários 

específicos. Já quanto ao recebimento de correspondência, relataram que as 

cartas e pacotes são abertos (violados) e depois entregue aos internos. As visitas 

ocorrem somente às quintas-feiras das 09h às 12h. Apenas familiares ou amigos 

acompanhados de familiares podem visitar. Não existe o direito à visita íntima 

na instituição. Também não há disponibilização de preservativos. Foi 

identificado um quarto junto ao grupo denominado como “psicóticos” no qual 

estavam os internos homossexuais que faziam uso abusivo de drogas. Estes 

relataram não sofrerem preconceito na instituição, no entanto relataram que um 

funcionário teria solicitado que outros dois internos agredissem uma das pessoas 

desse quarto por ter solicitado que este profissional ajudasse um outro usuário 

que estava se despindo no refeitório. Outros relatos foram feitos pelos usuários 

sobre já terem sido ameaçados por funcionários, além de constantes brigas entre 

os usuários. Também foi relatado que na ala vizinha (que é possível de observar 

através de uma grade), internos com comprometimentos severos ficam o dia 

todo completamente despidos, mas que neste dia estavam vestidos 

provavelmente por conta da inspeção. É importante pontuar que no momento da 

inspeção duas faxineiras estavam limpando a ala. Sobre isso, os internos 

relataram ainda que no dia-a-dia o ambiente da instituição é mais sujo, e que 

aquela limpeza começou a ocorrer às pressas pois a ala estava sendo 

inspecionada. Em conversa com os usuários foi observado também um 

incômodo com o fato de pessoas com demandas de cuidado extremamente 

diferentes estarem internados no mesmo espaço, demonstraram incômodo 

também com a ausência de atividades para realizarem. Não foram identificadas 

quaisquer formas de estratégias terapêuticas para demandas diferentes e nem 

mesmo de forma individualizada. Também não há nenhuma proposta de trabalho 

com familiares ou de ressocialização dos internos. Muitos internos informaram 

sobre a demora entre o momento que recebem alta hospitalar para o momento de 
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sua saída efetiva. Muitas vezes os usuários abordavam os responsáveis pela 

inspeção pedindo que anotassem seus nomes e verificassem suas situações, com 

a expectativa de que poderiam conseguir a liberdade. A grande maioria relatou 

desejo de sair, terem melhores condições de vida e cuidarem da vida fora da 

internação, com família e trabalho. 

Notou-se perto do final da inspeção da ala que, após alguns relatos, os internos 

estavam preocupados em sofrerem represálias por terem feito críticas à 

funcionários, buscando elogiá-los quando alguém da equipe estava presente ou 

próximo. Notou-se também, que devido a ausência de equipe suficiente, os 

usuários têm se organizado para cuidar de questões que deveriam ser garantidos 

pela instituição. Como na realização de cuidados do local, cuidados de higiene 

pessoal de colegas e até mesmo apoio emocional.  

As atividades de enfermagem da unidade são: arrumação dos leitos, 

administração de medicação, curativo, encaminhamento e acompanhamento dos 

pacientes para o refeitório e auxílio nas atividades de vida diária (para aqueles 

que necessitam). 

● Ala 4 – Moradores Psiquiátricos: Trata-se de ala destinada a adultos do sexo 

masculino, com distúrbios psiquiátricos - pacientes crônicos/moradores. Foi 

informado pelo enfermeiro que acompanhou a equipe que moram cerca de 70 

(setenta) homens divididos em 7 (sete) quartos com 8 (oito) camas cada quarto; 

nesses quartos as camas não possuíam lençol. Quando da chegada na Ala, esta 

estava sendo lavada por uma funcionária, mesmo assim foi possível sentir cheiro 

muito forte de urina, fezes e suor. Não há pertences pessoais nos quartos, apenas 

camas e ventilador, janelas bem altas pequenas e sem cortinas. Há um banheiro 

coletivo entre os quartos com 4 chuveiros com água quente, o enfermeiro nos 

informou que todos os banhos são assistidos e ocorrem de manhã e à tarde. 

Observamos que certo número de usuários teria condições de fazer sua própria 

higiene pessoal e banho, porém essa atitude não é incentivada pela equipe 

técnica. Havia poucos pacientes circulando por essa área, a maioria se 

encontrava em um pátio, sem nenhuma atividade, alguns sentados ao sol, outros 

engatinhando e alguns estavam nus. Neste pátio foi possível observar que a 

maioria dos pacientes estava descalço, não possuíam calçados; havia muito 
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entulho no local; alguns apresentavam feridas sobre o corpo e ficavam 

espantando os mosquitos que ficavam ao redor, foi possível ver auxiliares 

fazendo procedimentos como cuidar de feridas e cortar a unha no próprio pátio; 

notou-se que alguns faziam suas necessidades fisiológicas no próprio pátio; em 

verificação ao banheiro do pátio constatou-se que estava em péssimas condições 

de uso, não apresentando nenhum tipo de limpeza, não havia papel higiênico 

disponível e o vaso sanitário não apresentava assento. No pátio havia 3 (três) 

banheiros em péssimas condições e dois deles encontravam-se trancados a 

princípio, só foram abertos após solicitação das visitantes.  Nessa ala também foi 

visitada uma UCE (Unidade de Cuidados Especiais), o local apresentava paredes 

muito sujas e cheiro muito forte, havia 4 (quatro) camas e com 4 (quatro) 

usuários ocupando as camas, os 4 (quatro) usuários estavam contidos com faixas 

de judô tanto mãos quanto  nas pernas (amarradas), nenhum deles tinha acesso 

de sonda ou estava fazendo uso de soro ou medicamento por via venosa. Foi 

justificado pelo enfermeiro que estavam contidos pois as vezes ficavam 

agitados, sendo que um dos usuários fica contido 24 horas para não se machucar 

segundo relato do enfermeiro. Havia um paciente perambulando na UCE, foi 

informado que ele está com problemas pulmonares e por isso fica na UCE, mas 

não fica contido. Observou-se que alguns dos usuários na UCE apresentavam 

complicações clínicas de saúde que demandam cuidados específicos e muito 

provavelmente deveriam ser encaminhados para outro serviço de saúde e não 

ficar isolado em uma unidade de um hospital psiquiátrico. Foi solicitado os 

protocolos de contenção e o registro de acompanhamento da contenção, o 

enfermeiro disse que desconhece o protocolo e que o registro fica em prontuário. 

Ao analisar os prontuários observou-se que em nenhum deles consta qualquer 

tipo de avaliação e que as evoluções são as mesmas para a maioria. Não foi 

possível ver os registros de acompanhamento da contenção. Não há PTS e o 

enfermeiro que nos acompanhou disse desconhecer esse instrumento. Em alguns 

prontuários foi possível verificar a permanência de moradores de longa data (um 

deles internado aos 29 anos, tendo atualmente 69 e contabilizando 40 anos de 

internação psiquiátrica. Esse usuário portador de deficiência intelectual não 

possui identificação familiar e nem dados de procedência). O enfermeiro e 
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médico psiquiatra que estiveram presentes durante a visita a essa ala divergiram 

no que tange ao acompanhamento psicológico, um afirmou que não tinha visita 

da psicóloga e o outro afirmou que tinha. Porém, ambos disseram que “a 

psicóloga não tem o que fazer pois os pacientes não conversam” (sic), 

demonstrando uma compreensão bastante limitada das possibilidades de 

intervenções terapêuticas possíveis com as pessoas que se encontram internadas 

naquela ala. Nessa ala todos os quartos possuem pequeno degrau para entrar, um 

deles possui uma rampa, foi possível observar que há cadeirantes entre os 

usuários e que precisam de ajuda para entrarem nos quartos.    

