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RELATÓRIO – INSTITUTO AMÉRICO BAIRRAL DE PSIQUIATRIA 

INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 

MAIO 2019 

1. INTRODUÇÃO

No dia 05 de dezembro de 2018, equipe multidisciplinar composta por 

representantes do Conselho Regional de Psicologia, do Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da 

Defensoria Pública no Estado de São Paulo, do Ministério Público do Trabalho, do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, do Conselho de Direitos Humanos do 

Município de Limeira, da Vigilância em Saúde de Campinas e do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo realizou visita à Fundação Espírita Américo Bairral (nome 

fantasia: Instituto Américo Bairral de Psiquiatria), localizada à Rua Dr. Hortêncio 

Pereira da Silva, nº 313, Centro, Itapira – SP. O horário de chegada dos ficais à unidade 

foi às 09h05; o horário de entrada na unidade foi às 09h15 e o horário de saída da 

unidade foi às 20h35. 

A visita contemplou breve diálogo com a direção da unidade, a fim de apresentar 

os objetivos e a metodologia da ação. Em seguida, procedeu-se à inspeção a todos 

ambientes do Hospital Psiquiátrico. Adicionalmente, foram realizadas conversas 

individuais e em grupo com as pessoas privadas de liberdade e com os profissionais, de 

forma reservada em garantia ao sigilo das informações. Ao final, realizou-se diálogo de 

encerramento com a gestão da unidade e foram coletados os documentos institucionais.  

Assim, com base na inspeção realizada e na análise dos documentos coletados, a 

equipe de inspeção apresenta o que se segue. 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE

O Instituto Bairral, instituição privada sem fins lucrativos, com nível de gestão 

estadual, foi inaugurado no ano de 1937. Os tipos de serviço prestados abrangem 

internações via SUS, convênios e particulares, e, em outros espaços, ambulatório de 
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espacialidades, residências terapêuticas, comunidade terapêutica e CAPS. O serviço 

possui licença de funcionamento da Vigilância Sanitária (nº CEVS 352260401-861-

000001-1-6, válido até 07/03/2019) e está localizado próximo ao centro da cidade. 

O total de leitos em uso é de 817 (500 via SUS e 317 particulares/convênios) e o 

número total de leitos é de 830. Do total de pessoas internadas, 581 são internações 

voluntárias, das quais 290 via SUS. As vagas para os pacientes do SUS são reguladas 

pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS). São realizadas 

internações voluntárias, involuntárias e compulsórias, de adultos, com comunicação das 

internações involuntárias ao Ministério Público por meio de Ofício. As práticas 

terapêuticas e os alojamentos são separados por perfil diagnóstico e sexo. Os setores são 

fechados com grades que permanecem trancadas durante todo o período. Para circular 

por alguns espaços, os usuários precisam de acompanhamento dos profissionais.  

Há 966 funcionários no hospital, em regime celetista de trabalho, e voluntários. 

Semanalmente são realizadas reuniões clínicas da equipe técnica. Há ações de 

qualificação profissional e de prevenção de acidentes voltadas aos profissionais do 

hospital, por meio de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) anual, em 

que todas as categorias profissionais do hospital recebem treinamento em relação aos 

temas higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e 

procedimentos em emergências. 

A equipe multiprofissional é composta por enfermeiros especialistas em saúde 

mental, dependência química, psicogeriatria e terapia comunitária, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, médicos psiquiatras, médicos clínicos gerais, anestesistas, terapeutas 

ocupacionais, psicólogas, assistentes sociais, nutricionista, farmacêuticos, educadores 

físicos, dentistas, assistentes sociais, cuidadores e monitores de esporte. A instituição 

conta com o Programa de Residência Médica com especialização em Psiquiatria desde 

2012, com atuação nas avaliações admissionais dos pacientes, consultas de rotina e em 

estudos de caso. 

O serviço de enfermagem atual está constituído por 29 Enfermeiros, sendo 01 

Enfermeira gestora, 07 Enfermeiros Supervisores de áreas, dos plantões noturnos e 21 

Enfermeiros assistenciais; 190 Técnicos de Enfermagem e 112 Auxiliares de 
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Enfermagem. Atualmente, 23 profissionais de enfermagem de nível médio se encontram 

afastados por licença médica e 03 foram desligados do quadro de pessoal recentemente.  

A equipe de enfermagem realiza plantões de 06 horas diárias, manhã, tarde e 

noite, no horário das 06h às 12h, das 12h às 18h, das 14h às 20h, das 15h às 21h, das 

16h às 22h, das 17h às 23h e das 18h às 24h, com 36 horas semanais, e plantões 

noturnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Durante a inspeção, tanto os 

profissionais de enfermagem como os cuidadores se encontravam na supervisão dos 

pacientes nos espaços terapêuticos (áreas de convivência).  

Foi verificado que os pacientes assinam um “contrato terapêutico”, como no 

exemplo retirado de um prontuário, abaixo, em que são expostas as regras da internação. 

Há alguns pontos que ferem os direitos dessas pessoas, como a proibição de qualquer 

contato físico ou sexual com outro paciente, abraços, beijos ou trocas de cartas, troca ou 

empréstimo de objetos pessoais, bem como impõe a participação nas atividades 

desenvolvidas pela equipe. 
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Também se verificou, nos prontuários de internação, que o paciente assina um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que concorda com a internação e que 

menciona terem sido esclarecidos seus direitos, conforme Lei nº 10.216. O prontuário 

que será utilizado como exemplo, abaixo, é de um paciente que está em tratamento para 

uso abusivo de substâncias psicoativas e que deseja interromper o tratamento, mas se 

diz impedido pela equipe, que proíbe sua saída, contrariando as garantias preconizadas 

pela Lei mencionada: 
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Profissionais entrevistados informaram que há pessoas que cometeram crimes e 

foram internadas no hospital, por não haver vaga em hospital de custódia, não sendo 

autorizadas a sair. Contaram que um usuário internado há 11 anos “é preservado” (sic), 

mas o juiz não o autoriza a sair. Que outro rapaz está internado há 02 anos também por 

determinação judicial, que a equipe já solicitou sua desospitalização, mas o juiz 

determinou que permaneça por mais 02 anos em hospital de custódia; como não há 

vaga, ele está aguardando no Bairral.  
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A ala SUS recebe pessoas originárias somente da região da DRS XIV 

(Departamentos Regionais de Saúde). Na parte particular, recebem pessoas de outros 

Estados também. 

A divisão dos andares do prédio destinado a pacientes internados via SUS é a 

seguinte:  

 1º Andar Feminino: 41 leitos, todos ocupados, destinado ao atendimento de

psicogeriatria. Equipe de enfermagem composta por 04 profissionais de

enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h),

01 tarde/noite (das 16h às 22h) e 01 noite (das 18h às 06h), e 01 enfermeira,

responsável pelo setor das 07 às 13h.

 1º Andar Masculino: 57 leitos, todos ocupados, destinado ao atendimento de

dependentes químicos com comorbidades. Equipe de enfermagem composta por

02 profissionais de enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e

das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 17h às 23h) e 01 noite (das 18h às 06h), e 01

enfermeiro, responsável pelo setor das 7h às 13h, sendo nesse período referência

para os pacientes que permanecem no espaço terapêutico Lúmen (pátio

destinado aos pacientes do 1º Andar Masculino, 2º Andar Masculino e 2º Andar

Feminino).

 2º Andar Feminino: 47 leitos, todos ocupados, destinado a pacientes psicóticas

crônicas com menor grau de dependência. Equipe de enfermagem composta por

02 profissionais de enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e

das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 16h às 22h) e 01 noite (das 18h às 06h), e 01

enfermeira, responsável pelo setor das 13h às 19h.

 2º Andar Masculino: 36 leitos, todos ocupados, destinado ao atendimento de

dependentes químicos, com maior incidência de alcoolistas e psicóticos

crônicos. Equipe de enfermagem composta por 02 profissionais de enfermagem

de nível médio, manhã tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h), 01 tarde/noite

(das 16h às 22h) e 02 noite (das 18h às 06h), sob a responsabilidade de

enfermeira que atua das 13h às 19h, sendo nesse período referência para a

equipe de enfermagem do 2º Andar Feminino e espaço Lúmen.
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 3º Andar Feminino: 49 leitos, todos ocupados, destinado ao atendimento de

pacientes dependentes químicas com comorbidades e transtornos agudos. Equipe

de enfermagem composta por 02 profissionais de enfermagem de nível médio,

manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 16h às 22h)

e 01 noite (das 18h às 06h), e 01 enfermeiro, responsável pelo setor das 13h às

19h.

 3º Andar Masculino: 40 leitos, todos ocupados, destinado ao atendimento de

dependentes químicos com déficit cognitivo. Equipe de enfermagem composta

por 02 profissionais de enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às

12h e das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 16h às 22h) e 02 noite (das 18h às

06h) e 01 enfermeira, que atua das 13h às 19h.

 4º Andar Feminino: 46 leitos, dos quais 44 estavam ocupados, destinada ao

atendimento de dependentes químicas. Equipe de enfermagem composta por 02

profissionais de enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e

das 12h às 18h) e 02 noite (das 18h às 06h), e 01 enfermeira, responsável pelo

setor das 13h às 19h.

 4º Andar Masculino: 59 leitos, dos quais 56 estavam ocupados, destinado ao

atendimento de dependentes químicos. Equipe de enfermagem composta por 03

profissionais de enfermagem de nível médio, manhã tarde (das 06h às 12h e das

12h às 18h), 01 tarde/noite (das 18h às 24h) e 02 noite (das 18h às 06h), e 01

enfermeiro, responsável pelo setor das 7h às 16h.

 Enfermaria Especial Feminina (Núcleo de Terapia Intensiva Il Feminino): 07

leitos, todos ocupados. Equipe de enfermagem composta por 02 profissionais de

enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h) e

03 noite (das 18h às 06h), sob a responsabilidade compartilhada com o 3º Andar

Feminino de enfermeiro que atua das 13h às 19h.

 Enfermaria Especial Masculina (Núcleo de Terapia Intensiva Il Masculino): 08

leitos, todos ocupados. Equipe de enfermagem composta por 02 profissionais de

enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h) e

02 noite (das 18h às 06h), sob a responsabilidade compartilhada com o 3º Andar

Masculino de enfermeira que atua das 13h às 19h.
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O espaço para atendimento intensivo é um espaço isolado das demais alas. 

 Anexo A (AA) /IC Masculina: 32 leitos, todos ocupados, destinado ao

atendimento de psicogeriatria, pacientes crônicos em internações de longa

permanência. Equipe de enfermagem composta por 04 profissionais de

enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 18h),

01 tarde/noite (das 17h às 23h) e 02 noite (das 18h às 06h), e 01 enfermeiro,

responsável pelo setor das 7h às 13h.

 Anexo B1 (AB1): 48 leitos, estando 47 ocupados, destinado ao atendimento de

pacientes com comprometimento cognitivo. Equipe de enfermagem composta

por 03 profissionais de enfermagem de nível médio, manhã (das 06h às 12h), e

02 tarde (das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 16h às 22h) e 02 noite (das 18h às

06h), sob a responsabilidade compartilhada com Anexo B2, de enfermeira que

atua das 07h às 16h.

 Anexo B2 (AB2): 47 leitos, estando todos ocupados, destinado ao atendimento

de pacientes psicóticos crônicos. Equipe de enfermagem composta por 02

profissionais de enfermagem de nível médio, manhã e tarde (das 06h às 12h e

das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 17h às 23h) e 01 noite (das 18h às 06h), e 01

enfermeira, que atua das 07h às 16h, sendo referência no período da tarde para a

equipe de enfermagem do AA.

Todas as unidades possuem um enfermeiro responsável pelo serviço de 

enfermagem, exceto algumas que compartilham com outro setor, que atuam em horários 

distintos, perfazendo 06 horas (das 07h às 13h ou das 13h às 19h) ou 08 horas (das 07h 

às 16h) diárias, e são referência de outros setores próximos em que o Enfermeiro realiza 

horário oposto. No Plantão noturno todos os setores permanecem sob a supervisão geral 

de 02 ou 03 enfermeiros que compartilham a supervisão com as Unidades Externas. 

As alas de internação do prédio Central SUS e prédio Anexo obedecem à 

padronização estrutural, a saber:  

 Posto de Enfermagem com janela balcão destinada à administração de

medicações via oral, com quadro de avisos contendo escala mensal, escala diária
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de divisão de tarefas, escala de distribuição de banhos de manhã e à tarde (aos 

pacientes dependentes são priorizados os banhos no período da manhã), 

protocolo de atendimento à parada cardiorrespiratória (conforme Algoritmo 

RCP, BLS - Basic Life Suport), painel de pacientes internados e leitos vagos 

com nome completo, armário para a guarda de documentos, área de preparo de 

medicações com pia, bancada, dispensários para sabão antisséptico e papel 

toalha, recipiente seletivo de lixos (papel, plástico, vidro e contaminados, 

conforme plano de gerenciamento de resíduos), caixa de descarte de material 

perfuro cortante em suporte afixado à parede, armário para o armazenamento de 

medicamentos, armário para armazenamento de escovas de dente (nominadas) e 

suporte de lâminas femininas e masculinas (nominadas e de uso vigiado) e 

bebedouro. Todos os postos de enfermagem dispõem de caixa lacrada com 

medicamentos e materiais médicos de consumo para atendimento de 

emergência, torpedo de oxigênio e Desfibrilador Externo Automático (DEA).  

 Rouparia para armazenamento de roupas dos pacientes das Alas. O controle dos

pertences é realizado pela equipe da lavanderia, que é centralizada.

 Sala de TV/cinema, não havendo televisão nos quartos. No momento de cinema

são escolhidos filmes pela equipe multiprofissional para viabilizar reflexão e

debate.

 Consultório médico/multiprofissional, normalmente utilizado pelo médico e

assistente social e como sala de reuniões da equipe multiprofissional.

 Sala de curativos (eventuais ferimentos traumáticos) com uma maca, armário

para armazenamento de material médico de consumo, mesa de mayo, recipiente

seletivo de lixos e caixa de descarte de material perfuro cortante em suporte

afixado à parede. Nos setores onde há pacientes acamados (1º Andar Feminino,

1º Andar Masculino, AA e Enfermarias de IC), o índice de lesão por pressão

(LPP) mantém em zero.

