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1. INTRODUÇÃO 

 

No dia 03 de dezembro de 2018, equipe composta por onze profissionais, sendo cinco 

representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP), uma representante 

do Ministério Público Federal (MPF), uma representante do Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo (COREN SP) e quatro representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) 

realizou visita à ASSISTÊNCIA VICENTINA IMACULADA CONCEIÇÃO (AVIC) - LAR 

BUSSOCABA, localizada na Rua Pedro Furlan, 168 – Umuarama - Osasco – São Paulo/SP, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 08933601/0001-69. 

Nesta visita específica, não estiveram presentes a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e 

o Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

A visita não foi anunciada previamente, de modo que a direção da unidade, funcionários/as e  

pessoas internadas não sabiam que a equipe de inspeção iria ao local nesta data. A chegada da 

equipe foi às 09:00h e o término da visita se deu às 14:00h. Foi realizado diálogo com membros 

da direção da unidade: a administradora Rosana Ghirardi Belão e o tesoureiro Benedito José 

Fieri, a fim de apresentar os objetivos e a metodologia desta inspeção. 

 

Em seguida, procedeu-se visita aos ambientes da instituição (cozinha, refeitórios, farmácia, 

quartos, alas de convivência comum, sala de atendimento psicológico, enfermarias, sala de 

fisioterapia, dentre outros).  

 

Adicionalmente, foram realizadas conversas individuais com residentes e com profissionais da 

instituição, de forma reservada em garantia ao sigilo das informações. 

 

Assim, com base nas informações obtidas nesta visita, a equipe de inspeção apresenta o que se 

segue. 

 

Equipe de inspeção 

 Procuradoras do Trabalho:  

Drª Ana Gabriela Oliveira de Paula 

Drª Damaris Ferraz Salvioni  

Drª Tatiana Lima Campelo 

 

 Participantes adicionais: 

Drª Melina Tostes Haber – MPF 

Caetana Diniz Marinho Taveira – MPT 
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 Psicólogas/os Fiscais do CRP SP: 

Alexandra Lelis dos Santos – CRP 

Daniel Luiz Magalhães Souza – CRP 

Gisleine Rede – CRP 

Isabela Leite Concilio – CRP 

Rafael Cislinschi – CRP 

 

 Enfermeira Fiscal do COREN SP: 

Sabrina Almeida Coelho Valera – COREN 

 

 

2. PERFIL GERAL DA UNIDADE  

 

Apesar do Lar Bussocaba (AVIC) constar no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES como uma “Unidade de Hospital Especializado - Subtipo: Psiquiatria”, foi informado que 

a AVIC teria solicitado, voluntariamente, seu descredenciamento do SUS, pois, não possui 

intenção de exercer a atividade de hospital psiquiátrico. No momento da visita, este 

procedimento seguia em trâmite, não sendo informado à equipe em qual etapa do processo se 

encontrava o descredenciamento. 

 

O Lar Bussocaba - Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo é uma sociedade civil, 

filantrópica, identificada como instituição de longa permanência para idosos (ILPI), cuja atividade 

principal é assistência asilar em saúde a pessoas idosas acima dos sessenta anos de idade. 

Funciona 24 horas por dia, com capacidade para cinquenta (50) residentes. No ato da visita 

contava com quarenta e sete (47) idosos/as internados/as, sendo vinte e seis (26) mulheres e 

vinte e um (21) homens, com idades entre 60 a 94 anos. 

 

Os parâmetros utilizados para a compreensão de que a instituição visitada tratava-se de uma 

ILPI foram os dispositivos constantes na RDC 283/2005, que estabelece as normas para 

Instituição de Longa Permanência para Idosos da ANVISA. 

 

A instituição possui em seu quadro funcional 76 colaboradores em regime CLT, dos quais 22 

são da equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos, em escala), além de contar com 

farmacêutica, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, médico, assistente social, 

cuidadores/as de idosos/as e auxiliares. A equipe multidisciplinar de saúde é composta por 

médico clínico e psiquiatra que atende uma vez por semana (4ª. ou 5ª. feira).  A nutricionista, a 

fonoaudióloga e a fisioterapeuta atendem às 2ª, 4ª e 6ª feiras. A psicóloga e farmacêutica atuam 
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de 2ª. à 6ª. feira. O médico, a fonoaudióloga e a fisioterapeuta são prestadores de serviços 

terceirizados, os demais fazem parte do quadro de funcionários efetivos da instituição.  