● Ala - Dependência Química para Adolescentes – Feminina: 

Na entrada da ala tem 2 (dois) consultórios, sala de espera e 1 (um) banheiro;  3 

(três) dormitórios coletivos com 6 (seis) camas em cada um, com janelas e 

grades, sem ventiladores, com 2 (dois) armários por quarto e com prateleiras 

individualizadas para o uso;  1 (um) banheiro coletivo com 2 (dois) chuveiros, 3 

(três) vasos sanitários,  1 (um) roupeiro, 3 (três) pias com pasta de dente, 

sabonete líquido, papel higiênico; 1 (um) refeitório com mesas e cadeiras 

(espaço provisório); 1 (uma) sala com computadores, não têm livre acesso ao 

computador utilizam na companhia da professora, os aparelhos foram doados, 

não há acesso à internet, informam que as atividades realizadas são de digitação 

e jogos; 01 (um) espaço sem janela com um ventilador e com tapete e almofadas 

para TV/DVD com filmes que são doados e que as adolescentes escolhem qual 

vão assistir; 01 (uma) sala de aula com várias carteiras, e uma estante contendo 

livros e jogos; há 2 (dois) banheiros em um pátio, uma área descoberta com uma 

mesa e bancos de cimento; 01 (um) espaço destinado à UCE (Unidade de 

Cuidados Especiais) - sendo um quarto com duas camas, janela com grade, sem 

ventilador, 1 (um) banheiro com pia, chuveiro e vaso sanitário; uma pequena 

sala denominada posto de medicação/enfermagem; 01 (um) apartamento/suíte 

contendo 2 (duas) camas, 01 (um) armário, 01 (uma) cadeira, janela com grade e 

cortina e com 1 (um) banheiro que se encontrava entupido e com mal cheiro; 1 

(um) quarto grande, vazio, que se encontrava trancado com fechadura reforçada. 

Informaram que a fechadura é diferente, pois já ocorreu de arrombarem a 

fechadura, então colocaram uma mais reforçada. Esse quarto ficou fechado por 
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grande parte do tempo que estivemos na ala, ninguém tinha a chave do quarto. 

Após abrirem, foi verificado que o quarto estava sujo, banheiro com chuveiro, 

vaso sanitário, pia; na parede fios soltos e um espelho; próximo a ala há um 

espaço grande e gramado com utilização monitorada por uma funcionária assim 

como o espaço destinado à terapia ocupacional. Com exceção do banheiro do 

apartamento, os locais encontravam-se aparentemente limpos. Há uma ala 

desativada. Foi vistoriada. Tem dois quartos vazios, local sujo e empoeirado 

com papéis de bala e restos de cigarro no chão. Alguns espaços estavam com 

reformas. Há um consultório para atividades em grupo, também, desativado com 

diversas mobílias dentro. Informaram que a sala de Terapia Ocupacional fica em 

outro prédio; 1 (uma) rouparia que fica trancada, há roupas de cama/banho para 

as adolescentes. 

Capacidade da Ala : 20 adolescentes; Lotação Atual: 06 adolescentes 

Segundo informação das adolescentes, 3 (três) afirmaram estar internadas por 

ordem judicial a pedido da mãe para o juiz, sendo que a mais  jovem (13 anos) 

veio por intervenção do abrigo onde se encontrava. As demais, (três) 

concordaram com a decisão das mães para interná-las. Com exceção de uma 

adolescente recém chegada, as demais estão internadas há mais de 1 mês, cinco 

encontram-se na segunda internação e uma delas está há 5 meses. A faixa etária 

varia de 13 a 16 anos e a escolaridade da sexta série ao primeiro ano do ensino 

médio. Todas não tem Garça como cidade de origem, tendo vindo de cidades da 

região como Marília, Tupã, Platina. Uma adolescente tem um filho de 7 meses, 

que fica aos cuidados da tia. Justificam suas internações por motivo de uso de 

drogas. 

Direitos das Pessoas Internadas: informações fornecidas pelo grupo das 

adolescentes: 

Programação diária: 7h - acordam e às 10h para quem toma medicação forte; 

8h30 - café da manhã; banho não tem horário, quando quiserem; 9h às 11h - sala 

de aula que se resume a leitura, cópia e interpretação de texto; 11h - Almoço, 

comida com qualidade e à vontade; 22h30:  horário de dormir; Quarta-feira - 

Terapia Ocupacional das 14h às 17h: artesanato, quadros, abajur, etc; 

Atendimento Psicológico: uma vez por semana, das 13h às 17h, individual e 
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grupal; TV: disponível a qualquer hora, sendo desligada às 22h30. Há um painel 

próximo a enfermaria com o cronograma das atividades pendurado, a partir dele 

acrescenta-se as seguintes atividades: café às 14h30, jantar às 17h30, ceia às 

20h. 

Todas as adolescentes encontravam-se calçadas (chinelos) e com roupas. As 

camas estavam arrumadas, com cobertor disponível, com trocas semanais de 

lençóis e envio à lavanderia. A limpeza do piso do dormitório é feita por escala, 

sendo que a limpeza dos outros lugares é condicionada a vontade de cada uma. 

As visitas ocorrem aos sábados das 13h às 15 h e às quintas das 14h às 16h na 

sala ou no espaço aberto e maior que faz parte do corredor. Nas visitas as 

adolescentes são liberadas para fumar, caso os  pais tragam cigarros, quando há 

visita da família podem ir até a cantina. Informam que não fica nenhum 

funcionário perto.  As ligações telefônicas para a família são monitoradas, feitas 

a cobrar por 10 minutos aos sábados e domingos. 

No dia da inspeção, inicialmente a psicóloga acompanhou a inspeção nas 

instalações, em seguida, a terapeuta ocupacional acompanhou, pois a psicóloga 

precisou sair, mas essa também precisou sair e, posteriormente, somente uma 

auxiliar de enfermagem acompanhou a equipe de fiscais. Ela não soube 

responder sobre o PTI. 

 

Na verificação dos prontuários foi encontrado um formulário com o nome de 

Projeto Terapêutico Singular composto dos seguintes itens: Lista de Problemas, 

Fatores de Risco, Histórico, Ações Realizadas, Definição da Equipe, Principais 

Ações, Alta.  Havia poucos registros anotados das atividades da psicologia nos 

prontuários e continha mais anotações da enfermagem e prescrição médica. 

Havia registro em dois prontuários de tentativa de fuga e registro de 

permanência na UCE (unidade de cuidados especiais) 

De acordo com a auxiliar de enfermagem e as adolescentes ao serem internadas 

elas permanecem na UCE até a médica liberar, o que ocorre somente na sexta-

feira, dia em que esta comparece no hospital. Assim sendo, há casos de 

permanência de vários dias nesse local. 
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Há também um apartamento que é utilizado como isolamento para as internas 

nos casos de brigas, mau comportamento, fuga. Nestes casos, perdem o direito a 

visita, ligação e de companhia durante as refeições. Nesses espaços apenas 

dormem, escrevem cartas, ouvem rádio quando permitem. Elas entendem essas 

ações como castigo (sanção disciplinar). 

Este proceder, relativo às punições, é preocupante, diante da ilegalidade e do 

risco de abusos. 

A contenção mecânica é aplicada, segundo as adolescentes, quando não aceitam 

irem para o confinamento no apartamento ou na UCE. Com auxílio de 2 ou 3 

homens são contidas e amarradas com faixas nos pés, braço e medicadas 

imediatamente com fenergam, diazepam.  A auxiliar de enfermagem não soube 

informar sobre as intercorrências e se os homens que aplicam contenção 

mecânica fizeram curso preparatório para aplicá-la. 

Todas tomam medicação durante o dia e antes de dormir. Quando doentes são 

levadas ao posto de saúde, ginecologista e ao dentista. Recebem absorventes do 

posto de enfermagem e da família. 

Os passeios externos recreativos não são escolhidos por elas, são realizados a 

cada 15 dias em uma chácara ou em um lago. Eles são condicionados ao bom 

comportamento, se uma falhar na conduta, não acontece o passeio. Elas têm 

acesso livre somente no espaço reservado ao tratamento para a dependência 

química, aos demais, somente acompanhadas com uma funcionária.  Afirmam 

receber bom tratamento das funcionárias. Nunca presenciaram agressão física 

dos funcionários ou cenas de racismo em relação a elas. Não foram revistadas e 

nem família passa por revista. 

As duas adolescentes que tentaram fugir, permaneceram 4 dias no isolamento. 

Namorado não tem direito à visita, e são proibidas de namorar, mas adolescentes 

afirmam que nem sempre o namoro é lá fora, e eventualmente, pode ocorrer 

entre si. Quando psicóloga do hospital pergunta sobre possíveis “namoricos” 

entre elas, ninguém responde ou fala. À noite as portas dos dormitórios 

permanecem abertas. 
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Não é citada pelas adolescentes qualquer reclamação em relação a execução de 

trabalho, uma vez que a limpeza dos dormitórios é feita com escala e quanto aos 

outros locais só auxiliam quando querem. 