 Quartos com 02 a 08 leitos e camas comuns. Em algumas alas (de pacientes

independentes), nos quartos existe uma mesa de cabeceira para cada cama. As

unidades do primeiro andar, quase que na totalidade, dispõem de leito-berço
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com grade de madeira removível; e as Enfermarias de IC contam com camas 

hospitalares, tipo Fowler com grades de proteção. 

 Banheiros: alguns quartos possuem banheiro, porém todas as alas contam com

banheiros coletivos com duas ou três áreas de banho, distintas das áreas com

sanitários. No 1º Andar Feminino foi observada a existência de um quarto de

banho, com 03 leitos e banheiro anexo, para facilitar o banho e a troca das

pacientes cadeirantes e dependentes. Não foi verificada ou informada a

existência de outras áreas comuns a esta. No entanto, os pacientes dependentes

de auxílio são encaminhados em grupos para o banho, que é realizado,

normalmente, por um profissional de enfermagem de nível médio acompanhado

por um cuidador, responsável por enxugar, hidratar a pele e vestir o paciente,

enquanto outro é encaminhado para o banho e demais aguardam a vez no quarto

de troca, havendo exposição do paciente aos demais que aguardam, em

desrespeito à privacidade e dignidade humana.

 Salas do Conselheiro, presentes no 2º Andar Masculino, 3º e 4º Andar

Masculino e Feminino, onde há pacientes dependentes químicos que recebem

aconselhamento referente aos 12 Passos dos Narcóticos Anônimos.

De acordo com o andar do prédio SUS em que o paciente se encontra e a etapa 

do tratamento, os usuários participam de atividades como: reuniões, educação física, 

relaxamento. Os usuários de andares distintos podem se reunir em algumas atividades 

como reuniões, dependendo do estágio do tratamento. Há estágios em que podem fumar 

apenas dois cigarros por dia. 

Como rotina na instituição, apos o café da manhã e almoço, os pacientes são 

encaminhados para os espaços terapêuticos, sendo 03 setores (01 misto, 01 masculino e 

01 feminino), destinados às atividades de terapia ocupacional com trabalhos manuais, 

dinâmicas, jogos e práticas esportivas. Nestes espaços, dispõem de salão de 

beleza/barbearia, cantina, biblioteca, ambiente de convívio e salas de atividades 

manuais adaptadas de acordo com a complexidade do quadro dos pacientes. Cada 

espaço conta com um posto de enfermagem que dispõe de sala de repouso (01 leito), 

maca, medicamentos (maleta de urgência), DEA, esfigmomanômetro, estetoscópio e 



11 

torpedo de oxigênio para o atendimento de urgência e emergência; e consultórios 

médicos para atendimento clínico e psiquiátrico de rotina. 

Durante a visita no espaço terapêutico Lúmen, os pacientes se encontravam 

dispersos em todo o pátio, em áreas cobertas, áreas livres, nos fumódromos, na cantina e 

nas salas de terapias. O espaço também é subdividido com os pacientes do 3° e 4° 

Andar Feminino aos finais de semana e feriados. O espaço Lúmen conta, assim como os 

demais, com um posto de enfermagem, de responsabilidade da equipe de enfermagem 

do 2° Andar Feminino, utilizado para administração de medicamentos, observação no 

caso de intercorrência clínica, monitoramento dos pacientes por vídeo e para chamada e 

organização dos pacientes para consultas. O posto conta com material de 

urgência/emergência, conforme padrão das unidades de internação e DEA. A equipe de 

enfermagem e de cuidadores dos andares de origem dos pacientes permanecem em 

pontos estratégicos do pátio para supervisão dos pacientes, conforme escala elaborada 

pelo enfermeiro responsável pelo posto (2° Andar Feminino). 

Em inspeção ao espaço Girassol, os fiscais verificaram que para chegar ao local 

é preciso descer uma rampa muito íngreme. A equipe foi questionada se as pessoas com 

deficiência acessavam o local e disseram que não; elas ficavam com outros usuários, por 

não poderem frequentar o espaço. O local é fechado com grades e protegido por telas de 

arame. Para chegar ao local é preciso passar por outro portão de ferro trancado com 

chave. Não é possível a livre circulação. Havia cerca de 100 pessoas no local. 

O hospital fornece as medicações prescritas para as pessoas internadas. Após a 

internação, o médico do hospital faz a avaliação e prescrição da medicação de uso 

contínuo do paciente. Com a prescrição, o hospital fornece a medicação de uso 

contínuo. Esse procedimento é adotado tanto com os pacientes do SUS, quanto com os 

pacientes convênio/particular. 

Dispõem de farmácia no prédio central (2º andar), com funcionamento diário das 

07h às 22h. As doses unitárias são separadas em sacos de armazenamento com zíper 

reutilizáveis e resseláveis, com divisórias destinadas respectivamente aos medicamentos 

da manhã, tarde, noite e com identificação completa do paciente e dos medicamentos 

dispensados. Cada ala de internação recebe uma sacola, tipo malote, contendo os sacos 

com as medicações das 24h. Algumas medicações de uso clínico e psiquiátrico que 
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permanecem nos postos de enfermagem foram padronizadas. Há controle de uso destas 

medicações, que são repostas somente com apresentação de prescrição médica nominal. 

Pode ocorrer também o uso de medicamentos clínicos não padronizados na instituição. 

Nestes casos, a equipe da farmácia adquire o medicamento e entrega à enfermagem para 

uso exclusivo do paciente a que se destina. É norma da instituição que nenhum 

medicamento seja trazido do domicílio e utilizado durante o período de internação. 

Nas enfermarias especiais SUS permanecem as pessoas que chegam ao hospital 

com quadro psicótico agudo ou aquelas que, em situação de internação, apresentam uma 

crise ou agudização do quadro que demandam assistência contínua. Os únicos 

profissionais que permanecem no local são técnicos de enfermagem. O tratamento é 

fundamentalmente medicamentoso e não é incomum o uso de contenção mecânica, a 

qual, segundo os entrevistados, é realizada de acordo com o Protocolo de 

Procedimentos para Contenção Mecânica, o qual prevê monitoramento de 15 em 15 

minutos. Quando um paciente está internado em outro setor do hospital e dá entrada na 

enfermaria especial, a equipe de referência passa a ser a desta enfermaria que, 

normalmente, não se articula à equipe de referência do outro setor. 

Durante a vistoria foram verificadas as dependências das unidades de internação 

SUS, das quais os pacientes e equipe de enfermagem e de cuidadores se encontravam 

dispersos pelos pátios (distintos a cada setor). No 1° Andar Masculino, os pacientes em 

período livre estavam sendo supervisionados no pátio por 02 técnicos de enfermagem, 

sob a supervisão do enfermeiro de referência, responsável pela Unidade do Anexo A. A 

enfermeira responsável por esse setor realiza o horário do período da tarde. 

Na vistoria do 1° Andar Feminino, as pacientes se encontravam fora da unidade, 

com exceção de uma delas que permanecia sem roupas e deitada no leito, encontrando-

se agitada e gritando enquanto seu quarto estava sendo limpo e o leito arrumado pelo 

servido de higiene. Foi observado que, ao deitar-se no leito, a paciente ficou um pouco 

mais calma. Ao ser questionada a respeito, uma profissional da instituição informou que 

tratava de um “comportamento psíquico da paciente” (sic), de estado crônico, e que a 

mesma não era agressiva e “não estabelecia relações com o outro” (sic). 
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A equipe de enfermagem é responsável por definir em qual quarto e cama cada 

pessoa internada ficará e como critério utilizam a necessidade de maior atenção clínica, 

nesse caso as pessoas ficam nos quartos mais próximos do posto de enfermagem.  

Na Enfermaria Especial Feminina as pacientes estavam dispersas no pátio da 

unidade sob a supervisão de 01 cuidador e 01 técnica de enfermagem. O serviço de 

enfermagem estava sob a supervisão, naquele momento, da enfermeira de referência, 

responsável pelo 1° Andar Feminino. Não havia pacientes restritas ao leito. Nesse setor 

foram apresentados os materiais de contenção mecânica, padronizados pela instituição, 

consistindo em faixas de tecido de algodão (para membros inferiores, superiores e 

região torácica) confeccionadas na instituição e pulseiras pré-fabricadas de material 

resistente, acolchoado e com presilhas.  

A enfermaria especial feminina possui uma parte externa coberta, onde há uma 

TV e uma mesa usada para desenhar, uma parte externa descoberta, um consultório e a 

enfermaria onde ficam as camas. As únicas atividades realizadas pelas pessoas 

internadas são desenhar e ver TV. Não há projetos de acompanhamento que prevejam 

atividades diversificadas e o tratamento é basicamente medicamentoso.  

A Enfermaria Especial Masculina, alocada no prédio anexo e próxima a unidade 

do Anexo A (AA), contava com 08 pacientes, estando 01 em repouso no leito e os 

demais em área livre. Naquele momento não havia pacientes em contenção mecânica. A 

psicóloga atende as pessoas em situação de internação três vezes por semana; o 

psiquiatra atende diariamente; o médico clínico geral, três vezes por semana; e o 

enfermeiro está na enfermaria nos período matutino e vespertino. Profissional da equipe 

destacou que o setor não fica sem técnicos de enfermagem. Existem, no hospital, 

profissionais que cobrem as faltas. Destacou, ainda, que as condições de trabalho são 

boas e que há pouca rotatividade dos profissionais da equipe de enfermagem. O 

profissional entrevistado percebe dificuldade das pessoas internadas em concentrarem-

se em alguma atividade e sugere que talvez seja devido ao quadro agudo apresentado. 

Normalmente eles assistem TV e circulam pelo espaço da enfermaria.  

Do mesmo modo que na enfermaria feminina, é a equipe de enfermagem, junto 

com as cuidadoras, que promovem atividades para as pessoas internadas na enfermaria 

masculina SUS, as quais são restringidas pela falta de planejamento e de material. 
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Normalmente, a rotina é a mesma: higienização, café da manhã, saída para o pátio 

externo, almoço, descanso, lanche da tarde, saída para o pátio externo, jantar, ceia e 

descanso. Profissionais entrevistadas disseram que seria importante ter um (a) psicólogo 

(a) para atender as pessoas internadas na área da intercorrência clínica, bem como um 

(a) terapeuta ocupacional para desenvolver atividades com as pessoas internadas. 

No Anexo AA havia 32 pacientes sob a supervisão de 04 técnicos/auxiliares de 

enfermagem. Os pacientes permaneciam dispersos pelo pátio e alguns em área coberta. 

A equipe de enfermagem estava sob a supervisão de enfermeiro que estava ausente 

naquele momento, por participar de curso no departamento de educação continuada da 

instituição. Um dos pacientes com comprometimento cognitivo permanecia sem roupas 

perambulando dentre os demais, acompanhado por profissional de enfermagem; outro 

paciente com doença de Huntington em fase avançada se encontrava em poltrona 

reclinável com colchão piramidal.  

Do pátio do Anexo AA os fiscais tiveram acesso ao pátio dos Anexos AB1 e 

AB2, separado desse último por grades e portão que permanecia trancado. Os pacientes 

estavam dispersos pelo pátio, alguns repousavam nos bancos ou no próprio chão e 

outros assistiam TV na sala de cinema. Foram observadas as salas terapêuticas, espaço 

de barbearia, sala de cinema e horta. Do pátio, os pacientes tinham acesso ao refeitório, 

onde os pacientes do AB2 aguardavam a refeição. A equipe de enfermagem de ambas as 

unidades supervisionava os pacientes, e estava sob a supervisão de enfermeira que 

estava ausente da unidade por motivo de participação de curso interno. Os profissionais 

presentes informaram que o almoço é oferecido primeiramente aos pacientes com dieta 

especial, posteriormente aos pacientes do Anexo AB2, por possuírem maior autonomia 

para realização das refeições, e por último aos pacientes do Anexo AB1, que possuíam 

maior déficit cognitivo e necessitavam de maior auxílio. Foi possível observar a 

refeição oferecida: arroz, feijão, rocambole de carne e salada de alface e suco, que 

apresentava bom aspecto. 

Também foi visitado o refeitório central, que é destinado às demais unidades do 

prédio central, do 2º ao 4º andar, masculino e feminino. O almoço é servido em horários 

distintos às unidades masculinas e femininas. 
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Pela diferença de horário de trabalho realizado pelos enfermeiros e pelos 

profissionais de enfermagem de nível médio, há períodos de ausência de supervisão 

direta por enfermeiros em determinados setores; também há ausência de enfermeiros 

para cobertura de folgas e ausências por faltas, desconto de banco de horas, ficando o 

setor sob a supervisão de um enfermeiro de referência, lotado em outro setor. A 

presença do profissional enfermeiro deve ser mantida para assumir o planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação do serviço de enfermagem, durante 

todo o horário de funcionamento da instituição em que exista ação/atuação de 

profissionais de nível médio de enfermagem, de acordo com a Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87. 

Os fiscais foram informados que cerca de 20% das pessoas internadas na ala 

SUS são “reinternantes” (sic), que muitos se encontravam em situação de rua e não têm 

suporte familiar; que há muitos casos de abandono em que o serviço social tenta contato 

com os familiares, mas não consegue; e que há pouco suporte das famílias. Também 

foram informados que os profissionais tentam alternativas, fazendo articulação com o 

município para outros serviços de acolhimento e para que o próprio serviço do 

município faça o trabalho com a família, e que às vezes é preciso acessar o Poder 

Judiciário. Há possibilidade de encaminhamento para Comunidade Terapêutica, se for o 

desejo do usuário e indicação da equipe. 

Profissionais da ala SUS informaram que realizam grupos operativos e grupos 

terapêuticos. Os grupos operativos são realizados 01 ou 02 vezes por semana (se houver 

necessidade de dividir os grupos), enquanto os grupos terapêuticos podem ser realizados 

de 02 a 06 vezes por semana, dependendo do setor. Explicaram que os usuários são 

convidados a participar dos grupos, mas não há obrigatoriedade. Em caso de recusa, elas 

conversam com os usuários para entender o motivo, mas a pessoa pode permanecer no 

espaço terapêutico. Segundo as profissionais, nos grupos operativos os usuários têm 

espaço para falar sobre suas demandas e reclamações, as quais são repassadas para o 

setor administrativo. 

Algumas profissionais da ala SUS informaram que normalmente os usuários 

aderem às atividades propostas. Caso algum usuário não queira realizar alguma 

atividade, é possível adaptar ou mudar para outras atividades a partir da avaliação da 
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equipe e das possibilidades do setor. Informaram que os profissionais são flexíveis, mas 

tentam motivar a pessoa a fazer novas atividades.  