 

Referente às condições de saúde dos/as residentes, a administradora relatou que para 

atendimento médico de especialidades, realização de exames e internação hospitalar, os/as 

idosos/as recebem atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Os diagnósticos clínicos 

mais comuns são Esquizofrenia, Alzheimer, Demência Senil, Sequelas de Acidente Vascular 

Encefálico (AVE), Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Informou-se 

que a instituição realiza controle das carteiras de vacinas, estando todos/as com a vacinação em 

dia. Não há nenhum idoso/a sendo atendido pelo CAPS. 

 

Possui cadastro na Vigilância Sanitária, um enfermeiro ocupa a função de Responsável Técnico, 

há uma farmacêutica responsável, bem como, equipe técnica de saúde e cuidadores. 

 

A administradora afirmou que a instituição tem por objetivo cuidar de pessoas idosas, carentes e 

não oferecer tratamento psiquiátrico específico. No entanto, em sua opinião, cerca de 90% dos 

residentes poderiam ser considerados portadores de quadros psiquiátricos, uma vez que fazem 

uso de medicação controlada, em decorrência de questões de saúde mental relacionadas à 

idade (Demência, Alzheimer, AVE, entre outras). Foi informado de que a instituição não recebe 

pessoas fora da faixa etária (acima de 60 anos), nem pessoas para internação psiquiátrica. 

 

Sobre problemas estruturais, financeiros ou repasses do poder público, foi informado que há 

atrasos no repasse de verba do SUS e que atualmente não consegue renovar o convênio. A 

instituição utiliza de verba indenizatória e apresenta comprovantes de gastos para ressarcimento 

posterior, aguardando por até 03 meses o pagamento. 

 

A instituição é mantida por doações compostas de 70% do valor da aposentadoria dos/as 

idosos/as, isenção de taxas como IPTU, através da obtenção da CEBAS – Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde e verba do SUS referente a onze 

(11) idosos/as advindos/as de hospitais psiquiátricos da região que foram desativados no final 

dos anos 1980 e início dos 1990 e segundo a direção da instituição, não possuem família de 

referência. 

 

Não foi fornecida listagem das pessoas institucionalizadas no Lar Bussocaba no ato da visita de 

inspeção, nem foi informado quem são os responsáveis pela administração dos benefícios 

previdenciários.  
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A Direção é voluntária e conduzem a gestão por cinco anos, transcorrido esse prazo, os 

gestores são substituídos. Foi informado que a atual diretoria da AVIC finalizaria sua gestão em 

31/12/2018, o Tesoureiro Benedito e o Diretor Presidente Manuel Jaime Fernandez Ferreiro não 

possuem vínculo empregatício com a AVIC.  

 

A Direção informou que a empresa responsável pela saúde ocupacional da instituição é a GWN, 

incluindo a realização da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) para casos de acidente 

interno ou de percurso dos/as funcionários/as. Os acidentes biológicos (contaminação) são 

acompanhados, também, pela enfermagem da unidade. 

 

A instituição não possui dados específicos e precisos sobre cor e raça e nem de orientação 

sexual das/os internadas/os. A direção afirmou que atende todas/os, independentemente da 

raça e da cor.  

Está instalada em terreno extenso, arborizado, com diversas repartições descritas a seguir: 

 Portaria  

 Administração 

 Manutenção 

 Lavanderia, com máquinas lavadoras e secadoras industriais 

 Cozinha acoplada ao refeitório 

 Capela, com missas às quintas-feiras 

 Almoxarifado, onde as doações são armazenadas para posterior avaliação de condições de 

uso 

 Refeitório, com mesas com e sem cadeiras para acomodação de cadeirantes. O espaço 

possui pia para higienização das mãos e lixeiras com acionamento a pedal.  

 Ala feminina no andar superior. São oito quartos, com no máximo quatro camas, todas com 

grades de proteção lateral e possibilidade de elevação de decúbito (cama hospitalar), 

armários para guarda de pertences das idosas, televisão e luz de vigília em cada leito. Não 

há campainhas para acionar a equipe de enfermagem. Possuem banheiros acoplados com 

pia, vaso sanitário, chuveiro, lixeira com acionamento a pedal e barras de apoio. Há uma 

área de lazer, com televisão, sofás e cadeiras, área externa para banho de sol. Expurgo. 