● Lar Particular - Dependência Química e Psiquiátrica (Masculina e 

Feminina): Essa Ala é uma ala de moradores, em visita à casa foi possível 

observar que há 11 homens adultos/idosos que moram nesse espaço, a casa tem 

quartos individuais e coletivos, sala com TV, cozinha e banheiros; nos quartos 

há camas com roupa de cama e travesseiros, ventiladores e armários; no 

banheiro há box, pia e vaso sanitário sem assento; a cozinha tem mesa e as 

refeições são realizadas nela, há uma cozinheira que cuida das refeições; as 

roupas não são coletivas e nem os calçados. Os moradores relatam que a única 

atividade que tem de lazer é a televisão, no momento da visita alguns estavam 

dormindo e outros sentado na varanda da casa. Os moradores relataram que às 

vezes recebem visitas de familiares.   

● Ala Particular: Foi informado pelo enfermeiro que acompanhou a visita que a 

Ala Particular é mista (homens e mulheres, tendo 13 internos sendo 3 

adolescentes). Questionada sobre a possibilidade da presença dos familiares no 

caso dos adolescentes, o enfermeiro respondeu que não é autorizado a presença 

da família e que os adolescentes que ali estão internados no momento não estão 

frequentando a escola. Foi relatado o caso de uma adolescente de 17 anos 

internada há 5 meses e que essa não era sua primeira internação naquele local. 

De acordo com o enfermeiro a adolescente não é usuária de substâncias 

psicoativas e nem possui quadro de sofrimento psíquico grave, transtorno mental 

ou qualquer deficiência. Quando questionado sobre a justificativa para a 

internação foi informado que o caso envolve risco social importante e que o 

município de origem da adolescente é o responsável pelo custeio da internação. 

Importante destacar que a cidade de origem é Rolim de Moura - Rondônia que 

dista aproximadamente 2.500 km de Garça.  

Foi possível observar a existência de quartos coletivos e quartos individuais, 

informado que o custo do quarto coletivo é de 6 mil reais o mês e o individual 9 

mil reais mensal. As pessoas que possuem convênio de saúde têm direito a um 



 

20 

mês de internação pago pelo convênio. Segundo relatos nessa Ala há uma equipe 

composta por: professor de Educação Física, Médico, Psicóloga e Terapeuta 

Ocupacional, além de profissionais de enfermagem. O Educador Físico realiza 

saídas semanais com os internos; também possuem licença terapêutica que 

consiste em um período de cinco dias para saída e convivência com a família.  É 

notável a diferença das condições estruturais e de atendimento em relação aos 

demais locais do Hospital Psiquiátrico; a comida é diferenciada, tendo um 

cardápio mais diverso, há uma sala de lazer, minibiblioteca com livros 

disponíveis e computador (que estava trancada no momento da visita), e uma 

mini-academia de ginástica. Em conversa com alguns internos as condições de 

tratamento foram elogiadas assim como a comida; em geral no momento da 

visita a maioria estava almoçando em um refeitório. Foi possível conversar com 

uma interna mulher, jovem, que relatou ter tido uma primeira crise devido a 

estresse e excesso de trabalho como cabeleireira e sua família sugeriu a 

internação, que ela discordou a princípio mas depois acabou aceitando. Relatou 

não ter realizado nenhum acompanhamento em saúde mental anterior à 

internação. Nota-se nesse caso a ausência de abordagens e estratégias de cuidado 

em saúde mental territoriais de modo a evitar uma internação psiquiátrica, tendo 

sido essa última a primeira opção de “cuidado”.   

Os quartos possuem camas (todas com roupa de cama, travesseiros), armários 

para guardar itens pessoais; os banheiros possuem box, vaso sanitário com 

assento e pia, há também itens pessoais no banheiro, alguns quartos apresentam 

ar condicionado e outros ventiladores, há janelas e o ambiente é bem preservado, 

ficando muito nítido a diferença do demais espaços do Hospital. As roupas não 

são coletivas e todos usam suas roupas particulares e seus calçados.  

 

3. Direitos das pessoas internadas: 

● Alimentação e água potável: Sobre a alimentação as internas da ala feminina 

relatam que tem: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar que geralmente 

se resume a: Café da manhã: leite e pão; Almoço: Arroz, Feijão, Alface e 
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Salsicha/ Carne/ Frango (mas que a quantidade de carne é pouca); Café da tarde: 

leite e pão; Jantar: repete o almoço ou sopa de fubá. Não houve encontro e 

conversa com a Nutricionista; não há no prontuário dos pacientes prescrição de 

dietas ou alimentação com acompanhamento, assim como não foi possível 

observar acompanhamento e avaliação nutricional pelo prontuário. Foi possível 

observar que apenas a Ala Particular tinha a comida feita separada e com maior 

variedade e que lá se alimentavam com garfo e faca, diferente das outras alas 

que era com colher apenas. Observamos também que a refeição era feita por 

Alas, uma ala de cada vez, e que formavam filas de pacientes no pátio externo 

esperando para almoçar. O local apresentava-se limpo, com mesas e assentos em 

quantidade suficiente para cada ala, bem iluminado e com ventiladores de teto. 

Os Adolescentes Masculinos da Ala  de Dependência Química relatam que caso 

alguém não coma alguma das opções oferecidas nas refeições, eles ficam sem a 

mistura, nessa ala também observamos um bebedouro disponível, porém o 

mesmo estava desconectado da tomada, os adolescentes relatam que às 22h 

todos são obrigados a entrar em seus quartos, e lá ficam trancados até às 8h da 

manhã, sem água segundo relataram; mesmo pedindo, os profissionais não 

fornecem água à eles. A direção nos confirmou que a alimentação é preparada 

no próprio hospital sendo a nutricionista responsável pela fiscalização da 

qualidade da comida. São 05 refeições diárias, e a avaliação nutricional das 

pessoas internadas é responsabilidade da nutricionista. Durante a inspeção 

verificou-se padronização da refeição servida, não observando dietas especiais. 

Também é a nutricionista responsável por administrar a cantina que há no 

hospital. Sobre essa cantina também foi relatado que alguns internos possuem 

um crédito que é acertado com as famílias durante as visitas, e outros relatam 

que o benefício que recebem pode ser utilizado também na cantina, mas que 

esses ficam sob os cuidados do presidente do hospital. Essa informação foi 

confirmada por alguns funcionários e comprovadas através de documento que 

entregue pela direção.  

O acesso à água potável se dá por bebedouros, havendo análise laboratorial para 

verificação da qualidade da água semestralmente, conforme informação da 
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direção. Durante a inspeção foi verificado que alguns bebedouros estavam 

desligados da tomada. Também houve relato que nem sempre durante a noite o 

acesso a água é livre. 

● Controle de Medicamentos: Conforme o relatório do COREN, o controle dos 

medicamentos fica a encargo da equipe de enfermagem e farmacêutica 

responsável. A direção informa que o hospital fornece todos medicamentos, 

desde que prescritos, inclusive anticoncepcional, comprando nas farmácias da 

cidade ou diretamente dos laboratórios e que nenhum medicamento é fornecido 

pelos familiares. As medicações fornecidas às pessoas internadas vêm prontas da 

farmácia da instituição, separadas em doses unitárias, por paciente. São 

padronizados três horários de medicações de rotina: 7h, 11h e 21h. O posto de 

enfermagem possui caixa para descarte de pérfuro-cortante. Foi informado que 

os profissionais são orientados e não realizam o reencape das agulhas.  A 

prescrição médica de rotina é realizada/renovada a cada 16 dias. Não há carro de 

emergência na instituição. 

● Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos básicos: Em relação as roupas, 

conforme relatos e observações,  as roupas são coletivas e doadas (desde roupas 

íntimas e calçados), que são as auxiliares de enfermagem que separam as roupas 

para as internas, que uma ou outra mulher que trouxe roupas pessoais pode usar; 

segundo relato de uma auxiliar de enfermagem as roupas pessoais não ficam 

com as mulheres, ficam todas juntas em um quarto trancado com chave. Esse 

local foi visitado, sendo que havia prateleiras com algumas roupas e um colchão, 

perguntamos sobre o colchão e a auxiliar informou que ele estava ali porque 

ninguém estava usando. As roupas que as internas usavam traziam as siglas 

pintadas no canto das peças “HP”  Hospital Psiquiátrico), ao questionar sobre a 

lavagem da roupa foi informado que era feito pela rouparia (que não foi possível 

visitar). Os representantes da Procuradoria Regional do Trabalho visitaram a 

lavanderia, e apontam em relatório (que segue anexo), que o hospital é dotado de 

uma lavanderia moderna e bem instalada. 