Ainda, profissionais que atuam na ala SUS consideram que o local possui 

estrutura e limpeza adequadas. Há funcionários específicos para a limpeza. Além disso, 

existe uma “comissão de varreção” (sic) em que os usuários que gostam de ajudar 

podem auxiliar em algumas atividades, como ajudar a varrer, regar as plantas e servir o 

chá. Elas ressaltaram, todavia, que não há obrigatoriedade dos usuários ajudarem e os 

funcionários. Da mesma forma, não é obrigatório que os usuários arrumem as próprias 

camas, mas são orientados a fazê-lo. 

Diariamente a equipe da limpeza verifica se há necessidade de manutenção das 

instalações sanitárias. Caso encontrem, a coordenadora administrativa é avisada e 

encaminha a solicitação à equipe de manutenção do hospital. Feita a solicitação, o 

responsável pela manutenção acompanha as requisições.   

Profissionais informaram que há médico psiquiatra na instituição 24h, sendo 03 

durante o dia e 01 de plantão à noite. Se o usuário solicitar consulta, é possível acionar o 

médico disponível. Se precisar de consulta com alguma especialidade médica, o usuário 

é encaminhado para atendimento na rede de saúde do município de origem ou no 

hospital de Itapira. O transporte é feito com carro ou ambulância do próprio hospital 

Bairral. 

O hospital possui duas ambulâncias básicas (modelo não UTI). Todo o 

transporte, quando necessário, é realizado pelas ambulâncias. O paciente é 

acompanhado por 01 técnico de enfermagem ou 01 enfermeiro. Se o paciente internado 

for SUS, ele é encaminhado ao Hospital Municipal de Itapira; se possuir convênio ou 

for particular, é encaminhado à Santa Casa de Itapira. Os serviços de referência para 

urgência/emergência para casos de necessidade de transferência são o Hospital 

Municipal de Itapira e a Santa Casa de Itapira. 

A rotina para checagem da maleta de emergência mantém-se instituída como 

diária para registro do lacre e do teste do DEA ou Cardioversor/desfibrilador, realizada 

por profissional de nível médio, e como mensal para validade dos medicamentos, 

realizada pelo enfermeiro supervisor.  
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Os prontuários são eletrônicos. Segundo profissional da instituição, a transição 

do sistema de gestão integrada está em fase final para a inserção da certificação da 

assinatura eletrônica. A identificação dos profissionais é verificada, até o momento, por 

meio de senha de uso pessoal (número do CPF) e confere ao registro a identificação do 

profissional, com nome, número de inscrição e categoria profissional.    

Profissionais entrevistados nas duas enfermarias SUS informaram sobre a 

participação em formação continuada. Citaram cursos de primeiros socorros, de manejo 

e cuidado com as pessoas que estão internadas, sobre transtornos psiquiátricos, dentre 

outros. Disseram que recebem pagamento pela participação nestes eventos, os quais 

contribuem para melhor desenvolvimento do trabalho. 

Uma vez por semana ocorre reunião de equipe com a presença da enfermeira 

chefe, do médico psiquiatra e da assistente social. A enfermeira transmite o que foi 

decidido nesta reunião para a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem 

desenvolve atividades improvisadas com as pessoas internadas quando é possível. Uma 

mulher permanece o dia todo no quarto, pois se nega a sair. 

Os fiscais foram informados que para contenção de pacientes agitados e com 

risco para si ou outrem são seguidas as seguintes rotinas: manejo verbal do enfermeiro, 

com abordagem para elucida a situação e os riscos; manejo de contingência, com 

sugestão de mudança de ambiente e diminuição dos estímulos sensórios; aplicação do 

Protocolo de contenção mecânica assistida, conforme modalidade de contenção 

(Modalidade de Contenção Mecânica Assistida por Emergência ou Modalidade de 

Contenção Mecânica Assistida por Urgência), de prescrição exclusiva do médico e 

monitoramento da equipe de enfermagem, de acordo com a ficha de Contenção 

Mecânica Assistida. 

Em relação ao Protocolo de Contenção Mecânica Assistida, a ficha estabelecida 

pelo protocolo não contempla no campo de verificação das extremidades as condições 

da pele (Art. 4º § 2º), no caso de lesão por fricção; o Art. 6º mencionado no referido 

protocolo, como sendo da Resolução Cofen nº 427/2012, não confere com o disposto no 

mesmo artigo desta; nos procedimentos de responsabilidade do técnico/auxiliar de 

enfermagem, não há menção sobre a inclusão dos dados da ficha de contenção no 

prontuário eletrônico do paciente; as ações realizadas pelo técnico/auxiliar de 
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enfermagem no procedimento de contenção mecânica, conforme prevê no documento, 

no subitem 2, item 1.8. “Realizar a contenção mecânica assistida com técnica 

padronizada e segura”, não são definidas no mesmo protocolo, não havendo a descrição 

da técnica referida; ausência de citação da Resolução Cofen nº 427/2012, que normatiza 

os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica assistida de 

pacientes, como referência bibliográfica consultada, assim como da Resolução CFM nº 

1.598/2000, também mencionada no documento; o protocolo de contenção assistida não 

contempla o procedimento para a modalidade de faixa de proteção – risco de quedas, 

conforme opção estabelecida na ficha de contenção. 

Na análise das fichas de contenção mecânica assistida havia registros a cada 15 

minutos de dados vitais, verificação de extremidades, e aspectos gerais relacionados ao 

nível de consciência, de comportamento, quanto à presença de eliminações fisiológicas, 

de ingesta hídrica e tentativa de liberação da contenção mecânica, com descrição do 

motivo da liberação ou manutenção. Contudo, em um dos documentos não constavam 

dados completos durante todo o período que a paciente permaneceu contida, por 

2h30min. Foi verificado o registro de sinais vitais de apenas uma aferição (de FC, FR e 

PA), ausência do registro da verificação da perfusão em dois períodos e ausência de 

eliminações fisiológicas e de ingesta hídrica (hidratação, se oferta ou por solicitação) 

em todos os períodos. 

Quanto à infraestrutura e provimentos de recursos materiais, segundo a equipe, 

as Enfermarias Especiais, destinadas ao atendimento de pacientes em intercorrência 

psiquiátrica que requerem maior observação e que podem representar risco para si ou 

para outrem (agudizados, agressivos, dependentes químicos recém- admitidos, quando 

internação involuntária) não são adequadas ao atendimento proposto, o que interfere na 

prestação da assistência. São compostas por quartos coletivos, de 03 a 08 leitos e não 

contam com quartos privativos para os pacientes em estado de agitação psicomotora, 

que necessitem de contenção de espaço ou contenção mecânica, havendo a contenção 

física do paciente no leito, junto aos demais pacientes do quarto, sem qualquer garantia 

de privacidade. Contudo, informam que novo prédio foi construído para acomodar as 

enfermarias especiais de intercorrências psiquiátricas das unidades (1° Andar Feminino 
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e 1° Andar Masculino). Em fase final de acabamento e mobília, similar ao Núcleo de 

Terapia Intensiva das unidades particulares/convênios, será denominado “Núcleo 2”, 

devendo ser ocupado pelas enfermarias especiais ainda no mês de dezembro/2018. A 

nova unidade acomodará as enfermarias especiais masculina e feminina em locais 

distintos, com espaços abertos individuais, quartos privativos para o atendimento de 

urgência/emergência, observação psiquiátrica, e em situações de contenção mecânica de 

pacientes, além de postos de enfermagem, que contarão com equipe de enfermagem 

distinta sob a supervisão de profissional enfermeiro exclusivo do setor. 

Foi informado que a instituição possui três farmacêuticas, oito técnicos de 

farmácia e dois aprendizes. Em inspeção sanitária realizada na farmácia do hospital, 

verificou-se que os medicamentos controlados ficam em armários com chave e que 

realizam controle de temperatura do ambiente e dos equipamentos de refrigeração. 

Como não conformidades, verificou-se, na sala de fracionamento e diluição, que ela 

serve de área de passagem para sala administrativa e copa; caixa de isopor aparentando 

bolor e sujidade acondicionando medicamentos diluídos; presença de inúmeras caixas 

de papelão com medicamentos acondicionadas no local; pia de diluição de saneante 

sendo utilizada para lavagem de louças e copos; ausência de sala para paramentação. 
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A inspeção sanitária realizada nas alas de internação foi feita de forma amostral, 

tendo sido verificado que não havia registro de manutenção preventiva em todos os 

equipamentos médicos; presença de infiltração em vários ambientes; ausência de 

suporte adequado para a caixa de perfuro cortante; caixa de medicamentos e materiais 

de urgência exposta ao sol; presença de medicamento vencido na caixa de urgência 

mesmo com registro de checagem das validades sendo posterior ao vencimento da 

medicação. 

Na inspeção ao Abrigo de Resíduos de Serviços de Saúde, localizado em uma 

casa na área externa ao prédio central, foram identificadas como não conformidades 

ausência de identificação no local; estrutura inadequada sem piso e paredes lisos e 

laváveis, ausência de proteção contra a entrada de insetos e roedores; ausência de ralo e 

ponto de água; presença de sacos com resíduos infectantes acondicionados diretamente 

no chão e presença de bolor nas paredes. 

As unidades particulares/convênios são as seguintes: 

Unidades Demanda Capacidade Gênero 
Média de 

internação 

Vivenda 
Transtornos 

agudos 
60 Misto 45-60 dias 

Estância 
Psiquiatria e 

geriatria 
55 Misto 60 dias 

Recanto 

Transtornos 

graves e 

deficiências 

35 Masculino 90 dias 

Mirante 
Dependência 

química 
64 Misto 90 dias 

Esplanada Casos crônicos 60 Misto 90 dias 

Vale Verde Geriatria 43 Misto 90 dias 

As unidades ou áreas externas, destinadas à internação de pacientes particulares 

ou por convênios, com perfis diagnósticos distintos, são edificações independentes, 

similares quanto à hotelaria e programa terapêutico. Também similares quanto à 

estrutura física, com exceção da unidade do Recanto, por possuir enfermarias de 03 e 08 

leitos. As unidades dispõem de quartos duplos ou apartamentos (considerados suítes). 

São realizadas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias. Nas internações 
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voluntárias e involuntárias, um familiar se responsabiliza. O médico plantonista realiza 

uma anamnese para definição da hipótese diagnóstica inicial.  

 Mirante: havia 64 leitos, estando todos ocupados. Destina-se às pessoas que

apresentam dependência química, com duração do tratamento de 30 a 90 dias. Não há 

moradores nesta unidade. A terapia é dividida por fases ou “estágios motivacionais” que 

compreendem: desintoxicação, conscientização, motivação e prevenção à recaída. As 

profissionais informaram que há atendimentos psicológicos individuais semanais nesta 

unidade e são feitos grupos. Ocorrem reuniões semanais com as famílias, aos sábados. 

Após a alta, avaliada pela equipe que acompanha o caso, podem ser indicados como 

encaminhamentos a participação em grupos de apoio, hospital dia, acompanhamentos 

psiquiátrico e psicológico. São realizados testes toxicológicos (urina), que segundo as 

profissionais entrevistadas estão previstos nos contratos, nas unidades Mirante e 

Vivenda. Na unidade Mirante, a equipe de enfermagem estava composta por 03 

profissionais de enfermagem de nível médio no período da manhã e tarde (das 06h às 

12h; e das 12h às 18h), 02 tarde/noite (das 16h às 22h e das 18h às 24h) e 02 noite (das 

18h às 06h), sob a supervisão de enfermeira responsável do setor das 07h às 16h. 

 Esplanada: havia 60 leitos, estando 58 ocupados. Destina-se ao atendimento de

pacientes psiquiátricos agudizados e de moradores crônicos. Foi informado que acolhe 

pacientes de longa permanência, e internações mais curtas, de 30 a 40 dias, mas todos os 

pacientes com quem os fiscais conversaram eram moradores, sem perspectiva de alta. 

Os pacientes relataram não saber quando e se receberão alta e a maioria manifestou o 

desejo de interromper o tratamento. 

Os dormitórios têm banheiro, havendo cantina, refeitório, salas para atendimento 

de Terapia Ocupacional e piscina. Foi entrevistada paciente que estava na sua 40ª 

(quadragésima) internação no Bairral e outro que está há mais de 20 anos, tendo 

relatado que desejava sair. Em conversa com o psiquiatra, este relatou que é da linha 

antimanicomial e que tenta fazer com que as internações não ultrapassem 02 (dois) 

meses. 
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São realizados grupos operativos semanais (para tratarem de questões do dia a 

dia no setor), havendo uma divisão de cores para a distribuição nos grupos: verde (casos 

mais leves), amarelo e vermelho (casos crônicos). São conduzidas atividades por 

terapeuta ocupacional e educador físico, de acordo com as possibilidades de cada um.  

Também há atendimentos psicológicos individuais semanais com os pacientes e 

grupos terapêuticos. A equipe de enfermagem é composta por 04 profissionais de 

enfermagem de nível médio, no período da manhã e tarde (das 06h às 12h e das 12h às 

18h), 01 tarde/noite (das 18h às 24h) e 02 noite (das 18h às 06h), sob a responsabilidade 

de enfermeira que atua das 07h às 16h, ficando como referência de unidades próximas, 

como a Mirante, durante o horário de almoço. 

 Recanto: havia 35 leitos, estando 30 ocupados. Recebe pessoas com quadros

orgânicos, com longo histórico de psicose, e autismo. Dos pacientes internados, 23 são 

de longa permanência, com manutenção do vínculo familiar. Nesta unidade, o 

atendimento psicológico individual é realizado de acordo com a demanda. São feitos 

grupos operativos e os denominados “grupos de estimulação da mente” (vivência das 

emoções). Alguns pacientes têm comprometimento maior, não verbalizam. A equipe de 

enfermagem estava composta por 04 profissionais de enfermagem de nível médio no 

período da manhã (das 06h às 12h), 03 tarde (das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 17h às 

23h) e 02 noite (das 18h às 06h), sob a responsabilidade de enfermeira que atua no 

horário das 13h às 19h. Como referência na supervisão do serviço de enfermagem no 

período da manhã, a unidade conta com a enfermeira da unidade Estância. Pode 

acontecer de pacientes da unidade Recanto serem transferidos para a unidade Estância, 

devido ao envelhecimento. Pacientes das unidades Estância e Recanto podem receber 

visitas diárias de 01 hora de duração.  