Deposito para material de limpeza (DML). Sala de equipamento de proteção individual (EPI). 

Consultório de Psicologia. Consultório de Fonoaudiologia. Rouparia, onde são armazenadas 

as roupas, sapatos e produtos de higiene das residentes com alto grau de dependência. 

Banheiros feminino e masculino para visitantes. Refeitório adaptado, com mesas com e sem 

cadeiras, onde as idosas realizam o desjejum todos os dias e as demais refeições em dias 
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de chuva. Há quarto de enfermaria com três leitos, onde permanecem as idosas que 

necessitam de observação constante da enfermagem. No momento da visita, não havia 

idosas nessa situação. Nesse quarto, há leitos com grades de proteção lateral, elevação de 

decúbito, rede de oxigênio, luz de vigília e cortinas plásticas separando os leitos para 

privacidade das idosas. Sem campainha para acionamento da enfermagem. Possui 

equipamento para mobilizar usuárias, uma poltrona, uma cadeira de rodas. Banheiro 

acoplado com prancha, caixa de descarte de material pérfuro-cortante, sem suporte 

adequado. Armário com medicações e materiais, bolsa de emergência e transporte, 

geladeira para armazenar insulina. Há posto de enfermagem com pia e insumos para higiene 

das mãos, lixeira com acionamento a pedal e armários para armazenas prontuários. 

 Ala masculina no andar inferior (térreo). São sete quartos. Área de lazer externa. Expurgo. 

DML. Refeitório adaptado, rouparia, banheiros femininos e masculinos para visitantes. 

Quarto de enfermaria e posto de enfermagem, com características idênticas às do andar 

superior. Não há geladeira no quarto de enfermagem do térreo. Estúdio de fisioterapia com 

equipamentos para atendimento individual e em grupo. Farmácia. Sala de psicologia. Sala 

com estoque de cadeiras de rodas. Sala com estoque de fraldas. Sala de desinfecção 

química de material inalatório. 

 

Segundo os administradores, o Lar Bussocaba existe originalmente desde 1935 e em 2007 fez 

uma última reforma.  

 

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a edificação do Lar Bussocaba atende ao 

disposto na RDC 50/2002 da ANVISA.  

 

Foi aplicado um roteiro pelos membros do Ministério Público do Trabalho – MPT / CNMP / 

Ministério dos Direitos Humanos, dentro de suas áreas de interesse institucional, ou seja, na 

prevenção/repressão da ocorrência de trabalho escravo nas unidades de saúde inspecionadas e 

na preservação de trabalho decente aos profissionais de saúde, que não foram constatadas 

irregularidades. 

 

Os representantes do CRP SP entrevistaram a psicóloga que atua na instituição e a 

representante do COREN SP entrevistou a responsável pela enfermagem. 

 

De modo geral, as instalações apresentavam boas condições de limpeza, iluminação e 

circulação de ar. Observado que os/as idosos/as possuem liberdade para caminhar livremente 

pela instituição e possuem boas condições de higiene, organização e segurança. Observou-se, 
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também, que é garantida a acessibilidade por meio de rampas, portas com largura dentro das 

normas e pisos antiderrapantes.  

 

 

3. DIREITOS DAS PESSOAS INTERNADAS 

 

As visitas são abertas tanto aos familiares dos/as idosos/as que os possuem, como a outras 

pessoas ou instituições que queiram visita-los, todos os dias, das 15h00 às 17h00. Visitas com 

grupos maiores devem ser agendadas previamente. 

 

O acesso por parte dos/as idosos/as a seus familiares é livre e não há comunicações 

monitoradas. As visitas e as ligações telefônicas são feitas com privacidade para os envolvidos. 

Um idoso entrevistado referiu receber visita dos sobrinhos, sem qualquer restrição nesse 

sentido. 

 

Os/as idosas/os que perderam contato com a família têm a busca realizada pela Assistente 

Social. Foi informado que, em alguns casos, os familiares não se mostram muito dispostos ao 

contato, pois, uma vez identificados, muitos não comparecem ou não dão retorno para as 

solicitações da instituição.  