A maioria das pessoas internadas ou estavam de chinelos ou descalças. Na Ala 

Feminina havia roupa de cama nas camas e aparentavam estar limpas, em outras 



 

23 

alas como a Ala 3 e 4 não havia roupa de cama, apenas o colchão, a maioria dos 

homens da Instituição estavam apenas de shorts e descalços, alguns com 

camisetas. De maneira geral foi possível observar que as roupas não estavam em 

bom estado para uso.  

O fato de todas as roupas serem coletivas, inclusive as peças íntimas, com raras 

exceções (ala particular), foi confirmado na entrevista com a direção. Há 

contradição em relação a roupa de cama, apesar de informado pela direção que 

todos tem roupa de cama fornecida pela instituição, e que são higienizadas duas 

vezes por semana, foi observado na inspeção que algumas alas não as possuem, 

conforme relato acima.  Essas condições das roupas e das roupas de cama e da 

não possibilidade de escolha nos aponta para uma prática que anula as 

singularidades dos indivíduos. A direção informa que há em todas as alas local 

privativo para que os internos guardem seus pertences, o que conforme relatos 

acima, não foi o observado na inspeção.  

● Visitas: Apesar da maioria dos entrevistados darem informações coerentes sobre 

dias e horários de visitas, sendo quinta e domingo (das 9h às 11h e das 14h às 

16h), e que geralmente podem ir até a cantina do Hospital, também foi 

informado pela equipe, que muitos dos internos não recebem visita, o que foi 

confirmado pelos internos. As visitas são acompanhadas por funcionárias e a 

equipe técnica aproveita a presença dos familiares para reuniões e elucidações 

de dúvidas e relatos do tratamento. É a família que autoriza quem pode visitar a 

pessoa internada, sendo que esse não tem autonomia para decidir quem quer 

receber ou não. Há controle dos objetos trazidos pelos familiares, sendo 

realizada a revista de bolsas e mochilas. Alimentos trazidos tem que ser 

consumidos durante a visita. Visitas íntimas não são permitidas em nenhuma 

hipótese. Há licença terapêutica de até 72 horas desde que autorizada pelo 

médico e responsabilizada pela família. As internações compulsórias por 

necessitar de autorização judicial não tem licença terapêutica.  

● Ligações Telefônicas/ Correspondências:  
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Ala Masculina - Adolescentes com Dependência Química: Ligações telefônicas 

só são permitidas nas quartas e nos domingos, fora isso é proibido qualquer tipo 

de contato com os familiares. Entretanto, usuários que se envolvem em brigas, 

tentativas de fuga, entre outros problemas com a equipe técnica ou ainda com 

outros usuários, recebem punição e perdem direito a ligação telefônica. 

Ala Masculina - Dependência Química e Psiquiátricos: Usuários relatam a 

dificuldade de acesso à telefonemas. Tanto quando os internos tentam ligar para 

fora, como também quando familiares tentam entrar em contato. O custeio das 

ligações são responsabilidade dos internos/familiares e as ligações podem ser 

realizadas duas vezes por semana, em dias e horários específicos. Já quanto ao 

recebimento de correspondência, relataram que as cartas e pacotes são abertos 

(violados) e depois entregue aos internos. 

Apesar da equipe informar que as ligações e cartas não são monitoradas, em 

entrevista com a direção informaram que por medidas de segurança, ligações e 

visitas são acompanhadas, assim como as cartas enviadas e recebidas são lidas 

pela equipe técnica. Há um orelhão na ala 3, e todas as alas possuem um celular 

para receber ligações de familiares, uma vez por semana, mas essas são 

monitoradas pelo viva voz pelo técnico presente no momento.  

Em relação a este item sobre os direitos das pessoas internadas, cabe ressaltar que foi 

entregue pela instituição relação constando o nome e CPF de 38 usuários que recebem 

benefícios, tendo como curador o diretor do hospital, Sr. Victor Hugo Boaretto Junior. 

A direção informou que é feita a prestação de contas destes benefícios ao Ministério 

Público, porém a equipe de inspeção não teve acesso à tais documentos. Também não 

ficou elucidado se o valor do benefício é utilizado e de que forma é utilizado. 

 

 

4. Projeto Técnico Institucional 

Segundo a direção, a Instituição possui Projeto Técnico Institucional (PTI), sendo 

entregue cópia deste junto com a documentação solicitada. Segundo relato as ações 

proposta no PTI são: atendimento individual, atendimentos grupais, oficinas 

terapêuticas, atendimento aos familiares, atendimentos de saúde em geral, assembleias, 
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propostas pedagógicas, visitas domiciliares - quando a residência é em Garça e Marília, 

atividades de convivência e lazer, reinserção social, acesso a documentação e benefícios 

sociais, avaliação de casos de internação compulsória, interdição ou medida de 

segurança. O documento entregue apresenta data de emissão de 30 de março de 1996, 

com revisão anual, sendo a última realizada em 06/01/2018, constando que a 

elaboração, revisão e aprovação é de Eliana Boaretto. Apresenta em linhas gerais 

obrigatoriedade de reunião de equipe semanalmente para discussão de casos, separadas 

por equipe de pacientes agudos e dependentes químicos; equipe de moradores; equipe 

do lar abrigado e equipe do programa de adolescentes. Segundo relato da equipe durante 

a inspeção realmente essas reuniões ocorrem. Já as reuniões mensais assim definidas no 

PTI (intersetorial, do corpo clínico, de revisão de prontuários e de revisão de 

diagnóstico) não foram observadas nem nos relatos, nem nos registros como realizável. 

A espiritualidade consta do projeto, e apesar de assegurar respeito ao credo individual, 

propõe como atividades grupos de orações, missas e cultos. O restante é dividido em 

capítulos de acordo com pacientes agudos, moradores, lar abrigado, dependentes 

químicos; adolescentes e um último capítulo de alta responsável. 

● Pacientes agudos - tratamento realizado num prazo médio de 30 dias. Há 

explicação em relação ao fluxo de recepção, atendimento médico inicial, sendo 

encaminhado para a Unidade de Cuidados Especiais, não devendo ultrapassar 24 

horas nesta unidade, exceto casos de risco de suicídio, agressão e fuga. Consta 

que a unidade permite uma vigilância acentuada da enfermagem a quem lá 

esteja, cabendo contenção física desde que prescrita pelo psiquiatra. Atende 

nesta unidade, o psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e 

enfermagem, cabendo a liberação para a enfermaria ao psiquiatra. Podemos 

notar que a prática e entendimento dessa unidade novamente se faz incoerente 

em relação ao observado e relatado durante a inspeção. Chama a atenção 

também a ressalva em relação ao risco de fuga. O PTI divide o trabalho da 

equipe em três etapas: acolhimento e avaliação diagnóstica, esquema terapêutico 

(não constando a terceira etapa). 

● Paciente Moradores: subdivididos em dependentes (precisa que alguém realize 

as atividades por ele), semi-dependentes (comprometimento parcial) e 
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independentes. Apresenta a rotina básica que consta: 8h café da manhã, 11h30 

almoço, 14h30 café da tarde, 17h jantar e 19h30 ceia. Há dois tipos de 

moradores, os com família e sem família. Resta entender o porque há moradores 

no hospital que são independentes e que possuem família. O PTI apresenta um 

programa social, que consta uma voluntária responsável por realizar 

semanalmente um grupo de espiritualidade. Consta também festas 

comemorativas, eventos culturais e lazer. O PTI assim se encerra não 

mencionando nada em relação a um trabalho em relação a alta para esses 

pacientes moradores. 

● Lar Abrigado: proposta de casas nas imediações do hospital com o objetivo de 

devolver aos paciente certa autonomia. Ressaltamos que não foi localizado nada 

parecido com o descrito no PTI durante a inspeção. 