 Vivenda: havia 60 leitos, estando 57 ocupados. Recebe pessoas com quadros

agudos de transtornos de personalidade, transtornos de humor, psicóticos e 

comorbidades em dependência química. Pacientes podem receber visita limitadas a uma 

hora e meia. Internação de 30 a 40 dias, em média. A entrada é fechada a chave. 
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Os fiscais observaram a função de controle das atitudes dos pacientes feitas 

pelos funcionários. Ao adentrarmos no refeitório, um paciente pediu permissão para um 

profissional da equipe para passar de um cômodo para outro mesmo não havendo porta 

separando os cômodos. Os pacientes podem fazer ligações 03 vezes por semana, por 10 

minutos. 

Na unidade vivenda há cabines telefônicas individuais e os usuários podem fazer 

ligações em horários determinados. As ligações são de dez minutos no máximo, 03 

vezes por semana. 

São feitos grupos operativos e terapêuticos, de acordo com os perfis dos 

usuários. Não havia moradores neste setor. A equipe de enfermagem estava composta 

por 04 profissionais de enfermagem de nível médio no período da manhã (das 06h às 

12h), 03 tarde (das 12h às 18h), 01 tarde/noite (das 18h às 24h) e 02 noite (das 18h às 

06h), sob a supervisão de enfermeiro responsável pelo serviço de enfermagem do setor 

das 07h às 16h. A supervisão de enfermagem dessa unidade é compartilhada com o 

setor do Núcleo de Terapia Intensiva. 

 Estância: havia 55 leitos, estando 51 ocupados. Geralmente recebe usuários

acima dos 60 anos, mas depende da avaliação do médico plantonista. Pessoas com 

dificuldade de mobilidade podem ser encaminhadas para este setor. Dos 55 leitos, em 

torno de 18 são de longa permanência. As profissionais entrevistadas referem que não se 

trata de casos de abandono familiar, e que há uma usuária que está há 20 anos no local e 

a família a visita todo final de semana. A maior parte dos usuários apresenta transtornos 

demenciais senis. Também há casos de transtornos depressivos, transtornos psicóticos, 

síndromes demenciais, Mal de Alzheimer e outros transtornos de humor e 

neuropsiquiátricos, além de pessoas com dependência etílica em idade mais avançada. 

Há atendimento psicológico semanal. A partir da hipótese diagnóstica e avaliação 

funcional, os usuários são integrados nos grupos (grupo de estimulação de memória, de 

habilidades sociais, estimulação da função executiva, por exemplo). Foi relatado por 

profissional da equipe que em alguns casos são utilizadas faixas nas camas para 

contenção neste setor. A equipe de enfermagem estava composta por 07 profissionais de 

enfermagem de nível médio no período da manhã (das 06h às 12h), 04 tarde (das 12h às 



24 

18h), 02 tarde/noite (das 15h às 21h e das 17h às 23h) e 02 noite (das 18h às 06h), sob a 

supervisão de enfermeira responsável pelo serviço de enfermagem do setor das 07h às 

16h.  

 Vale Verde: havia 43 leitos, estando 38 ocupados. Recebe pacientes geriátricos,

com comprometimento motor e psíquico avançado, dependentes de cuidados de 

enfermagem. Em torno de 15 pacientes são acamados e a maioria dos pacientes são 

moradores, sem perspectiva de saída. Identificado, por exemplo, paciente que ali reside 

há 33 anos e outra há 27 anos. A entrada é trancada a chaves.  

Composto por dormitórios (individuais, duplos e triplos) com banheiros, sala 

com TV e espaço para fisioterapia (não há Terapia Ocupacional). Constatados pacientes 

com faixa abdominal, tendo sido informado que alguns pacientes dormem com a faixa 

amarrada, para evitar risco de queda. Foram identificados dois leitos para emergência. 

Foi relatado que há um paciente com recomendação médica para ficar amarrado 

diariamente, por risco de queda e suicídio. Foi dito também que a psiquiatra comparece 

três vezes por semana e que a unidade conta com 47 funcionários.  

A equipe de enfermagem estava composta por 07 profissionais de enfermagem 

de nível médio no período da manhã (das 06h às 12h), 05 tarde (das 12h às 18h), 02 

tarde/noite (das 14h às 20h e das 16h às 22h) e 03 noite (das 18h às 06h), sob a 

responsabilidade de enfermeira que atua no horário das 07h às 16h.  

De acordo com profissionais entrevistadas, há saídas terapêuticas (com 

acompanhante terapêutico do hospital), que são avaliadas semanalmente pela equipe 

que acompanha o caso. Também há saídas para passeios com as famílias e saídas 

coletivas mensais, que são passeios definidos em reunião pelos pacientes, com 

acompanhamento de profissional do hospital, dependendo do setor. Para as saídas, a 

equipe combina previamente com as famílias e os pacientes a quantia em dinheiro que 

será levada e como será gasto. As licenças terapêuticas são de 48 horas, quando o 

paciente vai para a casa da família e retorna ao hospital, e ocorrem em todos os setores 

externos (particulares/convênios).  
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No setor denominado “Núcleo de Terapia Intensiva” (intercorrências) há 12 

vagas, estando todas ocupadas, e se trata de um setor com estrutura diferenciada 

(câmeras em todo o espaço, exceto nos banheiros, vidros que não quebram, chuveiros 

embutidos nas paredes, quartos com mobiliário mínimo, camas fixadas no chão e com 

estrado fixo), semelhante ao que os profissionais denominaram como UTI psiquiátrica.  

Para adentrar ao Núcleo é preciso ultrapassar duas portas trancadas com chave. 

Para acessar o pátio onde estavam os internos foi preciso ultrapassar outra porta 

trancada com chaves. Não há livre acesso. São 12 leitos e é a porta de entrada das 

internações particulares. Atende mulheres e homens.  

É um espaço de característica asilar trancado por duas portas, uma que separa o 

ambiente externo de uma antessala, e outra que separa a antessala do local de internação 

propriamente dito. Há ainda uma terceira porta, também trancada, que separa o pátio 

para banho de sol e a sala de TV. Pacientes são proibidos de fazer ligação telefônica. O 

pátio contava apenas com bancos de concreto. Os pacientes estavam dispersos pelo 

local e não havia cronograma de atividades. Segundo um paciente, o que se faz lá se 

resume a “comer, dormir e tomar medicação”. Havia apenas um pequeno extintor de 

incêndio, os quais segundo um funcionário não podem existir em maior número por 

motivo de segurança e perfil dos pacientes. 

O Núcleo abriga pacientes agudos, todos aqueles que chegam via 

remoção/resgate, e outros deslocados de outras unidades, por terem agudizado. Os 

pacientes não realizam qualquer atividade e não há tratamento psicoterapêutico, apenas 

psiquiátrico. Os pacientes ficam em média 02 semanas no Núcleo. 

Pacientes relataram que na no Núcleo a carga de remédio é alta/aumentada, e 

que misturam todos os perfis, ao contrário das demais unidades. Um paciente internado 

por uso abusivo de drogas afirmou que “misturam com quem grita muito” (sic), e que se 

angustiava com os gritos dos pacientes mais comprometidos.  

Segundo profissional presente no Núcleo no momento, o local destina-se a 

pacientes envolvidos em intercorrências relacionadas à: a) risco de agressão- 

vitimização; b) risco de hetero ou autoagressividade; c) risco de evasão; e d) crises 

comportamentais. 
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Pacientes que se encontravam no Núcleo informaram que são bem tratados pela 

enfermagem e que não sabem quanto vão sair da unidade. Enfermeiros são os 

profissionais mais presentes no tratamento. Um paciente informou dificuldade de acesso 

a medicamentos regulares, tendo relato que tivera forte dor de cabeça e que o 

medicamento chegou após 4 (quatro) horas. 

Presenciou-se um paciente que havia acabado de chegar de outra unidade, 

observando-se sua conversa espontânea com outro usuário sobre o motivo do seu 

encaminhamento para o Núcleo, tendo ele relatado que estava na Vivenda, mas foi 

enviado para o Núcleo “por ter chamado uma menina de feia e por ela ter corrido atrás 

dele por conta disso” (sic). Na conversa com o profissional que se encontrava no 

Núcleo, este explicou que o caso se enquadraria na hipótese “risco de agressão-

vitimização”, em virtude do paciente poder ser agredido por outros pacientes devido ao 

episódio. 

Uma das pacientes que estava no Núcleo seria submetida em breve à 

Eletroconvulsoterapia (ECT), e estava realizando os exames preparatórios. Profissional 

do Núcleo informou que em casos como o dela um familiar autoriza a ECT. Foi 

explicado pelos fiscais a importância da colheita de consentimento/autorização da 

própria paciente, via tomada apoiada de decisão, se necessário, tendo o profissional 

expressado que entendia não ser isso possível no caso concreto. 

Foi constatado em inúmeras falas que basta que um médico entenda que essa 

pessoa não está em condições de exprimir a própria vontade para que se busque a 

autorização de um familiar para qualquer ato médico. Esse proceder contraria 

frontalmente direitos básicos dos pacientes. A Lei Brasileira da Inclusão deixa claro 

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

para tratamentos médicos é obrigatória. Assim, urge que para qualquer proceder médico 

seja obtido o consentimento do próprio paciente para sua realização, recorrendo-se à 

tomada de decisão apoiada quando o médico não compreender a vontade do paciente. 

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

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

O profissional falou dos benefícios da ECT, em casos como psicose puerperal. 

Na ala SUS foram identificadas mulheres grávidas, internadas por problemas com 
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drogas, e um dos funcionários disse que não gostava de fazer isso, mas que levava essas 

mulheres para dar à luz e elas voltavam sem a criança. 

No Núcleo, uma mulher de 43 anos informou ter sido internada a força, que não 

se recordava como chegou ao hospital, pois disse ter sido sedada. Alegou não ter sido 

informada sobre seu quadro, tampouco sobre seu Projeto Terapêutico Singular. Falou 

sobre as saudades dos filhos, e que já pediu para falar com a família por telefone, 

entretanto, teve o pedido negado. A usuária se queixou de fome, e disse ter pedido para 

tomar banho de manhã, uma vez que estava menstruada, mas foi impedida. 

Outra usuária que se encontrava no Núcleo, de 25 anos, disse que percebeu 

movimentação no hospital, pois julga que sabiam da inspeção; também relatou que 

havia pedido sabonete há três dias, mas que apenas no dia anterior à visita fizeram 

reposição em todos os banheiros, e se queixou sobre a ausência de atividades ao longo 

do dia.  

Um usuário que estava no Núcleo, de 53 anos, falou sobre a suspensão das 

atividades que fazia em outra unidade quando foi encaminhado para o Núcleo, disse da 

falta de agenda e que não têm atividades durante todo o dia. 

Outro usuário, de 35 anos, disse nunca ter ouvido falar de Projeto Terapêutico 

Singular, que nunca foi informado sobre seu estado de saúde, tampouco sobre quais 

medicamentos toma e o motivo, nem possíveis datas de saída. Disse estar no Núcleo por 

punição, uma vez que se desentendeu com uma paciente. Informou ter chegado ao 

hospital por meio de remoção e ter sido dopado, tendo dormido por dois dias. 

Colheu-se relato de um paciente do Núcleo que havia tentado cometer suicídio 

recentemente no setor, após ser internado novamente após episódio de fuga. Perguntado 

sobre o motivo da tentativa de suicídio, respondeu que o fez “por falta de perspectiva do 

tratamento” (sic), dizendo que não mais acredita que a internação pode curá-lo. 

Questionado o profissional sobre a possibilidade da ocorrência de efeito iatrogênico da 

internação asilar praticada, se eventualmente foi levantada a hipótese da internação 

asilar ser concausa da tentativa de suicídio recentemente ocorrida, o profissional 

respondeu não acreditar que o entorno possa influir na genética. Logo, a doença é vista 

como algo intrínseco e imodificável na pessoa, isolada de dinâmicas e influências 

externas.  
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A equipe de inspeção identificou um usuário recluso no quarto, e a justificativa 

dos técnicos foi o alto risco de agressão aos demais usuários. Foi informado que este 

usuário sofre contenções medicamentosas com frequência. 

Um paciente internado do Núcleo relatou que ficou amarrado a noite toda 

porque não quis tomar medicação (ficou com medo desta interagir com a medicação que 

já estava tomando). Estava com medo porque não lhe disseram o que seria aplicado 

quando ele questionou. Ao verificarmos o prontuário constava contenção realizada em 

30/11/18 no registro de contenção. Quem fez a contenção foi o enfermeiro, das 20h às 

23h. Não havia indicação do médico para a contenção e estava registrado que foi 

realizada para medicar.  

Em diálogo com um profissional que estava no plantão do Núcleo, quando 

indagado sobre a ausência do PTS naquele espaço, ele informou a necessidade da 

suspensão do Projeto para a implementação de uma abordagem terapêutica focada no 

ajuste da medicação, fazendo comparação à UTI de um hospital geral. Também 

informou que utilizam como modelo de avaliação a escala de depressão de Beck e como 

referencial teórico a terapia Comportamental. Comentou sobre alta procura de pessoas 

de todo o país pelo tratamento através de ECT, alegando efetividade e evolução rápida, 

sobretudo por puérperas. Ele também informou não haver oferta de terapia familiar no 

hospital.  

No núcleo as visitas são livres, porém por 15 minutos, apenas. Há horário para 

receber ligações: duas vezes ao dia, entre 08h e 20h30. Os usuários só podem fazer 

ligações depois de 48 horas no local e somente uma vez durante sua permanência ali. 

Alguns usuários entrevistados no Núcleo informaram que foram impedidos de fazer 

telefonemas para suas famílias. Uma delas havia chegado sedada no dia anterior ao local 

e não sabia o motivo de sua internação, não haviam lhe explicado o funcionamento do 

local ou as condutas em relação ao seu tratamento. Ela disse ter tentado falar com seus 

familiares para tentar entender o porquê estava ali, mas não permitiram. 

Mesmo no Núcleo, unidade destinada a casos urgentes, pratica-se a internação 

forçada fora dos casos de urgência e emergência (risco de vida – iminência de auto ou 

heteroagressividade), tais como nas hipóteses declaradas pelo médico psiquiatra de risco 

de evasão e crises comportamentais. 
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A equipe de enfermagem do Núcleo estava composta por 03 profissionais de 

enfermagem de nível médio no período da manhã e tarde (das 06h às 12h; e das 12h às 

18h), 01 tarde/noite (das 16h às 22h e das 18h às 24h) e 02 noite (das 18h às 06h), sob a 

supervisão de enfermeiro responsável pelo serviço de enfermagem do setor e da unidade 

Vivenda, das 07h às 16h.  