 

Referente à alimentação, são servidas seis refeições diárias aos/às residentes e o horário de 

almoço é praticado das 11h30 às 12h30. A instituição não permite a entrada de alimentos, 

devido à especificidade das dietas dos/as idosos/as. As refeições são produzidas na cozinha da 

própria instituição com acompanhamento de nutricionista responsável pelo cardápio e qualidade 

da alimentação. 

 

Observou-se que as/os residentes estavam vestidos adequadamente, com roupas limpas e   

calçados próprios. As roupas, geralmente, são adquiridas por meio de doações ou fornecidas 

pelos próprios familiares. Algumas roupas ficam com os/as idosos/as, mas a maioria das 

vestimentas fica em uma sala no corredor do dormitório, pois, segundo a administradora, 

alguns/mas idosos/as não teriam condições de administrar as próprias roupas. 

 

O local possui ambulância própria para deslocamento de residentes quando da realização de 

exames e sempre há acompanhamento de um técnico ou algum outro funcionário disponível. 
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Há prédios separados para os dormitórios e para o refeitório principal (onde são produzidas e 

realizadas as refeições). Há outro prédio onde fica a administração e a diretoria e mais outro 

prédio para a lavanderia. Foi observado que todos os prédios possuem acessibilidade. 

 

Nos dias frios ou de chuva, evitam o deslocamento das/os idosas/os para o refeitório, como 

prevenção de quedas e acidentes. Nessas ocasiões, as refeições são realizadas no prédio em 

que residem, onde há também um espaço apropriado para tal.  

 

Há portões nas escadarias de acesso entre os andares superior e inferior, que permanecem 

trancados por questão de segurança e proteção contra possíveis riscos de queda e são abertos 

quando necessário para circulação.  

 

Foi observado que há espaços abertos semelhantes a um jardim, com bancos e árvores em que 

alguns/mas idosos/as podem circular e passar o dia ao ar livre. 

 

Alguns/mas residentes são fumantes e a instituição separa uma quantidade de cigarros por dia 

para que eles/as consumam. 

 

Profissional de saúde informa desconhecer a ocorrência de discriminação envolvendo 

usuários/as e/ou funcionários (raciais, étnicas, religiosas, orientação sexual e outras). 

 

A direção informou não haver levantamento pela instituição de dados raciais e orientação sexual 

dos/as residentes. 

 

 

4. PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

 

A instituição não possui Projeto Técnico Institucional (PTI) e nem Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) para cada idoso/a.  

 

As intervenções de saúde são realizadas como rotina e também por demanda, quando há 

indicação ou solicitação por parte de algum profissional da equipe, podendo ser coletivas ou 

individuais e de acordo com as condições de saúde e locomoção de cada residente. Podem 

ocorrer nas enfermarias, ou nos quartos, ou salas de TV. 

 

Reuniões da equipe técnica de saúde ocorrem mensalmente para discussões de casos e 

atualização de informações. 
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Sobre atividades recreacionais, há oficinas em grupo com temas como música, jogos de 

memória, quebra-cabeças, contação de histórias, das quais participam somente aquelas/es que 

queiram e consigam se adaptar à atividade. Os grupos são, sempre, separados por gênero, as 

atividades têm a duração de quarenta minutos e são registradas em planilhas. 

 

Semelhante modo, são realizadas sessões de artesanato conduzidas por voluntárias, que 

ocorrem semanalmente às quartas feiras, em grupos de 10 a 15 idosos/as, tendo o 

acompanhamento do serviço social.  

 

Foi desenvolvido e implantado um projeto de passeios em grupos de até três idosos/as 

(caminhadas e passeios semanais às sextas feiras), inclusive, com a presença de pessoas que 

prestam serviço como voluntários na instituição. Além de ser uma atividade de lazer, estes 

passeios buscam estimular a autonomia e proporcionar momentos de convivência entre os 

residentes. 

 

Além dos cuidadores, há também profissionais de saúde que acompanham as refeições das/os 

idosas/os. 

 

Um profissional de saúde informou que o convívio entre homens e mulheres é restrito e se dá 

somente em momentos de festas, passeios e refeições, nas demais atividades há separação por 

gênero, o que pode indicar dificuldade e resistência da instituição em compreender e aceitar a 

sexualidade dos/as idosos/as. Quando questionada, a direção afirmou que “essa idade afetiva 

deles já passou” (sic). 