● Pacientes dependentes químicos: tratamento realizado num prazo médio de 30 

dias. Há explicação em relação ao fluxo de recepção, atendimento médico 

inicial, sendo encaminhado para a Unidade de Cuidados Especiais, não devendo 

ultrapassar 24 horas nesta unidade, exceto casos de síndrome de abstinência 

severa, risco de suicídio, agressão e fuga. Há descrição do trabalho da equipe, e 

indicação sempre que possível de inclusão nas reuniões do Alcoólicos 

Anônimos (A.A.) de Garça. Há uma ressalva em relação as visitas desta 

população que destoa do relato. As visitas são permitidas após uma semana de 

internação somente por pai, mãe, esposa e filhos. Em relação a esses pacientes 

há um item chamado de ‘Recurso Terapêutico’ definido como laborterapia. A 

laborterapia é acompanhada pela equipe e executada nos setores de limpeza 

(limpeza dos quartos, pátios, banheiros, refeitórios, sala de recreação, varrer e 

lavar o chão, limpar área do refeitório, lavar banheiros e bebedouros), cozinha 

(lavar louças, retirar pão da padaria e entregar no setor e limpeza do local), horta 

e lavanderia (estender, recolher, separar e dobrar roupas). Atualmente devido às 

reformas que estão acontecendo no hospital, os pacientes também estão 

envolvidos com atividades de pedreiro, apesar de não constar no PTI. Apesar de 

constar no PTI que tal atividade não é obrigatória a adesão, logo em seguida há 

uma afirmativa de que ao demonstrar interesse terá sua presença na atividade 

como obrigatória. Não há menção de remuneração para as atividades, apesar de 
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obrigatória a presença, lista de atividades a serem desenvolvidas e haver regras 

que a direcione, necessitando verificar uso da força de trabalho de pacientes, 

substituindo mão de obra que deveria ser contratada. Na entrevista com a 

direção foi informado que as pessoas internadas exercem atividades de trabalho 

não remunerada e de frequência é diária. Atualmente segundo a direção há oito 

pacientes realizando esse tipo de trabalho de forma mais sistemática.  

●  Adolescentes: tanto a introdução como o objetivo do atendimento direciona o 

trabalho para crianças e adolescentes com dependência química. Os adolescentes 

também iniciam, segundo o PTI, o tratamento através da Unidade de Cuidados 

Especiais. O programa terapêutico inclui a confecção do Projeto Terapêutico 

Singular (apesar de pouco observado na inspeção, tanto nos prontuários, como 

no relato da equipe). A indicação de participação de sala de aula, são as duas 

disponibilizada pelo hospital em parceria com o município. Ainda consta 

educação física, prevenção de recaídas, reinserção social (momento de ser 

desligado do tratamento), avaliação nutricional, grupos de DST e sexualidade, 

Há também atividades específicas e os adolescentes são avaliados antes da 

participação: Projeto de Vida, Informática, Artesanato, Lazer, Grupo de Partilha 

de Sentimentos, Cursos Profissionalizantes. Consta ainda Projeto Boas Maneiras 

e Projeto de judô. Está previsto trabalho com a família. Em relação às visitas, 

estas são permitidas após uma semana de internação, ocorrendo semanalmente. 

Há uma ressalva: “Devido aos inúmeros problemas que já enfrentamos com 

irresponsabilidades de familiares, desde 2014 as visitas são assistidas por um 

membro da equipe técnica e um auxiliar de enfermagem”.  A alta segue com 

acompanhamento médico para serviços do município de origem. A articulação 

com a Rede Socioassistencial se dá após a alta, somente através dos 

encaminhamentos que o paciente leva ao deixar o hospital. Não há articulação 

do hospital com equipamentos comunitários. Não constam no PTI ações 

voltadas para a especificidade do público LGBT, o que foi confirmado pela 

direção. A equipe relatou que há muita discriminação entre os adolescentes. Os 

próprios adolescentes se mostraram rígido quanto a não aceitação da 

diversidade, fatos esses que se faz estranhar a falta de um projeto 

conscientizador.  
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Segundo a direção todas as pessoas internadas têm um prontuário único. Durante a 

inspeção a equipe observou que nem todas as atividades obrigatórias constavam nos 

prontuários, como registros e acompanhamentos de contenção física. Apesar de não 

haver essa cultura, é permitido acesso ao prontuário quando solicitado, exceto aos 

adolescentes, que necessitam ou de autorização familiar ou judicial, conforme o caso. 

Foi relatado pela direção que há um manual de orientação em relação às regras que é 

entregue ao paciente e a família no ato da internação. Neste folder consta proibições 

quanto a se internar com objetos pessoais exceto permitindo três trocas de roupas e 

produtos de higiene pessoal. Regras sobre a visita e proibição de uso de celulares das 

visitas, orientações em caso de necessidade de transferência para hospital clinico. Sobre 

alimentação proibindo levar alimentos para as alas, devendo esses serem consumidos 

durante as visitas, porém liberando compra na cantina, desde que tenham crédito. Outras 

normas como obrigação de crachá de identificação, uso de trajes adequados, proibindo 

de tirar fotos, filmar ou usar computadores durante as visitas e orientações sobre 

ligações telefônicas. Ainda no folder “Orientações aos usuários, familiares e visitantes”, 

há dentre as normas, orientação aos familiares para não solicitarem altas a pedido. 

Assim, entende-se que essa norma não é feita de forma respeitosa, podendo tratar-se de 

uma estratégia de convencimento da família para a permanência no hospital, 

contrariando o disposto no artigo 19, inciso III e IV da Resolução RDC 29/2011. 

Há  Regulamento e Regimento Interno. O primeiro emitido em 20/12/97, sendo a última 

revisão em 02/02/18. 

Sobre as atividades diárias dos usuários foi informado por auxiliares, enfermeiro e 

pacientes que a atividade oferecida é de Terapia Ocupacional, que participam das 

atividades apenas aqueles que têm interesse. Foi possível acompanhar uma das 

atividades que os profissionais de Terapia Ocupacional estavam conduzindo, naquela 

ocasião, sendo a atividade uma missa católica realizada pelos profissionais. Em 

conversa rápida, um dos profissionais nos disse que haveria a tarde outra atividade que 

seria uma festa de aniversário, perguntamos o que mais era desenvolvido e foi 

informado pelos pacientes que eles faziam atividade de pintura, desenho e crochê. Foi 

observado anotação em prontuário realizado por Terapeuta Ocupacional constando 

como atividades de Terapia Ocupacional: missa, pintura, confecção de tapetes, entre 
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outros. Foi questionado sobre atividades com outros profissionais, ao que foi informado 

por uma auxiliar de enfermagem e por uma usuária que visitam o médico, psicóloga e 

assistente social apenas quando tem alguma demanda específica. Foi relatado que as 

internas mulheres participam de festas e passeios uma vez ao mês, sendo essas 

atividades de lazer proibidas aos homens porque estes “dão trabalho e as mulheres se 

comportam melhor”. Durante visita na Ala Feminina havia um médico psiquiatra que 

nos acompanhou e mostrou alguns prontuários, nos prontuários foi possível observar 

apenas ficha de identificação, prescrição e evolução médica, contendo pouco e/ou 

nenhuma informação de outros profissionais. O médico citado informou que o tempo de 

internação é decidido pela Equipe.  

Foi informado por alguns funcionários que não há ações em conjunto com a RAPS, não 

há relatos de acompanhamento em CAPS,  em casos de agravamento clínico foi 

informado que a ambulância do Município vem ao Hospital Psiquiátrico para 

transportar a pessoa até o local de atendimento necessário, sendo o paciente 

acompanhado por um enfermeiro da instituição, segundo informações da direção. 

Quando questionado sobre atendimento de um especialista foi informado por um 

enfermeiro do Hospital Psiquiátrico que ocorre no próprio hospital pelo Médico Clínico 

Geral.  

No relato da direção e de alguns funcionários justificam que a unidade tem relação com 

a rede para os cuidados de saúde. Já outros funcionários relatam que sempre que uma 

pessoa está precisando ficar em observação e separada dos demais são encaminhadas 

para essa unidade, seja por problemas de saúde, seja por problemas de comportamento 

ou crise.  

 

5. Desinstitucionalização 

Apesar de ser possível verificar no relato de funcionários e documentos observados que 

não realizam trabalho de desinstitucionalização, apontando muitas vezes que o número 

de funcionários é insuficiente para todas atividades (Projeto Terapêutico Singular, por 

exemplo), a direção informou que há equipe responsável pela desinstitucionalização 

atuando no hospital, composta pelos próprios funcionários do hospital.  
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Não foram identificadas ações para desinstitucionalização dos moradores, há relatos de 

funcionários de que são pessoas que muito provavelmente ficarão na Instituição até 

virem a óbito.  