As unidades externas contam com posto de enfermagem com área administrativa 

para elaboração de relatórios e checagem da prescrição médica em prontuário 

eletrônico, com janela de acesso aos pacientes para administração de medicamentos; 

área de preparo de medicamentos, onde se mantém pequeno estoque de medicamentos 

padronizados (de uso clínico e psiquiátrico) para o atendimento de prescrições médicas 

extras quando de intercorrências/se necessário, estoque de medicamento não 

padronizado de uso clínico, maleta/caixa de urgência contendo medicamentos de 

urgência/emergência e materiais médicos de consumo (de controle mensal do conteúdo 

ou de rompimento do lacre realizado pelo enfermeiro), além de materiais para intubação 

e laringoscópio; equipamentos (DEA ou Cardioversor/desfibrilador, aparelho de pressão 

e glicosímetro) e torpedo de oxigênio; e área de procedimentos.  

Segundo profissionais entrevistadas, os pacientes particulares podem escrever 

cartas para a família, que são enviadas pela assistente social. Podem fazer ligações 

telefônicas (orelhão) duas vezes na semana, e um conselheiro acompanha “de longe, 

para o caso de alguma intercorrência” (sic).  

Não é permitido aos pacientes ter visita íntima; caso ocorra, abordam a situação, 

conversam, e há um protocolo para fazer testes clínicos. A equipe avalia se um dos 

pacientes será transferido para outro setor. Não havia mulheres grávidas nas unidades 

particulares.  

Os quartos são separados para homens e mulheres nas unidades mistas. Há 

câmeras nos corredores. Apenas no Núcleo há câmeras dentro dos quartos.  

Cada unidade particular tem o seu cronograma de atividades, com horários 

estabelecidos para despertar, refeições, reuniões e dormir. Durante a realização de 

atividades, os quartos permanecem trancados, “para estimular o contato social” (sic), 

segundo profissionais entrevistadas, e também durante a limpeza dos quartos. Os 

quartos possuem armários com chaves que ficam com os usuários, para guarda de 



30 

pertences pessoais. Se o usuário estiver com risco de suicídio, a chave fica com uma 

pessoa do hospital, que abre e fecha o armário a pedido do paciente. 

As roupas são etiquetadas, e um carro passa recolhendo para levar para a 

lavanderia. Itens como absorventes e fraldas podem ser adquiridos nas cantinas (cada 

setor tem uma cantina).  

De acordo com profissionais entrevistadas, as unidades Estância e Recanto têm 

portão que permanece fechado, devido ao perfil do público. Os usuários podem andar 

pelo hospital com acompanhante, ou sozinhos dentro da unidade. Em casos de tentativa 

de evasão os usuários podem ser encaminhados ao Núcleo. Para alta a pedido, o usuário 

não pode estar com quadro psicótico, nem ideação suicida, e um responsável tem que 

assinar a alta. 

Foi relatado pelas profissionais haver uma UTI no setor Estância, e que nos 

últimos seis meses houve dois óbitos por complicações clínicas devido à idade avançada 

dos pacientes. Relataram não haver atividades de laborterapia e que os usuários não 

trabalham dentro do hospital. Referiram que a contenção mecânica pode ocorrer na 

unidade Estância e no Núcleo no caso de situações graves, em que o paciente está em 

risco ou coloca terceiros em risco. A contenção é feita por profissionais da enfermagem, 

com autorização médica e conforme protocolo específico.  

Quanto à manutenção de máquinas e equipamentos, a direção informou que uma 

empresa terceirizada e especializada faz a manutenção preventiva do sistema de 

abastecimento de gases e da capela, com registro individual assinado pelo profissional 

que realizou. Informou também que os dispositivos de ajuste dos leitos são submetidos à 

manutenção preventiva, assegurando a lubrificação permanente, de forma a garantir sua 

operação sem sobrecarga para os trabalhadores, sendo que há 07 leitos que necessitam 

desta lubrificação.  

A direção informou ainda que os sistemas de climatização são submetidos a 

procedimentos de manutenção preventiva e corretiva para preservação da integridade e 

eficiência dos seus componentes, que fornece treinamento aos operadores de qualquer 

equipamento, para que os mesmos entendam o modo de operação e seus riscos, e que 

antes da utilização de qualquer equipamento os operadores são capacitados quanto ao 

modo de operação e seus riscos.  



31 

Os fiscais também foram informados pela direção que o transporte de materiais 

que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador é efetuado com auxílio de 

meios mecânicos ou eletromecânicos, que o ambiente onde são realizados 

procedimentos que provoquem odores fétidos é provido de sistema de exaustão ou outro 

dispositivo que os minimizem, e que é proibido o consumo de alimentos e bebidas no 

local de trabalho.  

A direção informou que não há gás na cozinha, apenas utilizam caldeiras; que 

todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos utilizam 

vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto e que a vestimenta é 

fornecida sem ônus para o empregado (todo o uniforme é costurado pelas costureiras do 

próprio hospital). A unidade proíbe a varrição seca nas áreas internas (só utilizam MOP) 

e o uso de adornos.  

Em relação a mecanismos de controle social, a direção informou que há 

formulários e uma pesquisa de satisfação (entregue na internação e na alta). Porém, em 

todos os setores, se o familiar desejar, poderá acessar esse formulário a qualquer tempo, 

ou entrar em contato com o hospital, por telefone. Informaram que há um setor de 

triagem das informações recebidas. 

A direção informou que existe planejamento ergonômico em que os 

trabalhadores recebem treinamentos para adotar mecânica corporal correta, na 

movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar a sua saúde e 

integridade física.  

3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS

Em conversa com usuários da ala SUS era comum o relato de que tinham sido 

internados voluntariamente e manifestavam desejo de interromper a internação, mas não 

eram permitidos pelo Hospital. A partir daí, foi solicitada ao hospital a lista dos 

pacientes internados voluntariamente, o que foi fornecido após certa demora. Foi então 

identificado que a maior parte dos pacientes é internada voluntariamente (549 

pacientes). A partir de entrevistas e questionamentos com funcionários e com o 

Superintendente do Hospital, ficou revelado que o Hospital não acata a decisão do 
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paciente internado voluntariamente de interromper o tratamento, mas a condicionada 

ilegalmente a uma avaliação médica e/ou autorização de familiar, em frontal desrespeito 

ao § único do artigo 7º da Lei 10.216/01.   

Após a constatação da ilegalidade, foi realizada uma reunião com representante 

do hospital, minutado um compromisso escrito no ato para que fosse permitida a saída 

dos pacientes voluntários que assim desejassem e solicitado novo acesso aos pacientes 

voluntários para entrevista reservada sobre a vontade de seguir ou interromper o 

tratamento, mas isso foi negado. A assinatura do compromisso foi ao final recusada. 

Ao final, o advogado chamado após o impasse fez comparação com a cadeia 

para relativizar a decisão dos pacientes voluntários que manifestam desejo de sair, 

usando como paralelo: “se você entrar numa cadeia, todos se declararão inocentes e 

dirão que querem sair” (sic). 

Defensoria e Ministério Público emitiram uma Recomendação conjunta a 

posteriori, exigindo-se que cessasse o constatado impedimento de saída dos pacientes 

voluntários. A Defensoria Pública voltou ao Hospital, em diligência em continuidade à 

inspeção, para conferir o cumprimento da recomendação, e foi impedida de entrar, 

sendo violada a prerrogativa institucional de entrevista reservada dos pacientes. 

A instituição parte da premissa de que todos os internados são incapazes de 

decidir. Logo, divergências ao que é imposto podem ser diagnosticadas como 

“transtorno opositor”. A recusa ao tratamento é vista como motivo para internação 

involuntária, e a abstinência é imposta de maneira absoluta. 

Segundo a direção do hospital, uma vez por semana ocorre o “Encontro Cristão” 

(espírita), que é oferecido a todos os pacientes do hospital, porém a participação não é 

obrigatória. Diariamente há prática de espiritualidade (ecumênica – leem trechos de 

diversos textos religiosos). Essa prática diária é feita geralmente pelos conselheiros ou 

por alguém da própria equipe do setor. Caso algum paciente deseje receber alguma 

assistência religiosa, é permitido desde que tenha autorização da pessoa responsável 

pela internação do paciente. 

O hospital fornece roupas comuns, calçados, produtos de higiene e roupas de 

cama para os pacientes que não possuem recursos financeiros, sendo que as roupas e os 

calçados do hospital são de uso coletivo, os usuários podem escolher o que usar, mas 
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elas retornam para o hospital após o uso. Na ala geriátrica, as roupas de cama são 

trocadas diariamente; nos outros setores geralmente são trocadas semanalmente. As 

roupas utilizadas pelas pessoas internadas nas enfermarias feminina e masculina SUS 

são fruto de doação e não são individualizadas. Estas pessoas também não possuem 

pertences na enfermaria. 

Não há local reservado/privativo para as pessoas internadas guardarem seus 

pertences; em alguns setores os pacientes podem deixar seus pertences de higiene 

pessoal no criado mudo, que não possui chave. As roupas individuais dos pacientes são 

identificadas e ficam na rouparia de cada setor. 

As pessoas internadas podem receber visitas de seus familiares e amigos 

diariamente, das 14h às 15h30. Porém, para as pessoas internadas no setor de 

dependência química, as visitas são aos sábados (das 14h às 15h30) e aos domingos (das 

9h às 10h30), em razão das atividades diárias dos pacientes. 

Somente 06 pessoas internadas na enfermaria feminina SUS recebem visitas dos 

familiares (as quais podem ocorrer em qualquer dia da semana, no período vespertino) 

bem como passam alguns finais de semana e/ou datas comemorativas na residência 

destes. As cuidadoras que atuam na enfermaria passeiam com algumas mulheres em 

situação de internação. 

As visitas dos familiares às pessoas internadas na enfermaria masculina SUS 

ocorrem em qualquer dia, no período da tarde, e somente 02 ou 03 pessoas em situação 

de internação recebia visitas. Algumas pessoas passeiam com as cuidadoras 

mensalmente. 

Foi feita conversa com três mulheres que estavam na enfermaria especial SUS, 

com 21, 23 e 26 anos. Uma delas possui familiares na cidade de Lorena, outra referiu 

ser do município de São Paulo. Duas apresentavam a fala confusa, sendo difícil 

estabelecer uma comunicação, e nenhuma delas soube mencionar há quanto tempo se 

encontrava ali. Uma delas reclamou das roupas, disse estar se sentindo feia e querendo 

colocar um vestido, mas não a deixavam fazer isso. Outra moça pediu para conversar 

com a equipe, dizendo que foi amarrada quando foi para lá, mas que pediu para ser 

internada, pois precisava cumprir uma missão e que, como já tinha sido finalizada, 
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precisava ir embora. Ela mencionou ainda que não recebe visitas da família, e que são 

autorizadas a enviar cartas, mas que prefere não fazê-lo para não preocupar ninguém.  

Em conversa com homens internados na enfermaria especial SUS, foi referido 

que a ala especial é classificada como a “ala dos castigos”. Trata-se de um espaço 

isolado, no térreo do prédio onde estão internadas pessoas via SUS, com capacidade 

para 08 pessoas, para tratamento por tempo limitado à adequação do usuário. Possui um 

quarto com guarda roupas e camas, um espaço para alimentação com uma mesa e 

bancos, um espaço denominado pátio onde há um banheiro. Todo o espaço denominado 

pátio é coberto por telas – semelhante ao pátio de penitenciária para banhos de sol. É 

separado das demais dependências do hospital por uma porta que leva ao consultório, 

que só é acessado quando o médico chama os usuários. É considerado castigo para os 

que apresentam comportamentos considerados inadequados. É um espaço de 

confinamento/isolamento coletivo em que as pessoas lá permanecem até que sejam 

consideradas aptas a “subir” para as alas. São encaminhados para esse espaço pessoas 

que tentam fuga, que brigam entre si ou com funcionários, ou que descumprem as regras 

da instituição. Segundo os usuários, os funcionários do hospital ameaçam encaminhar 

para este local os pacientes que apresentam alguma resistência, questionamentos ou 

brigas. Todos os pacientes entrevistados relataram ser um local de castigo. Não podem 

sair, ficando confinados naquele espaço sem possibilidade de transitar para os demais 

espaços de convivência do hospital. As visitas de parentes são reduzidas a 15 minutos 

dentro desse espaço. Há a possibilidade de realizar 01 contato telefônico por semana via 

“orelhão”.  
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A rotina relatada pelos usuários que se encontravam neste local foi: 

 07h – café da manhã

Medicação 

Podem fumar um cigarro 

Atividade livre (opções disponíveis: TV – só a TV Globo, não podem mudar de canal; 

pátio pequeno onde podem circular e jogar bola). 

 10h – banho

Ficam no quarto após o banho 

 11h – almoço

Podem fumar mais um cigarro 

 12h30 – medicação

 15h – café da tarde

Mais um cigarro 

 17h – jantar

O último cigarro do dia 

 20h – Chá

 21h – medicação e preparo para dormir

Os usuários reclamaram que as poltronas são pequenas, assim como a TV, e que 

pela dificuldade para assistir à distância eles têm que ficar próximos da TV, que fica 

instalada no alto de uma parede. Dois enfermeiros ou técnicos de enfermagem 

acompanham a rotina das pessoas que estão neste espaço. 

Neste local, não há espaço para guarda de pertences pessoais nem tem 

autorização para levá-los; o que os usuários têm de pertences pessoais guardam 

embaixo do travesseiro. Os usuários referiram que tomam medicamentos, porém não 

sabem a especificidade destes, pois não têm conhecimento sobre o próprio 

diagnóstico, e que “a médica não gosta de falar o nome dos medicamentos aos 

pacientes” (sic). Informaram sobre as formas progressivas de tratamento e que 
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atingem os andares (tratamento na ala especial e andares do primeiro ao quarto 

andar). Havia um paciente com as mãos machucadas, pois devido à crise deu soco em 

janela com vidros, o que caracteriza negligência institucional. Um jovem enfatizou 

aos fiscais que “vocês precisam tirar a gente daqui, é muito ruim, amarram nossos 

pulsos, pernas e a região da barriga para contenção” (sic) e que “sem motivo já é caso 

para amarrar” (sic). Em outro momento da entrevista o usuário fez solicitação para 

que o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD) “venha 

me buscar aqui e me levar para a minha família, quero passar o Natal e Ano Novo 

com eles, pois estou aqui e do nada me internaram e não sei o motivo e de forma 

incompreensível estou aqui” (sic). Referiram que não escolhem a própria roupa e são 

fornecidas nessa ala, bem como usam somente chinelos. Relataram também que a 

comida é ruim. Outro usuário entrevistado, encaminhado ao local pelo CRATOD, 

relatou que tinha diabetes e que isso não foi considerado em sua dieta, não recebendo 

alimentação condizente com suas necessidades.  