 

Residente afirmou ter desejo e interesse sexual por outras pessoas, porém isso era 

problemático por conta da disposição física da instituição. Citou que não havia privacidade em 

seu quarto, onde dormem mais três residentes com ele e que o convívio entre homens e 

mulheres ficava comprometido pela separação dos andares. Outro senhor entrevistado disse 

que não é permitido namorar na instituição.  

 

Outro idoso foi entrevistado, que segundo a administradora foi uma das pessoas 

desinstitucionalizadas nas décadas de 1980/90. Para garantir a privacidade do usuário, foi 

solicitado à administradora que se retirasse do local onde ele estava para a entrevista, o que foi 

acatado. Este idoso disse não tomar remédios psiquiátricos, só usa medicação hipertensiva. 

Não recebe visita de familiar, contudo, conversa com os familiares de outras pessoas, com os 
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trabalhadores e com os demais residentes. Em relação à saúde, disse que poderia ir ao médico 

fora, mas opta por não ir. Prefere não frequentar as atividades da instituição.  

 

A AVIC possui prontuários de saúde multiprofissionais de cada residente. 

 

Não foram observados canais para onde as pessoas internas e profissionais possam fazer 

denúncia em casos de violação de direitos. 

 

 

5. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Quando da internação de um/a idoso/a, é considerado um período de dois (2) dias para 

adaptação e caso o/a idoso/a não queira permanecer na instituição, não é obrigado/a. Um 

senhor de 94 anos referiu que sua internação era voluntária. A instituição não apresenta um 

trabalho específico ou um plano para desinternação. 

 

 

6. INCIDENTES NA INSTITUIÇÃO 

 

Única intercorrência relatada foi o falecimento de um interno do gênero masculino no final de 

semana que antecedeu a inspeção. Ele advinha de uma internação em hospital geral, 

diagnosticado com pneumonia. Após o óbito, a família cuidou dos trâmites de sepultamento. A 

administradora informou que, quando o/a idoso/a não possui família, a própria instituição se 

responsabiliza pelos procedimentos de sepultamento. 

 

De acordo com os diretores da instituição, não há sanções disciplinares para os/as residentes, 

nem são utilizados espaços de isolamento, castigo e confinamento para os/as usuários/as.  

 

Em conversa com residente, com relação aos itens de infraestrutura e condições de 

funcionamento, todos eles foram elogiados pelo idoso entrevistado, que disse desconhecer 

episódios de agressão contra residentes. Foi informado por um profissional de saúde de que 

não houve registros de situações de agressão e/ou violência contra nenhum dos/as residentes.  

 

Os residentes entrevistados pela equipe da visita disseram não fazer uso de medicamentos 

psiquiátricos. 
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Profissional de saúde afirmou que não há contenção química (prescrição abusiva de medicação) 

enquanto forma de punição, entretanto, a administradora informou que há contenção 

medicamentosa em alguns casos. Não foi informado se as contenções seguem protocolos e não 

foram identificados registros delas nos prontuários. Essa informação não consta dos registros 

feitos pelos profissionais de saúde.  

 

Foi informado também que há alguns/mas idosos/as amarrados/as à sua respectiva cadeira de 

rodas e que, em alguns casos, estes poderiam ser estimulados a caminhar com o auxílio de um 

profissional da instituição.  

 

Grande parte dos moradores estava em cadeira de rodas e observou-se, próximo aos 

banheiros, presença de cadeiras especiais para o uso sanitário. 

 

Não há mulheres em situação de gravidez, até pela natureza etária das internas na instituição. 

 

 

7. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS)  

 

A instituição não possui Projeto Terapêutico Singular (PTS) para cada idoso/a, as intervenções 

de saúde estão descritas no item 4 - PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL deste relatório. 

 

 

8. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

 

A equipe de inspeção não identificou indícios de trabalho escravo, nem atividades de 

laborterapia realizadas pelos/as residentes do Lar Bussocaba. 

 

 

9. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

 

A AVIC já recebeu visitas de fiscalização de alguns órgãos, incluindo o próprio Ministério Público 

do Trabalho, que já havia realizado visita anteriormente. 

 

 

10 - RECOMENDAÇÕES 
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No tocante aos profissionais de saúde fiscalizados pelos seus respectivos Conselhos de Classe, 

esses foram devidamente orientados de acordo com as legislações profissionais de sua 

categoria.  