 

6. Incidentes no Hospital 

No Hospital todas as janelas são muito altas, gradeadas e sem cortinas, muros e portas 

com trancas separando as alas, restrição de circulação no espaço como todo. Em cada 

unidade há um posto de enfermagem, com visor para a UCE (Unidade de Cuidados 

Especiais) – sala com camas que segundo informações da Direção e Funcionários eram 

Unidades destinadas para os casos que precisavam de acompanhamentos e observações 

clínicas. Na visita a Equipe de Inspeção constatou que a Unidade estava sendo utilizada 

para casos de Contenção Mecânica e restrição de Espaço, a Equipe solicitou os 

Protocolos e o Acompanhamento de Registro de Contenção, o registro não foi 

apresentado, alegando que não tinham, tal conduta não segue os cuidados necessários 

para um tratamento em Saúde, sendo uma prática não condizente com a legislação 

vigente. Também foi relatado pelos internos que nesta Unidade eles eram contidos e 

colocados como forma de castigo, quando havia descumprimento de regras e tentativas 

de fuga. As duas situações, por não seguirem as normas e regras de contenção, geram 

indício de crime de tortura. Apesar de não conseguirmos identificar se os procedimentos 

seguem os protocolos, ao que tudo indica pelas observações e relatos não segue, foi 

apresentado pela equipe de enfermagem orientações de procedimentos para os casos de 

contenção, um protocolo de enfermagem, e outro um Manual para casos de contenção. 

Protocolo da Enfermagem: “Contenção do Paciente” - Este documento prevê nos casos 

de contenção: a necessidade de avaliação criteriosa pela equipe e prescrição médica em 

prontuário, deve ser realizada a partir de prescrição médica e por tempo determinado 

não ultrapassando 2 horas, cuidados especiais: monitoramento dos dados vitais, 

perfusão sanguínea e Manual para contenção de paciente com distúrbios psicomotor. 

Este documento prevê três tipos de contenção: verbal, física e química. Foi verificado 

durante a visita de inspeção que na ala feminina havia uma usuária que encontrava-se 

com contenção mecânica no leito, de membros superiores e inferiores. A contenção foi 
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realizada pela auxiliar de enfermagem, que informou que o motivo foi devido a agressão 

a outra usuária, e que conversou com a médica na segunda-feira (dois dias antes). Não 

soube informar se anotou em prontuário o registro relacionado à contenção. Foi 

solicitado o prontuário da paciente para análise. O prontuário foi disponibilizado para 

análise, porém, a prescrição médica atual não encontrava-se nele, e foi apresentada 

posteriormente na sala do enfermeiro. Observa-se que a contenção foi utilizada por três 

dias seguidos. Apesar da auxiliar de enfermagem ter informado que comunicou a 

médica não há registro de tal fato. Não há registro de avaliação de enfermeiro. As 

anotações de enfermagem são incompletas, não especificam horário de início e término 

da contenção, profissionais envolvidos, avaliação da perfusão periférica durante o 

período de contenção. Nesta mesma ala em outro momento da Inspeção foi vista uma 

contenção sendo realizada por uma auxiliar e por outra usuária do hospital, quando 

questionada foi informado pela auxiliar que o médico havia prescrito para quando a 

paciente estivesse agitada, não havia nada no prontuário que confirmasse essa 

informação, a interna que estava ajudando relatou que quando necessário sempre ajuda 

na contenção de outras colegas. Na ala masculina também foram observados pessoas 

internadas com contenção mecânica no leito de membros superiores e inferiores, sem 

registro de prescrição médica de contenção mecânica, em desacordo com o protocolo 

institucional da enfermagem. Nos registros/avaliações dos enfermeiros não há 

prescrição e cuidados relacionados à contenção mecânica. Um dos enfermeiros que 

acompanhava a visita informou que nem sempre tem indicação médica as contenções 

nas UCE. Na entrevista com a direção foi reafirmada a existência de leitos para 

isolamento, e que esses seguem os protocolos e que há registro dessas situações. Que o 

hospital realiza Contenção Química, também seguindo o protocolo e com devidos 

registros. O mesmo ocorre para a Contenção Mecânica, e que segundo a direção os 

funcionários recebem treinamento para tanto realizado através de capacitação, G8, tendo 

cópia nos postos de trabalho. Não há na instituição uma política ou plano para 

descontinuar o uso da contenção como forma de lidar com a situação de crise. A direção 

informa que não tem conhecimento de episódios de que alguma pessoa internada tenha 

sofrido agressão verbal. Que não há uso de medicamentos, nem mesmo ameaça de uso, 

para fins de punição. Nunca houve episódio de abuso sexual dentro do hospital, e por 

isso não há nenhum trabalho em relação a orientar os pacientes das providências que 
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devem ter caso sofram abuso. Quando acontece de um usuário agredir outro funcionário 

se realizam conversar com a equipe e dependendo do caso o interno recebe alta. O 

hospital possui um canal de denúncia, através da ouvidoria. Além disso há duas urnas 

para denúncias anônimas e ainda as queixas poderão ser feitas por telefone, email. Em 

relação ao acesso ao Conselho Municipal de saúde, cabe informar que a Eliana 

Boaretto, coordenadora técnica que respondeu a entrevista junto com o diretor (também 

seu marido) é a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Garça. A equipe técnica 

durante a inspeção confirmou a informação dada pela direção que no caso de agressões 

físicas entre os usuários, a equipe chama para dialogar. Relataram que há punição 

quando a ofensa/agressão é de interno contra algum funcionário, que pode ser desde 

ficar sem visitas e telefones, sem atividades, e se a pessoa está agressiva pode necessitar 

ficar em observação na Unidade de Cuidados Especiais. 

 

 

7. Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

Segundo informações da equipe técnica é feito Projeto Terapêutico Singular mas com 

algumas ressalvas. Usam como critério dez dias após a internação para iniciarem o 

trabalho de confecção do PTS, uma vez que há rotatividade entre alguns internos. 

Também informam que se torna impossível de realizar e desenvolver com toda a 

população de pessoas internadas, uma vez que são poucos funcionários e muitos 

internos. Além disso podemos considerar que não é individualizado, tanto por sua 

escassez, como porque partem de um protocolo institucional para desenvolver os 

projetos existentes, respondendo muito mais a uma necessidade protocolar da instituição 

do que as pessoas lá internadas. A direção corrobora com essas informações dizendo 

que nem todos os internos possuem PTS. Nos prontuários não foi possível identificar o 

PTS, um enfermeiro da equipe disse que desconhece esse instrumento.  

Em relação ao PTS na Ala 2 - Adolescentes Masculinos - Dependência Química, é 

construído da seguinte forma:1) Queixa; 2) Lista de problemas (com prioridades); 3) 

Fatores de risco e vulnerabilidades identificadas; 4) Histórico breve das ações 

realizadas; 5) Principais dificuldades da equipe; 6) Principais ações desenvolvidas pela 
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equipe; 7) Alta responsável. Entretanto, não havia nenhum PTS preenchido para além 

do item 3. Alguns ainda não havia nenhum campo preenchido. 

Na Ala Dependência Química para Adolescentes - Feminina, em verificação aos 

prontuários foi encontrado um formulário com o nome de Projeto Terapêutico Singular 

composto dos seguintes itens: Lista de Problemas, Fatores de Risco, Histórico, Ações 

Realizadas, Definição da Equipe, Principais Ações, Alta. Havia poucos registros 

anotados das atividades da  psicologia nos prontuários e continha mais anotações da 

enfermagem e prescrição médica.  

A sexualidade é totalmente negada e proibida na instituição. Está expressamente 

proibida relações sexuais e visitas íntimas, por esse motivo não se fornece preservativos 

para as pessoas internadas, mesmo sendo informado que há muitas pessoas com DST. 

Segundo funcionárias se há manifestação desse tipo de afeto (beijo por exemplo) os 

funcionários chamam a atenção. Foi relatado pelo enfermeiro da Equipe que quando os 

pacientes se masturbam eles são medicados para que isso não ocorra, já que segundo o 

mesmo “ aqui é para outros fins e não para se relacionar ou para isso” (sic), indicando 

assim uma contenção química para que a masturbação e as relações sexuais não 

aconteçam.  

Na Ala 3 - Masculinos Agudo e Dependência Química foi identificado um quarto junto 

ao grupo denominado como “psicóticos” no qual estavam os internos homossexuais que 

faziam uso abusivo de drogas. Estes relataram não sofrerem preconceito na instituição, 

no entanto relataram que um funcionário teria solicitado que outros dois internos 

agredissem uma das pessoas desse quarto por ter solicitado que este profissional 

ajudasse um outro usuário que estava se despindo no refeitório.   

Em relação a anticoncepcionais as informações foram desencontradas, sendo informado 

pela equipe técnica que as mulheres internadas não tem acesso, e pela direção que há 

prescrição médica para todas. Foi possível observar em alguns banheiros visitados 

alguns pacotes de absorventes, também foi informado por um enfermeiro da equipe que 

não havia nenhuma gestante internada.  