Em conversa com usuário encaminhado pelo CRATOD, este nos contou que foi 

acusado por uma enfermeira de estar fumando dentro do hospital, ao que ele negou. Ela 

disse que tinha imagens dele fumando no banheiro, então ele questionou se havia 

câmeras no banheiro (pois entendia que seria uma violação de sua privacidade se 

houvesse, e pediu para ver as imagens). Ela, segundo ele, se recusou a mostrar as 

imagens. Como consequência, ele disse ter sido levado para a unidade especial, onde 

recebeu injeção de Haldol e ficou amarrado um dia e uma noite, permanecendo 05 dias 

no local como “castigo”. Acredita que o motivo pelo qual fora levado para esta ala 

especial foi porque discordou da enfermeira e alterou a voz, mas disse que não houve 

briga, que ele não foi agressivo com ela. Pediu, em nossa conversa, para não ser 

identificado, pois tinha medo de retaliações. 

Alguns dos usuários não conseguiram permanecer na entrevista por estarem 

fortemente medicados; um dos usuários não sabia que estava em unidade hospitalar e 

relatou “estou aqui de passagem e só não me falaram quanto tempo vou ficar aqui” (sic). 

Os usuários informaram que tomam apenas um banho por dia e não são autorizados a 

tomar mais um banho caso desejem. 
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Quanto à espiritualidade, os usuários apontaram que não é permitida a entrada de 

padres e pastores, pois instituição é de caráter espírita. Sobre contenção, um usuário 

afirmou “estou cansado de ser amarrado” (sic). Um dos usuários relatou “estou a duas 

semanas solicitando para fazer a barba e até o momento não me permitiram” (sic). 

Houve referência a pouco tempo para visita; que a ala especial “não é tratamento nem 

triagem e sim castigo” (sic); reclamação de não atendimento em odontologia, apesar de 

o usuário se queixar sobre dores e ter como resposta “vou ver se consigo arrumar

dentista para você” (sic). 

Havia protocolo na recepção da ala especial para as chamadas “vistorias ou 

revistas”, e em caso de suspeita a abordagem é realizada com o superior do técnico de 

enfermagem. Quando nesta unidade, os usuários não podem sair do setor. 

Em entrevista a usuário homem trans que se encontrava na ala feminina SUS, 

este relatou que permanece no espaço feminino, pois teme utilizar o espaço masculino e 

“ser estuprado” (sic).  Referiu que irá completar um ano de internação e que, até o 

momento, não tem informações sobre se houve relatório encaminhado para o "juiz me 

tirar daqui" (sic). Referiu que fazia uso de substâncias psicoativas e não sabe o motivo 

de ter sido encaminhado para o hospital; chegou a passar por situação de rua e sua 

genitora fez solicitação para internação. "Fiquei anos preso e sei as regras, e juiz tem 

que responder relatório e acredito que o hospital não manda relatório; o médico bate a 

porta na minha cara" (sic). Sobre contatos telefônicos, relatou que "somente às quartas-

feiras a assistente social tenta contato com a família; se consegue contato, aí só daqui 

quinze dias, e no orelhão sempre tem monitora junto, e só liga quem comprar cartão 

telefônico" (sic). Quanto ao nome social referiu que respeitam o nome, porém há 

discriminação e já chegou a ser questionado pela equipe "você não tem  pinto, mostre o 

pinto então" (sic).  

Quanto à contenção e medicação, informou que em caso de recusa "recebemos 

ameaças e amarram pernas, braços, prendem a barriga e dão injeção nas coxas” (sic). 

Referiu ainda que "se recuso e fico nervoso a reação é pior, pois te dopam mais" e 

"quanto mais grave, vem de três a quatro pessoas e às vezes machucam" (sic). Apontou 

que a maioria não sabe o medicamento que toma, pois diluem na água e "se perguntar 

para o médico ele fala que é remédio bom e me deixa dopado e com sono. É melhor 
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ficar assim dopado para não ver muita coisa" (sic). Já presenciou pessoas sendo 

amarradas por defender outra pessoa no hospital. "Temos horário para dormir, não pode 

ver televisão e pode ficar sentado na cama no escuro, e se não dorme e o profissional vê, 

este ainda reclama" (sic).  

Sobre relacionamentos afetivos e relação sexual, o usuário trans entrevistado 

referiu que não é permitido. Em um ano que esteve internado e teve relação sexual foi 

"expulso do hospital e fui para casa" (sic). Sobre circulação no andar do prédio SUS 

referiu que "se entrar em quarto que não é seu você vai para o castigo” (sic). Quanto à 

atuação de profissionais já presenciou alguns destes gritando, xingando. "Eu mesmo já 

sofri xingamentos, pois não tinha roupas que me servissem e tive constrangimento por 

receber roupas femininas, que eu não escolho” (sic). Informou que já foi obrigado a 

vestir roupas femininas após ter urinado na cama. 

Quanto a consultas e exames externos o usuário relatou que já teve acesso, 

porém quanto à fisioterapia até o momento não havia sido atendido e informou "eles 

acham que sou Maria das Dores e demoram a passar remédio” (sic).  

Sobre espiritualidade, o usuário informou que são obrigados a participar mesmo 

que não tenham religião e "você leva cartão amarelo se não participar. Eu mesmo 

acredito em Deus para eu não explodir, para ele me ajudar a ficar aqui, pois não estou 

aguentando mais” (sic).  

É feito controle de objetos/alimentos levados pelos visitantes ao hospital. As 

famílias não são revistadas, porém não podem entrar com grandes volumes. Há guarda-

volumes na entrada para que elas deixem seus pertences, sendo a funcionária da portaria 

quem faz essa orientação. Caso algum familiar leve roupas/objetos/calçados, ainda na 

entrada os pertences são encaminhados a uma pessoa responsável da rouparia, que fará a 

identificação e encaminhará ao setor após passar por revista (para verificar se não há 

algum material restrito, como drogas, facas). Segundo profissionais entrevistados, não 

há revista dos usuários.  

Além das visitas, as pessoas internadas no Hospital podem fazer ligações por 

meio de telefone público (a cobrar ou compram cartões telefônicos na cantina), cartas 

ou com auxílio da assistente social. Há também possibilidade da família ligar para o 

hospital e, se o paciente estiver no setor, poderá atender a ligação no posto de 
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enfermagem. Há 04 espaços terapêuticos no hospital com 01 orelhão cada. Segundo 

profissionais entrevistados, os usuários não podem acessar celulares ou computador 

durante a internação. A comunicação externa é feita via assistente social, por ligação ou 

carta. Contaram que o usuário que for dependente químico abre a correspondência na 

frente da assistente social, “para controle de entrada de substâncias, não há controle 

sobre o que é escrito” (sic). No caso dos pacientes psicóticos não há restrição de visita 

nem de cartas. 

O hospital prevê licença terapêutica a partir de solicitação da família, que é 

encaminhada ao médico, profissional responsável por avaliar os riscos e decidir sobre a 

licença. 

Pacientes da ala de dependência química SUS relataram serem obrigados a 

participar das atividades propostas pela equipe, sob o risco de perderem pontos e 

retrocederem na escala de cores utilizada para representar o quadro de evolução de cada 

caso. Por conta dessa metodologia utilizada no tratamento, mencionaram que algumas 

pessoas se encontram internadas há quatro e até seis meses.  

As etapas indicadas de progressão no tratamento dos pacientes dependentes 

químicos são: 

Vermelho: Desintoxicação (grupos operativos, 12 Passos). 

Amarelo: Conscientização (grupos operativos, podem se juntar aos que estão nos 

grupos azul e verde para algumas atividades). 

Azul: Motivação (inclui atividades físicas). 

Verde: Prevenção à Recaída (além das atividades da fase azul podem realizar 

visitas às famílias e retornam após o prazo determinado). 

Além da punição diante da recusa em participar das atividades, os pacientes 

contaram que também são penalizados quando fazem qualquer tipo de questionamento, 

sendo contidos mecânica e quimicamente nessas ocasiões, por meio de injeções do 

medicamento Haldol, sob a justificativa de que estariam exaltados. Conduta semelhante 

foi informada com relação às queixas que fazem para seus familiares sobre o local, pois 

nessas ocasiões a equipe tentaria justificar a reclamação a partir do próprio quadro de 

saúde do paciente, informando que ocorria em função do grau de agitação e ansiedade 

que seriam esperados no período de desintoxicação. Usuários trouxeram reclamações 



40 

também quanto ao horário de almoço ser de apenas 30 minutos e ao fato de não 

poderem dividir os lanches comprados na cantina com colegas e não ser permitido que 

emprestem o cartão telefônico para outro paciente.  

Os usuários entrevistados relataram ainda que a medicação vem triturada e 

quando perguntam às auxiliares de enfermagem qual é o medicamento que estão 

tomando, as profissionais dizem que não podem informar, que teriam que verificar com 

o psiquiatra, sugerindo que eles possuem pouca ou nenhuma participação no projeto

terapêutico pensado durante o período da internação. Um deles afirmou, inclusive, que 

quando se recusa a tomar a medicação é contido pelos profissionais e recebe uma 

injeção. Durante grande parte da conversa, alguns se referiram à instituição como 

prisão, manifestando que se sentem oprimidos por conta de todas as proibições e 

punições aplicadas. Um deles relatou que o serviço era como um cárcere privado, pois 

era impedido de ir embora, mesmo não se identificando com o tratamento proposto. 

Em conversa com algumas pessoas internadas na ala de dependência química 

SUS, contaram que são impedidos de assistir jornal na televisão, ficando alheios ao que 

está acontecendo no mundo, pois só assistem a filmes escolhidos pela equipe e também 

pontuaram sobre a escassez de atividades aos finais de semana, além da obrigatoriedade 

de se dirigirem à área de convivência todos os dias no mesmo horário, mesmo quando 

não existe nenhuma atividade coletiva prevista. Outra dificuldade é com relação às 

visitas das famílias, pois relataram que muitas não têm condições financeiras para arcar 

com o transporte e a instituição não oferece nenhum tipo de auxílio nesses casos. 

Em conversa com pacientes que estavam em espaço de convivência SUS, houve 

queixa quanto ao atendimento prestado pelos funcionários da cantina, considerado 

desrespeitoso. Também reclamaram dos preços da cantina, cujos produtos são vendidos 

aos que recebem dinheiro da família. O dinheiro fica com a cantina e os produtos são 

abatidos do valor depositado pela família. 

Uma paciente entrevistada disse que não sabia por que estava internada. Quando 

a levaram para o hospital disseram que ela faria redução de estômago e cirurgia nos 

seios, por isso ela aceitou ir. Relatou que reside com a mãe e que já teve outras 

internações psiquiátricas, as quais entendia terem sido importantes porque ela, às vezes, 

fica “muito agitada” (sic). 
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Outra entrevistada havia sido internada devido a risco de suicídio. Estava no 

hospital há alguns meses e sua alta estava prevista para logo. Relatou que no início da 

internação foi contida porque estava se automutilando. Foi monitorada pelas técnicas de 

enfermagem e, após fazer um acordo com a profissional de que não se machucaria mais, 

saiu da contenção mecânica. Queixou-se de que as pessoas internadas no 3º e 4º andares 

(usuários de álcool e drogas) têm mais privilégios do que aquelas internadas no 2º andar 

(transtornos psiquiátricos) e que ao longo da internação externou esta queixa nas 

reuniões com a equipe da instituição que ocorrem semanalmente na enfermaria.  

Uma usuária entrevistada no pátio SUS informou que “se fizer arte fica 

amarrada e eu mesma cheguei a ficar com hematomas e fui falar com médico e ele me 

falou que eu que me machuquei” (sic) e ainda, que “quando há briga aqui no pátio ou 

nos quartos os funcionários puxam pelos cabelos, amarram e dão remédio” (sic). Outro 

usuário relatou “estou com buracos e dor nos dentes vinte e quatro horas por dia e os 

funcionários falam para esperar e nada do atendimento” (sic).  

Sobre ligações telefônicas os usuários entrevistados no pátio relataram que há 

dois orelhões na ala masculina e que o aparelho não funciona, “o orelhão não recebe as 

ligações externas e a gente tem que pagar dez vinte reais por um cartão telefônico” (sic). 

Um usuário apontou que chegou ao hospital pelo posto de saúde “por vontade 

própria, pois falaram uma coisa, mas quando cheguei aqui é tudo diferente e quero sair e 

tem muita agressividade por parte dos funcionários” (sic). Outro usuário referiu que sua 

internação foi devido ao uso de substâncias psicoativas e que queria tomar medicamento 

por causa da abstinência, e que “do nada fui preso e levado para a ala especial onde me 

amarraram, levei duas injeções nas pernas e me sinto mal com funcionários, pois 

xingam, maltratam e batem na gente” (sic).  

Um dos usuários entrevistados apontou que estava tendo convulsão e “eles dão 

medicamento e não orientam depois qual medicamento foi dado e se você não quiser 

fazer uso de remédios eles falam que vão encaminhar para a ala especial, a ala dos 

castigos” (sic). 

Em relação a contenções, uma usuária relatou “prendem a gente na casa, 

amaram as pernas, os braços e não amarram a cabeça porque não podem amarrar, mas a 

barriga amarra também e dão injeção no braço e perna e machucam de tanta injeção 
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para conter a pessoa” (sic). Houve relatos de que familiares abandonam alguns usuários 

e falas de que não recebem apoio de familiares para poder comprar lanche ou cartão 

telefônico na cantina, e que consideram exagerado o preço do cartão.  

Em entrevista com profissionais da ala SUS, os fiscais foram informados que 

não há atividades de reinserção social voltadas para estudo, capacitação profissional e 

trabalho, nem fora nem dentro da instituição. Segundo eles, porque as pessoas ficam 

“pouco tempo internadas” (sic) ou devido ao comprometimento cognitivo. Foi relatado 

que um usuário está internado há 20 anos devido a abandono familiar. Além disso, 

descreveram que as pessoas internadas compulsoriamente não podem sair da unidade 

sem autorização do juiz. Também relataram que “não seria muito significativo para a 

população do SUS, porque eles têm comprometimento cognitivo e cultural” (sic). 