Ressalta-se que em conversa com um dos psiquiatras (trabalhador da instituição há mais 

de 30 anos), este relatou que costuma dizer em atendimentos grupais com mulheres que 
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realiza no hospital, que utiliza uma técnica para detecção de mentiras e por isso elas 

devem contar a ele toda a verdade, não escondendo nada. Diz que o “óculos que utiliza 

é um detector de mentiras e que quando o coloca consegue até ver as pacientes nuas” 

(sic). O médico relata em tom sarcástico que as pacientes acreditam e que assim 

mentem menos. Ao se dar conta da revelação feita o médico solicita que “tal brincadeira 

não seja registrada no relatório” (sic). O psiquiatra insistiu em acompanhar a equipe de 

inspeção e perguntou se havia sido visitado o “mini zoológico” (sic) que eles tinham, 

disse que nesse mini zoológico tinha “ muitos leões e muitos macacos” (sic), o médico 

aparentemente pela descrição do espaço (disse que era “lá no fundo do hospital”) se 

referia a Ala 3. Esse relato demonstra violações de direitos, como violência psicológica 

e preconceito.  

Além disso foi possível observar durante a visita que tanto enfermeiro quanto médico 

faziam falas direcionadas às mulheres sobre a beleza, elogios ao corpo, promessas de 

casamento e filhos para elas, o que indica violência de gênero e assédio travestidos de 

brincadeira.     

 

8. Exploração do Trabalho 

No Projeto Terapêutico Institucional há um item chamado de ‘Recurso Terapêutico’ 

definido como laborterapia. A laborterapia é acompanhada pela equipe e executada nos 

setores de limpeza (limpeza dos quartos, pátios, banheiros, refeitórios, sala de recreação, 

varrer e lavar o chão, limpar área do refeitório, lavar banheiros e bebedouros), cozinha 

(lavar louças, retirar pão da padaria e entregar no setor e limpeza do local), horta e 

lavanderia (estender, recolher, separar e dobrar roupas). Atualmente devido às reformas 

que estão acontecendo no hospital, os usuários também estão envolvidos com atividades 

de pedreiro, apesar de não constar no PTI. Apesar de constar no PTI que tal atividade 

não é obrigatória a adesão, logo em seguida há uma afirmativa de que ao demonstrar 

interesse terá sua presença na atividade como obrigatória. Não há menção de 

remuneração para as atividades, apesar de obrigatória a presença, lista de atividades a 

serem desenvolvidas e haver regras que a direcione, necessitando verificar uso da força 

de trabalho de pacientes, substituindo mão de obra que deveria ser contratada. Na 
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entrevista com a direção foi informado que as pessoas internadas exercem atividades de 

trabalho não remunerada e de frequência diária. Atualmente segundo a direção há oito 

pacientes realizando esse tipo de trabalho de forma mais sistemática.  

Em entrevistas com os usuários, alguns informaram realizar trabalhos de manutenção da 

instituição, trabalhando como jardineiros e pedreiros, por exemplo. Em troca dessa mão 

de obra, a instituição lhes paga fornecendo cigarros. Os usuários relataram que realizam 

essas atividades de manutenção como forma de “passar o tempo”, devido a ausência ou 

inexistência de atividades terapêuticas e recreativas. 

9. Fiscalização por órgãos externos

O único órgão que fiscaliza o Hospital regularmente é a Vigilância Sanitária. 

Receberam pontualmente fiscalização do MPT e do COREN. Nunca foram fiscalizados 

pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e nem por 

nenhum órgão da Sociedade Civil. 

10. Recomendações

Primeiramente cabe ressaltar que cada órgão participante da inspeção fará os 

encaminhamentos necessários de acordo com seu âmbito de atuação. 

No tempo transcorrido até a finalização deste relatório, o MPT adotou as providências 

cabíveis, no que tange à seara trabalhista, em face do que lá observou, em sua área de 

atribuição.

O CRP SP dará os encaminhamentos necessários em relação ao que foi averiguado 

sobre a prática profissional das/dos psicólogas/os que atuam no Hospital André Luiz.  

Ademais, diante das observações e informações coletadas com as/os entrevistadas/os e 

acima expostas, seguem as seguintes recomendações: 

 Tendo em vista a insuficiência de recursos humanos, na medida em que os

profissionais da saúde são em número bastante inferior para atender a

quantidade de pessoas internadas, considera-se que não há uma equipe técnica

que acompanhe efetivamente os usuários em período integral, reduzindo a
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qualidade assistencial. Desta forma, faz-se necessária a adequação do número de 

profissionais da equipe técnica; 

 Necessidade de melhor capacitação técnica dos trabalhadores e capacitação em

relação as normativas no campo da saúde mental, assim como capacitação com

ênfase nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, de

forma estruturada e contínua;

 O Hospital não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB,

sendo este um dos pontos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público

do Estado de São Paulo, de nº 1000759-04.2015.8.26.0201, em trâmite perante a

2ª Vara Judicial da Comarca de Garça, que indica ainda a insuficiência dos

quadros de enfermagem e a necessidade de regularização do projeto

arquitetônico. Desta forma, cabe ao Ministério Público do Estado de São Paulo o

acompanhamento destas questões;

 O Hospital apresenta características asilares, por se tratar de um espaço social

fechado que não conta com praticamente nenhuma atividade externa.  As janelas

são muito altas, gradeadas e sem cortinas, muros e portas com trancas separando

as alas, restrição de circulação no espaço como todo. Na ala dos Adolescentes

Masculino Dependência Química, a estrutura física assemelha-se muito à uma

cadeia, além de ficarem trancados nos quartos em alguns períodos. Também há

câmeras em todos os corredores do hospital e em alguns quartos.  Nesse sentido,

entende-se que há o cerceamento das pessoas internadas, contrariando a atenção

em saúde mental, que deve se dar no ambiente menos restritivo possível. Assim,

indica-se a necessidade de reorganização do hospital, para que as pessoas

internadas posam ter mais convívio dentro da própria instituição, no sentido de

preservar e aumentar a autonomia pessoal do usuário;

 A Unidade de Cuidados Especiais (UCE) tem sido utilizada como espaço de

isolamento e contenção, contrariando a Portaria GM/MS 251/2002. Não há

critérios ou protocolo específico para as pessoas que ficam neste local; não há

protocolos para as contenções físicas em que se tem a colaboração de internos

do hospital. Ademais, houve relatos de que internos seriam colocados neste local

como forma de castigo, quando do descumprimento de regras, brigas e tentativas
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de fuga. Desta forma, cabe a averiguação se tal prática equivale à tortura ou a 

tratamentos cruéis desumanos ou degradantes; 

 Há a responsabilização de alguns internos (aqueles que não apresentam

comprometimentos severos) pela limpeza do local, auxílio nas atividades de

cozinha, auxílio no banho de outros/as internos/as; alguns usuários realizam

trabalhos de manutenção na estrutura física da instituição (jardinagem e

construção civil) em troca de cigarros fornecidos pela instituição. Entende-se

que esta prática representa uma forma de responsabilização dos internos pelos

cuidados com a higiene e manutenção do local, que deveria ser de

responsabilidade da instituição e trabalhadores contratados para esse fim, não

havendo um caráter terapêutico nestas atividades. Desta forma, indica-se que o

processo de trabalho da instituição entenda a individualidade da/o usuária/o, e, a

partir disso, elabore o Projeto Terapêutico Singular, desenvolvendo atividades

sempre com os objetivos voltados às necessidades da/o usuária/o;

 Observou-se não haver estratégias terapêuticas para demandas diferentes e nem

de forma individualizada, havendo limitação e homogeneização das atividades

diárias dos internos. Não há proposta de trabalho com familiares ou de

ressocialização. Indica-se que a instituição deve levar em consideração as

necessidades e complexidades de saúde das/os usuárias/os, visando uma prática

de cuidado para cada pessoa e não centrada em ações com o objetivo de

ocupação do tempo destas pessoas;

 Além do pouco contato com o mundo externo, é feita a abertura das

correspondências e depois é entregue às/aos usuários, desrespeitando a garantia

do direito à inviolabilidade de correspondência das pessoas internadas. O acesso

à ligação telefônica é dificultado, e há dias pré-estabelecidos para a realização

destas. Entende-se que estas práticas colaboram para a ruptura dos laços afetivos

e sociais. Sabe-se que o convívio social e familiar se faz fundamental para o

retorno das pessoas internadas para sua comunidade, e a manutenção do vínculo

familiar nos casos de internação deve ser mantido, pois não é raro a falta de

cuidados em relação ao vínculo, dificultar o momento de volta para casa, sendo

estratégia importante a ser garantida pela instituição.
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 Em relação às internações involuntárias, apesar do hospital informar que as

notificações são feitas ao Ministério Público, poucos documentos foram

apresentados. Cabe, então, ao Ministério Público do Estado de São Paulo a

verificação destas notificações e se são feitas no prazo estabelecido pela Lei nº

10.216/2002;

 No cuidado integral da saúde, apesar da direção informar que encaminham para

o hospital geral, as/os usuárias/os relatam dificuldade de acesso ou até mesmo

ausência de cuidados médicos quando necessário, havendo muitas vezes negação 

de cuidados (quando usuárias/os se machucam ou ficam doentes).  Diante da 

contradição entre o discurso da direção e das/os usuárias/os, recomenda-se a 

averiguação de tal situação; 

 Na modalidade de internação compulsória, a equipe técnica informa que há

dificuldade de alta hospitalar, sendo que muitas vezes o judiciário não acata a

alta feita pela equipe, desconsiderando o parecer técnico e a autonomia

profissional. Tal situação é de conhecimento da Defensoria Pública do Estado de

São Paulo, que participou da inspeção;

 Por fim, tendo em vista a não participação do Ministério Público do Estado de

São Paulo na inspeção ao Hospital André Luiz, indica-se que o Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT encaminhe o presente

relatório ao referido órgão, para ciência e providências necessárias sobre o que

foi averiguado.
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11. Requisição de Documentos

A coleta dos documentos de acordo com o modelo de requisição formulado para a 

inspeção foi feita por solicitação do MPT, ficando sob responsabilidade do CRP SP a 

análise e guarda da documentação referente aos itens 1 a 26 e sob responsabilidade do 

MPT a análise e guarda da documentação referente aos itens 27 a 43. 

Em relação aos itens 1 a 26, segue abaixo tabela especificando os documentos 

entregues, não entregues e documentos que o hospital não possui: 

Documento Entregue Não 

Entregue 

Não Possui 

1. Cópia do Projeto Técnico Institucional do

Hospital e do Regimento Interno, se houver; 
x 

2. Relação nominal de todos os funcionários

que trabalham na unidade com seus 

respectivos cargos/funções, carga horária e de 

raça/cor; 

x 

3. Cópia do registro no conselho de classe

profissional do responsável técnico-RT pela 

unidade, do enfermeiro RT e do farmacêutico. 

x 

4. Cópia do registro de entrada e saída de

funcionários da instituição; e escala de plantão 

do mês; 

x 

5. Cópia de documentação que comprove

realização de ações de qualificação 

profissional; 

x 

6. Descrição do total de leitos: existentes,

ativos, leitos SUS, leitos privados, leitos por 

unidade de internação/ enfermaria ativos, 

leitos de urgência/emergência ativos, leitos 

destinados ao sexo masculino, leitos 

destinados ao sexo feminino ativos, leitos 

ativos de hospital dia 

x 

7. Lista das pessoas internadas na unidade

(leitos SUS e não SUS), com identificação da 

unidade de internação (ala/enfermaria) que 

está internado, data de internação tipo de 

internação: (i)voluntária, (ii)compulsória (por 

x 
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determinação judicial) ou (iii) internação 

involuntária; 

8. Cópia de documento que comprove

comunicação ao Ministério Público, de todas 

as pessoas internadas involuntariamente, 

conforme preconiza Lei nº 10.2016/2001, no 

período 06 meses; 

x 

9. Dados socioeconômicos das pessoas

internadas: data de nascimento, idade, 

raça/cor, escolaridade, estado civil, identidade 

de gênero e sexual, pessoas com deficiência 

(sim/ não), gestante, se interditado incluir 

informações sobre curador (nome, relação de 

parentesco ou vinculação), benefícios; 

x 

10. Lista das pessoas que foram internadas no

hospital no último mês, contendo: nome, data 

de nascimento, data de internação, data de 

saída, motivo da saída (evasão, licença 

terapêutica, transferência-outro HP ou 

urgência/emergência), alta clínica, alta a 

pedido, óbito, houve retorno ao hospital 

(sim/não), encaminhamento (atenção básica, 

CAPS, Comunidade Terapêutica, etc.); 

x 

11. Cópia do contrato da empresa terceirizada

responsável pelo fornecimento de alimentos, 

no caso do hospital não produzir; 

x 

12. Cópia do cardápio oferecido aos usuários

internados, com todas as refeições, 

discriminando as dietas especiais do mês 

vigente, assinado pelo(a) nutricionista 

responsável; 

x 

13. Lista das pessoas internadas com dieta

especial, especificando a condição clínica 

(desnutrição, diabetes, obesidade, etc) 

x 

14. Lista das pessoas internadas que

participam de atividades terapêuticas, lazer 

e/ou educacionais na instituição, com: 

frequência, tipo de atividade exercida do 

último mês; 

x 

15. Relação de pessoas internadas na

enfermaria de intercorrências clínicas do 

hospital, nos últimos 3 meses, informando data 

de entrada, motivo da entrada, saída e motivo 

x 
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da saída. 

16. Lista nominal das pessoas internadas com

doenças infectocontagiosas na unidade, com o 

tipo de tratamento prescrito; 

x 

17. Cópia do registro de dispensação de

medicamentos psicotrópicos controlados, no 

último mês; 

x 

18. Cópia do registro de controle de datas de

vencimentos dos medicamentos estocados, nos 

últimos três meses; 

x 

19. Cópia dos registros de visita de

monitoramento e fiscalização de órgãos 

externos, no último semestre; 

x 

20. Cópia dos registros de entrada e saída de

visitantes da instituição, no último mês; 
x 

21. Cópia do protocolo de contenção

mecânica/física e do protocolo de contenção 

química, se houver; 

x 

22. Cópia da relação de pessoas contidas, com

data da contenção, duração da medida 

restritiva e motivo do registro das situações em 

que a administração da unidade realizou a 

contenção mecânica, no último semestre; 

x 

23. Cópia de todos os protocolos assistenciais,

que orientem as práticas clínicas e terapêuticas 

do hospital; 

x 

24. Cópia do livro/documento de registro de

intercorrências na unidade, dos últimos seis 

meses; 

x 

25. Registro dos óbitos das pessoas internadas,

ocorridas na unidade e no hospital, com a 

causa mortis nos últimos cinco anos; 

x 

26. Cópia de cinco Projetos Terapêuticos

Singulares datado e assinado; 
x 
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Em análise à documentação apresentada e de responsabilidade do CRP SP, verificou-se 

que: 

- Item 4: Visto pela equipe de inspeção, porém por se tratar de documento muito 

extenso (inúmeras folhas) não foi juntado aos demais documentos; 

- Item 5: Documentação apresentada não comprova efetivamente a realização de 

ações de qualificação profissional; 

- Item 7: A listagem não especifica os leitos SUS e não SUS; 

- Item 9: Documento apresentado parcialmente, constando somente relação de 

pessoas que recebem benefícios e o respectivo curador; 

- Item 10: Foram apresentados somente alguns encaminhamentos, apesar do 

hospital justificar que todos os usuários que recebem alta saem com 

encaminhamentos. Não há cópia destes documentos nos prontuários; 

- Item 11: Não se aplica - a alimentação é preparada no próprio hospital; 

- Item 19: Visto pelos representantes do MPT - Procuradoria Regional do 

Trabalho; 

- Item 20: Cópia somente da relação de pessoas autorizadas para a visita; 

- Item 26: Não consta data e assinatura nos documentos apresentados  

12. Anexos

A - Relatório do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho 

B - Relação de pessoas internadas que recebem benefícios previdenciários/assistenciais 

Finalmente salienta-se que o conteúdo apresentado nesse relatório reproduz o trabalho 

de diferentes instituições que compuseram o grupo que participou da insepção, 

responsabilizando-se cada qual em confomidade com o relatório respecivo que elaborou, 

em sua área específica de atuação. 
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São Paulo, 15 de maio de 2019. 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP) 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 

Luciana Stoppa dos Santos

Beatriz Borges Brambilla

Regiane Aparecida Piva

Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT SP) 

Nome:  

Assinatura:______________________________________________ 
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