Explicaram que só trabalham as atividades da vida diária (AVD) e orientam para que 

após a internação procurem os grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos 

Anônimos (NA).  

Há gestantes na instituição. Segundo profissionais da ala SUS, as usuárias fazem 

o pré-natal no hospital e permanecem internadas até o nascimento do bebê, quando

então é feita articulação com a rede de atenção municipal para continuidade dos 

cuidados com o bebê. Explicaram que mesmo que a gestante tenha sido internada 

voluntariamente e queira sair do hospital, só é permitido se a família se responsabilizar 

pela usuária e pelo bebê. 

Profissionais entrevistados relataram que alguns usuários recebem benefícios 

sociais, que ficam em conta corrente, e podem fazer uso se quiserem, sendo a assistente 

social quem cuida, e que tanto o usuário quanto o hospital têm cópia de recibo da 

movimentação financeira. 

A sala de ECT estava fechada, pois os procedimentos haviam sido realizados as 

07h da manhã. O setor conta com sala de procedimentos, sala de recuperação com 07 

leitos e sala de refeição. A sala de ECT estava equipada para o atendimento (se 

necessário) de urgência/emergência e contava com maleta de urgência/emergência 

(controle padrão para medicamentos e materiais médicos de consumo), monitor 

cardíaco e desfibrilador. Segundo o profissional responsável pela sala, a equipe 

assistencial estava composta por médico psiquiatra, anestesista, enfermeiro e 
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técnico/auxiliar de enfermagem. Os fiscais foram informados que são realizadas em 

torno de 60 aplicações por mês. São indicadas 12 sessões de ECT, sendo realizadas 03 

aplicações por semana, e 01 aplicação/mês, quinzenal ou semanal para os pacientes que 

estão em manutenção. O procedimento é realizado a pacientes internos e externos, 

encaminhados de outros serviços de saúde ou consultórios médicos de psiquiatria, que 

apresentam quadros depressivos graves, quadros psicóticos graves, pacientes em estado 

catatônico e outros. Segundo o profissional entrevistado, não há histórico de 

intercorrências clínicas/psiquiátricas durante o procedimento ou complicação após o 

procedimento. 

Verificou-se a ausência de documentação da ANVISA que autoriza a utilização 

dos aparelhos de Eletroconvulsoterapia. Referente ao Protocolo Eletroconvulsoterapia 

(ECT), no setor de ECT as ações descritas de responsabilidade do auxiliar/técnico de 

enfermagem e do enfermeiro não conferem com as ações de enfermagem realizadas por 

estes profissionais, pois, segundo informação de profissional de Enfermagem, toda a 

assistência é realizada pelo enfermeiro, cabendo aos profissionais de enfermagem de 

nível médio ou a cuidadores o auxílio na oferta da alimentação e o transporte de 

pacientes para os setores, como também verificado nos registros de enfermagem 

prestados a um dos pacientes submetidos à ECT. Não havia referência no documento 

dos responsáveis pela elaboração e revisão e da bibliografia consultada.    

Em relação ao período de internação foram constatadas divergências em todas as 

unidades visitadas, inclusive a identificação de usuários moradores do hospital com 

histórico de mais de 30 anos de internação. 

Em visita às unidades de geriatria, alguns idosos eram contidos em cadeiras, 

com justificativa de risco de queda. Um idoso se queixou de estar amarrado, disse que 

sempre faziam aquilo com ele, e quando indagamos a equipe sobre o motivo, os 

técnicos informaram que ele era muito inquieto, fazendo-se necessária a contenção de 

forma a garantir sua integridade física. 

Em diálogo com um usuário de 56 anos, que está em internação há oito anos, o 

mesmo informou a inexistência de PTS, disse nunca ter sido informado sobre a alta ou 

possibilidade da mesma, relatou não se sentir contemplado pela expressão religiosa do 

hospital, alegando que o Bairral é espírita e que ele não professa a mesma crença. 
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Informou já ter solicitado alta, mas que os técnicos dizem que ele não tem condições de 

se sustentar sozinho. 

Um usuário relatou já ter sido contido por punição quando desobedeceu a 

ordens, e informou também que não tem tido acesso a consulta médica.  

Casos agudos podem demandar cuidados ambulatoriais mais intensos ou, no 

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

uma internação sequer de poucas horas ou poucos dias, restando a impressão que 

enquanto há pagamento, há internação. O período considerado curto de internação da 

instituição é de 30-90 dias porque a maior parte dos planos e o SUS pagam por este 

período.  

Os alimentos são produzidos no hospital, havendo uma nutricionista clínica que 

passa semanalmente no setor de geriatria e em outros setores considerados prioridade. 

Nos demais, ela passa de acordo com a demanda e/ou com solicitação médica. Há 

também nutricionista geral do hospital, que fica no Setor de Nutrição e Dietética (SND), 

responsável por fiscalizar a qualidade da comida. São disponibilizadas cinco refeições 

ao dia, contemplando café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lanche da noite. As 

refeições são servidas em horários distintos, dependendo do setor. Há oito cantinas no 

total, administradas por terceirizados.  

Há tratamento de água dentro do próprio hospital (Estação de Tratamento de 

Água - ETA). Portanto, os bebedouros disponíveis e as águas dos galões são abastecidos 

com a água tratada no próprio hospital. A farmacêutica é responsável por verificar e 

controlar a qualidade da água. 

O hospital fornece todas as medicações prescritas para as pessoas internadas, 

informando que não havia medicação em falta na unidade, e que quando tal fato ocorre, 

há uma comunicação interna no hospital. Medicações de alto custo do programa do 

Governo são fornecidas às pessoas internadas pelos familiares. 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL

De acordo com a direção, o hospital possui um Projeto Técnico Institucional em 

que são propostas as seguintes ações: atendimentos individuais e grupais, oficinas 
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terapêuticas, atendimentos aos familiares, atendimentos de saúde em geral, assembleias, 

atividades de convivência e lazer, reinserção social, acesso aos direitos civis, (re) 

avaliação de casos de internação compulsória, interdição ou medida de segurança.  

As oficinas terapêuticas são coordenadas pelos terapeutas ocupacionais e contam 

com a participação de outros profissionais.  

Segundo a direção, a articulação do tratamento dispensado pelo hospital com a 

rede atenção psicossocial é feita por meio de encaminhamentos na alta (contra 

referência), com o paciente e com o serviço. A articulação do tratamento dispensado 

pelo hospital com outros equipamentos comunitários/sociais de saúde ocorre por meio 

do contato direito com os equipamento, como CAPS, Vigilância Epidemiológica, postos 

de saúde. 

Ainda em relação às ações realizadas no caso de alta hospitalar, especialmente 

quanto à interlocução com a rede de serviços do município de origem de cada paciente 

para a continuidade do acompanhamento, profissionais do hospital informaram que a 

comunicação acontece e que dispõem de um catálogo com informações sobre os 

equipamentos de assistência social e de saúde de todos os municípios demandantes do 

serviço de internação psiquiátrica, sendo que alguns desses dados são disponibilizados 

pelo CRATOD, um dos órgãos responsáveis por encaminhamentos ao Instituto Bairral. 

O hospital possui prontuário único para cada pessoa em internação. O acesso da 

pessoa internada ao seu prontuário depende de autorização do médico, que dará as 

informações sobre o prontuário, para evitar problemas de identificação do que está 

descrito no documento.  

Conforme relatado pela direção, as rotinas de funcionamento e regras de 

convivência são divulgadas às pessoas quando elas são internadas no hospital, sendo 

feita uma integração com os pacientes, com entrega de folhetos contendo as 

informações do hospital. 

Ainda de acordo com a direção, é realizada contenção química, não havendo um 

protocolo (normativas) para tais contenções, e sim registro em prontuário. Também é 

realizada contenção mecânica, havendo um protocolo (Protocolo de Procedimentos de 

Contenção Mecânica) e registro em prontuário de realização de contenção mecânica. Os 

funcionários que trabalham no hospital realizam treinamento de contenção mecânica, 
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feito na educação continuada, sem periodicidade definida (disponibilizados conforme a 

demanda), com registros dos treinamentos. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

auxiliares de enfermagem realizam este treinamento, sendo também liberada a 

participação dos médicos. 

A direção informou que o serviço possui um plano para descontinuar o uso da 

contenção como forma de lidar com as situações de crise, por meio de manejo verbal 

anterior à contenção. Não havendo sucesso, entram em contato com o médico ou 

enfermeiro responsável pelo setor.  
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Conforme informado pela direção, os canais de denúncia acessíveis às pessoas 

internadas abrangem telefone público, pesquisa de satisfação e as visitas dos familiares. 

Os usuários do serviço podem prestar queixas com a equipe do setor, não havendo 

documentação com registro de queixas e os desdobramentos.  

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO

Não há equipe de desinstitucionalização atuando no hospital. Foi relatado pela 

direção que está sendo montada uma equipe com o setor jurídico para acompanhar as 

desinstitucionalizações.  

De acordo com a direção, há projeto terapêutico específico para pessoas em 

internações de longa permanência (mais de um ano de internação), que abrange como 
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ações saídas para fazer compras, idas ao banco, passeios, idas a pizzarias e restaurantes. 

Porém, os fiscais não verificaram um trabalho de desinstitucionalização dos moradores, 

não sendo identificado um trabalho articulado com a rede para o preparo ao retorno à 

própria moradia ou inserção a serviços residenciais terapêuticos dos municípios de 

referência dos usuários.  

Foram constatadas internações involuntárias de longa permanência. Na unidade 

Esplanada, por exemplo, foi encontrada uma paciente com histórico de 15 anos de 

internação, sendo que sua última internação no Bairral ocorrera no início de janeiro de 

2017, motivada pelo psiquiatra pela existência de “risco de exposição social” e “recusa 

de tratamento”, renovada e paga todos os meses por plano particular de saúde 

basicamente com a mesma justificativa como a de outubro de 2018: “paciente 

apresenta síndrome psicótica crônica, com quadro caracterizado por: episódios de 

agitação psicomotora, prejuízo no juízo de realidade, delírios erotomaníacos, delírios 

persecutórios, aumento da impulsividade, comportamento desorganizado e pobre 

crítica sobre seu estado de morbidez. Tem quadro grave, refratário e de difícil manejo. 

Faz uso de Clozapina com controle hematológico mensal. Sem condições de alta 

médica devido ao comportamento de risco em virtude dos sintomas”. Assim, os 

sintomas da própria loucura são tidos como motivo da internação, que não contém 

quadro de risco iminente de vida. No documento de comunicação de internação 

psiquiátrica involuntária a ser destinado ao Ministério Público, no campo do “motivo da 

discordância do paciente quanto à internação” o médico escreveu “ausência de crítica”, 

o que é a visão do médico e não do paciente, cuja discordância não aparece sequer no

campo em tese destinado a sua fala. Segundo o médico psiquiatra, era uma paciente com 

vulnerabilidade social, cujo pai, separado desde sua tenra idade da mãe, era ausente. 

Requisitados os documentos do prontuário da paciente, identificou-se que o plano segue 

pagando as mensalidades com base em laudos atuais que sua família é presente e 

participativa no tratamento, o que pareceu contrariar a fala do médico. 

No prédio que atende pessoas encaminhadas pelo SUS há enfermarias de longa 

permanência, onde estão internadas pessoas com maior comprometimento psiquiátrico, 

cujo tempo de internação ultrapassa 02 anos. Há uma divisão entre pessoas internadas 

em regime de longa permanência, as quais possuem familiar ou pessoa de referência, e 
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pessoas residentes, que não possuem familiar nem pessoa de referência. Estas últimas 

recebem benefícios, administrados pela assistente social da respectiva enfermaria. No 

interior destas enfermarias há um setor destinado a todas as pessoas que estão internadas 

no hospital que apresentam complicações clínicas. 

No dia da inspeção, a enfermaria feminina SUS estava com 41 pessoas, mais 04 

internadas no setor de intercorrências clínicas. Quatro mulheres grávidas internadas no 

terceiro andar passam o dia na enfermaria para evitar que fiquem descendo e subindo as 

escadas. A maioria das pessoas internadas é idosa e não possui qualquer vínculo 

familiar. Nos últimos quatro anos, segundo uma estatística informal, aproximadamente 

10 pessoas foram transferidas para Serviços Residenciais Terapêuticos ou para outra 

instituição hospitalar, as quais não souberam precisar.  

A enfermaria masculina SUS possuía 32 pessoas internadas, mais 07 no setor de 

intercorrências clínicas. Do mesmo modo que na enfermaria feminina, parte das pessoas 

internadas são de longa permanência, ou seja, com alguma possibilidade de 

reestabelecimento de vínculo familiar; e parte são moradores, ou seja, não possuem 

referência familiar. A maioria é idosa e há 05 pessoas com diagnóstico de transtorno do 

espectro do autismo. De acordo com uma estatística informal de uma das entrevistadas, 

aproximadamente 10 pessoas têm perspectiva de alta hospitalar e 01 pessoa saiu de alta 

para um Serviço Residencial Terapêutico. 

No pátio onde se encontravam pacientes da ala de dependência química SUS 

foram ouvidos alguns homens de faixas etárias diversas. A maioria deles referiu terem 

sido encaminhados pelo CRATOD, em São Paulo, após terem procurado 

espontaneamente o serviço solicitando uma internação. Um deles relatou ter sido 

internado de forma involuntária, referindo apresentar comorbidades, denominação 

adotada pela própria equipe, conforme verificado em mural fixado na área de 

convivência, com sistemas de classificação da evolução do tratamento conforme perfil 

diagnóstico (dependentes químicos com ou sem comorbidades). Os demais estavam no 

Bairral mediante internação voluntária e foram unânimes em mencionar a vontade de ir 

embora e serem impedidos de fazê-lo por parte dos profissionais, os quais justificam 

que a decisão pela alta ficaria a critério exclusivo do psiquiatra, desconsiderando a 

possibilidade de alta hospitalar a pedido do próprio paciente. Contaram terem sido 
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enganados no CRATOD, pois o acordo que pactuaram no local foi de que ficariam 

internados no Bairral por um mês para desintoxicação e que depois disso poderiam ir 

embora, mas que quando chegaram até lá a equipe informou que o período mínimo de 

internação seria de três meses, podendo ser ampliado conforme avaliação do quadro 

pelo psiquiatra.  

Foram analisados alguns contratos dos pacientes com os quais havíamos 

conversado anteriormente, por meio dos quais foi possível confirmar a informação 

repassada sobre a voluntariedade das internações, encaminhadas em sua maioria pelo 

CRATOD, em São Paulo. Quando indagada sobre como se dava o fluxo de saída das 

internações voluntárias, a responsável administrativa da instituição esclareceu que 

mesmo nesses casos algum familiar tem que buscar o usuário após a alta médica, não 

existindo autorização para que deixem o serviço desacompanhados, ainda que a família 

se negue a comparecer na instituição ou não concorde com a decisão da alta. Tal 

conduta institucional pode revelar que existem situações nas quais a alta psiquiátrica 

não ocorre no período previsto, devido à recusa de algumas famílias em aceitar essa 

decisão médica.  

Tal justificativa pode representar uma violação de direitos caso a vontade das 

famílias prevaleça sobre o direito desses indivíduos receberem os cuidados necessários 

na área de saúde mental em liberdade. 

Dessa forma, é fundamental que sejam pensadas estratégias de trabalho com as 

famílias das pacientes durante todo o período de internação, com o objetivo de 

esclarecer sobre a brevidade que deve caracterizar essa modalidade de tratamento, 

reforçando a importância de apoio durante todo esse processo e especialmente após a 

alta. 

Se mesmo após essas intervenções a família se recusar a receber o paciente de 

volta, entende-se que há necessidade de acionar os órgãos responsáveis para intervir 

sobre a questão de modo a buscar saídas que não representem desrespeito às garantias 

previstas para as pessoas com transtorno mental e/ou sofrimento psíquico intenso 

decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. 
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Em entrevista com a direção, foi informado que não é comum haver agressão 

verbal de funcionários contra pacientes, mas que já houve um caso em que o 

funcionário agrediu, verbalmente e fisicamente, um paciente, e que nessa situação o 

funcionário foi demitido por justa causa e houve denúncia ao COREN. A direção 

informou desconhecer algum caso em que um profissional ameaçou administrar 

medicamentos em alguma pessoa internada no serviço caso esta não se comportasse de 

determinada maneira e/ou como forma de punição, mencionando que toda a medicação 

é controlada na farmácia, não sendo possível a retirada sem prescrição médica. 

A direção informou ter conhecimento de casos de agressão física entre os 

pacientes, e que estas ocorrências são verificadas pelo supervisor de cada setor. Os 

conflitos são trabalhados terapeuticamente, podendo haver separação dos usuários. A 

equipe trabalha as regras de convivência diariamente com os pacientes. Também foi 

informado pela direção que desconhecem algum caso em que uma pessoa internada no 

serviço tenha sido alvo de abuso sexual, relatando que já houve casos de relação 

consentida entre pacientes e que nesses casos há o protocolo de exposição sexual (os 

pacientes são avaliados e medicados, conforme o caso, para evitar transmissão de 

DST’s). Não há possibilidade de contato íntimo durante a internação, e por isso a 

instituição não distribui preservativos, mas fornece anticoncepcionais  caso a pessoa já 

faça uso anterior e solicite à equipe dar continuidade. 

Devido à limitação física do hospital (amplo espaço com grades, escadas e 

rampas), profissionais entrevistados informaram que a instituição não recebe pessoas 

dependendo do tipo de deficiência física. Acolhem pessoas com deficiência intelectual e 

patologias psiquiátricas. 

A direção informou não haver leitos ou espaços para isolamento das pessoas 

internadas. 

6. INCIDENTES NO HOSPITAL
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7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS)

A Direção informou que todas as pessoas internadas possuem um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), elaborado pela equipe multiprofissional de cada setor, com 

periodicidade de 02 anos para reavaliação ou antes, se necessário. Não há participação 

do usuário e da família na elaboração do PTS. Uma profissional da ala SUS informou 

que na internação a pessoa chega “muito desorganizada e hostil” (sic), e por isso ela não 

é incluída na elaboração do PTS, que precisa ser feito desde o início da internação. Ela 

pontuou, todavia, que o PTS não é rígido e pode ser alterado com o tempo. 

Os pacientes entrevistados pelos fiscais não sabiam dizer quando sairiam, nem 

aqueles internados há muito tempo. Todos os projetos terapêuticos são coletivos. 

Segundo um usuário, a Terapia ocupacional se resumia a “crochê ridículo, que nem 

minha avó gostaria de fazer, uns pregos numa tábua e lã”. Este paciente relatou ter 

muito prazer em cozinhar, tendo relatado também que nunca lhe foi perguntado o que 

gosta de fazer, muito menos viabilizada a realização do que gosta. Há variações entre as 

unidades, porém é possível perceber que o tratamento é forte e obrigatoriamente 

medicamentoso (três vezes por dia) e religioso, dedicado somente ao espiritismo. 

Não há ações específicas voltadas ao público LGBT. A direção do hospital 

informou que lidam conforme cada caso, respeitando os direitos do público LGBT.  

Durante conversa com alguns usuários na ala de dependência química SUS, a 

educadora física ligou o aparelho de som em um volume alto e chamou todos para um 

ensaio naquele local, uma vez que estava chovendo e não seria possível utilizar a 

quadra. Ao indagar sobre o que seria aquilo, os usuários disseram se tratar de um ensaio 

para uma olimpíada de dança criada pela instituição, na qual todos seriam obrigados a 

participar e os que recusavam eram penalizados, retrocedendo nas etapas do tratamento, 

tendo que permanecer internados por mais tempo. Tal situação demonstra a ausência de 

poder de decisão dos usuários para participarem ou não dessas ações, sem haver 

constrangimentos ou ameaças de penalidades, e a limitação da instituição para pensar 

em ações diversificadas, de modo a contemplar as especificidades dos sujeitos ali 

presentes, provenientes das histórias de vida e das relações que estabelecem no território 

onde vivem. 
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As atividades esportivas e de lazer precisam ser pensadas como componentes do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), na perspectiva do respeito à individualidade, sob o 

risco de se tornarem ações massificadoras que, ao invés de construírem algum sentido 

para as pessoas, podem ser realizadas apenas com o objetivo de ocupar o tempo ocioso. 

Durante a inspeção na ala SUS, as fiscais ouviram os usuários rezando o “pai 

nosso” em voz alta. As profissionais disseram que os usuários que solicitam fazer a 

prece, não sendo algo imposto pela instituição. 

8. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO

A proposta assistencial do Hospital não abrange a dimensão do trabalho. 

9. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS

A unidade é fiscalizada com frequência trimestral pela Divisão Regional de 

Saúde (DRS). 

10. RECOMENDAÇÕES

 ABOLIR OU REDUZIR O TEMPO DAS INTERNAÇÕES EM CASOS

AGUDOS, CONFORME CASO CONCRETO.

Casos agudos podem demandar cuidados ambulatórias mais intensos ou, no 

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

uma internação sequer de poucas horas ou poucos dias. Fica a impressão que enquanto 

há pagamento, há internação. O período considerado curto de internação da instituição é 

de 30-90 dias porque a maior parte dos planos e o SUS paga esse período.  

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

Deficiência, instituído pelos referidos documentos internacionais, em suas Observações 

Conclusivas sobre o Informe Inicial do Brasil, de 29 de setembro de 2015, ao fiscalizar 

o cumprimento pelo Estado brasileiro dos artigos 14 e 15, manifestou seu

inconformismo em relação às privações de liberdade forçadas e baseadas na deficiência, 
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incluídas as situações em que considera que as pessoas com deficiência são um perigo 

para si mesmas ou para terceiros em razão do diagnóstico da deficiência. E recomendou 

ao Estado brasileiro a adoção de todas as medidas cabíveis para “abolir a prática de 

internamento ou hospitalização involuntários, proibir os tratamentos médicos forçados 

aplicados em razão de uma deficiência, particularmente os tratamentos psiquiátricos 

forçados, e oferecer suficientes alternativas de tipo comunitário” (item 29). 

2 - CESSAR A PRÁTICA DA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COMO 

FORMA DE TRATAMENTO, PARA ALÉM DAS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA 

E EMERGÊNCIA. 

Mesmo no Núcleo, unidade destinada a casos urgentes, pratica-se a internação 

forçada fora dos casos de urgência e emergência (risco de vida – iminência de auto ou 

heteroagressividade), tais como nas hipóteses declaradas pelo médico psiquiatra de risco 

de evasão e crises comportamentais. 

Há internações involuntárias de longa permanência. Na unidade Esplanada, por 

exemplo, foi encontrada uma paciente com histórico de 15 anos de internação, sendo 

que sua última internação no Bairral ocorrera no início de janeiro ano de 2017 (com 

duração, portanto, até a data da inspeção, de quase três anos) motivada pelo psiquiatra 

pela existência de “risco de exposição social” e “recusa de tratamento”, renovada e paga 

todos os meses por plano particular de saúde basicamente com a mesma justificativa 

como a de outubro de 2018: “paciente apresenta síndrome psicótica crônica, com 

quadro caracterizado por: episódios de agitação psicomotora, prejuízo no juízo de 

realidade, delírios erotomaníacos, delírios persecutórios, aumento da impulsividade, 

comportamento desorganizado e pobre crítica sobre seu estado de morbidez. Tem 

quadro grave, refratário e de difícil manejo. Faz uso de clozapina com controle 

hematológico mensal. Sem condições de alta médica devido ao comportamento de risco 

em virtude dos sintomas”. Assim, os sintomas da própria loucura são tidos como motivo 

da internação, que não contém quadro de risco iminente de vida. No documento de 
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comunicação de internação psiquiátrica involuntária a ser destinado ao Ministério 

Público, no campo do “motivo da discordância do paciente quanto à internação” o 

médico escreveu “ausência de crítica”, o que é a visão do médico e não do paciente, 

cuja discordância não aparece sequer no campo em tese destinado à sua fala. 

Segundo o médico psiquiatra, era uma paciente com vulnerabilidade social, cujo 

pai, separado desde sua tenra idade da mãe, era ausente. Requisitados os documentos do 

prontuário da paciente, identificou-se que o plano segue pagando as mensalidades com 

base em laudos atuais que sua família é presente e participativa no tratamento, o que 

parece contrariar a fala do próprio médico. 

3 - REALIZAR A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS PACIENTES 

MORADORES/ CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. 

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

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

à própria moradia ou inserção em serviços residenciais terapêuticos dos municípios de 

referência dos usuários. Urge que esse trabalho seja iniciado/realizado com todos os 

pacientes moradores (internados há um ano ou mais). 

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

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

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

prolongada de pessoa com impedimento mental de longo prazo ou deficiência 

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

impedimento de natureza mental, de qualquer duração, deve ser abolida e constitui 

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

Está comprovado, aliás, que a internação de longo prazo produz efeitos 

iatrogênicos. 
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4 - CRIAR PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES PARA CADA 

PACIENTE, CONFORME SUAS NECESSIDADES E PREFERÊNCIAS 

INDIVIDUAIS. 

Todos os pacientes com quem se conversou não sabiam dizer quando sairiam, 

nem aqueles internados há muito tempo. 

Todos os projetos são coletivos. Terapia ocupacional se resume a um “crochê 

ridículo”, no dizer de um paciente, “que nem minha avó gostaria de fazer, uns pregos 

numa tábua e lã”. Este paciente relatou ter muito prazer em cozinhar, tenho informado 

também que nunca lhe foi perguntado o que gosta de fazer, muito menos foi viabilizada 

a realização do que gosta. 

Há variações entre as unidades, porém é possível perceber que o tratamento é 

forte e obrigatoriamente medicamentoso (três vezes por dia) e religioso, dedicado 

somente ao espiritismo, conforme demonstra a foto sobre a rotina diária. 

5 - COLHER O CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO DOS PACIENTES 

PARA QUALQUER ATO MÉDICO, CESSANDO SUA SUBSTITUIÇÃO PELA 

AUTORIZAÇÃO DE FAMILIAR. 

Foi constatado em inúmeras falas que basta que um médico entenda que essa 

pessoa não está em condições de exprimir a própria vontade para que se busque a 

autorização de um familiar para qualquer ato médico. Não se busca interditar pacientes 

ou obter sua tomada de decisão apoiada. 

Esse proceder contraria frontalmente direitos básicos dos pacientes; sequer de 

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

mesmo no caso de pacientes interditados, a obtenção do consentimento pessoal para 

tratamentos médicos é obrigatória.  

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

familiar, havendo um nível de conflito familiar importante que gera a internação. 

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

Deficiência (ONU) dispõe que as pessoas com deficiência, inclusive com impedimento 
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de natureza mental, “tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada, 

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

Conclusivas sobre o Informe Inicial do Brasil, de 29 de setembro de 2015, o Comitê já 

manifestou sua preocupação em relação à conduta estatal que não garante 

consentimento livre e informado em relação a pessoas cuja capacidade jurídica seja 

questionada ou esteja sob curatela (item 34). 

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

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

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

legais que perpetuem o sistema de substituição da vontade na adoção de decisões”, ou 

seja, que exclua do sistema medidas consideradas protetivas que suprimam a 

participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na tomada de decisões (itens 24 e 

25). 

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

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

apoiada quando o médico não compreender qual é a vontade do paciente. 

6 - CESSAR O DESRESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE DOS 

PACIENTES VOLUNTÁRIOS QUE DESEJAM INTERROMPER O 

TRATAMENTO. 

Foram ouvidos cerca de 10 pacientes na ala do SUS, os quais relataram que 

tinham sido internados voluntariamente e manifestavam desejo de interromper a 

internação, mas não eram permitidos pelo Hospital. 

Assim, foi solicitada a lista dos pacientes internados voluntariamente ao 

Hospital, o que foi fornecido após certa demora. Identificou-se que a maior parte dos 

pacientes é internada voluntariamente (549 pacientes). A partir de entrevistas e 

questionamentos com funcionários e com o Superintendente do Hospital, ficou revelado 

que o Hospital não acata a decisão do paciente internado voluntariamente de 

interromper o tratamento, mas a condicionada ilegalmente a uma avaliação médica e/ou 

autorização de familiar, em frontal desrespeito ao § único do artigo 7º da Lei 10.216/01. 
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7 - RESPEITAR A LIBERDADE RELIGIOSA, SEXUAL E INDIVIDUAL DOS 

PACIENTES, extirpando do contrato cláusulas que imponham abstinência sexual aos 

pacientes e proibição de qualquer contato físico, permitindo que pacientes não 

participem das atividades religiosas. 

8 - CESSAR A PRÁTICA DA CONTENÇÃO POR ENFERMEIROS E PARA 

ALÉM DAS HIPÓTESES DE RISCO IMINENTE À VIDA. 

São Paulo, 15 de maio de 2019. 
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