 

Referente às práticas de saúde realizadas na instituição, apesar de se proporem a pensar o 

cuidado do/a idoso/a, notou-se menor atenção frente a um cuidado multideterminado, isto é, 

existem determinações no ser humano que são importantes no processo de subjetivação e nos 

cuidados socioassistenciais, como por exemplo, as relações raciais e a orientação sexual, 

características que constituem o ser humano ao longo de sua vida e dentro da realidade de seu 

contexto. Portanto, não podem ser invisibilizadas ou desconsideradas e devem estar presentes 

no Projeto Terapêutico Singular. 

 

O Lar Bussocaba vem sendo falho nesses aspectos, uma vez que a instituição não possui 

dados específicos e precisos sobre a etnia, cor, raça e nem de orientação sexual das/os 

internadas/os. O levantamento da cor de pele é importante, pois, o quesito raça no Brasil gera 

experiências desiguais de nascer, viver, adoecer e morrer entre brancos e não brancos (LOPES, 

2005). Uma vez que a direção do Lar Bussocaba afirmou não levantar dados sobre a etnia, por 

não se atentarem à raça dos/as idosos/as, eles possibilitam operar dentro da lógica do racismo 

institucional, segundo discute o documento de Referências Técnicas para Relações Raciais 

editado pelo Conselho Federal de Psicologia. 

 

Esse referido documento diz respeito ao nível político-pragmático das instituições, a ações 

voltadas à coletividade, cujo impacto no sujeito é posterior à ação maior, como consequência 

desta. Em outros termos, as prioridades e escolhas de gestão que privilegiem ou negligenciem 

determinados aspectos, acabam por impingir condições desfavoráveis de vida à população 

negra e indígena e/ou corroborar com o imaginário social acerca de inferioridade dessa 

população, logo, atua na contramão das discussões e reflexões sobre questões raciais, sendo 

essa a principal alavanca social para as pessoas reconhecidas como brancas. 

 

A prática de racismo institucional pode ser considerada a principal responsável pelas violações 

de direitos dos grupos raciais subalternizados, efetivada em estruturas públicas e privadas do 

país. Essa prática é marcada pelo tratamento diferenciado, desigual e desumanizado e indica a 

falha do Estado em prover assistência igualitária aos diferentes grupos sociais que o compõem. 

 

Segundo a Portaria 992 do SUS, sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra, capítulo III, umas das estratégias de gestão para o combate ao racismo é a “IX - inclusão 

do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do SUS” 
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(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), para reconhecer as desigualdades étnico-raciais e poder 

combatê-las. 

 

Não ter levantamento dos dados raciais e orientação sexual implica em não pensar o sujeito 

idoso na sua singularidade, nas características que o constituem como sujeito. Percebe-se que 

há uma perda da identidade/autonomia do idoso e de algumas características determinantes 

que o constituíram como humano no mundo, o que pode gerar uma desumanização no processo 

de cuidado. 

 

Diante do exposto, recomenda-se que a instituição recolha dados estatísticos referentes à etnia 

e também orientação sexual para embasar propostas de intervenção. 

 

O Estatuto do Idoso estabelece que as entidades governamentais e não-governamentais 

responsáveis pela assistência aos idosos deverão inscrever seus programas junto ao órgão 

competente da Vigilância Sanitária e ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que zelará pelo 

atendimento às normas deste Estatuto e da Política Nacional do Idoso.  

 

Pelo fato de estarem cadastrados no SUS e CNES como Hospital Psiquiátrico, e não como ILPI, 

isso prejudica a ação de órgãos fiscalizadores de direitos dos idosos possam realizar suas 

atribuições adequadamente. A fiscalização das entidades de atendimento ao idoso, e 

especificamente das ILPIs, está a cargo dos Conselhos do Idoso, do Ministério Público e da 

Vigilância Sanitária. 

 

Recomenda-se que estes órgãos, dentro de suas atribuições, verifiquem junto à instituição o que 

lhes é pertinente, inclusive solicitar documentos com nomes dos/das residentes e quais são 

oriundos de hospitais psiquiátricos fechados da região e que recebem a verba pelo SUS (uma 

vez que a instituição não forneceu estes dados à equipe que realizou a visita), e os possíveis 

encaminhamentos considerando a desinstitucionalização. 

 

É de suma importância que a instituição receba a visita do Conselho Municipal do Idoso, da 

Vigilância Sanitária Municipal e dos demais órgãos pertinentes à proteção dos direitos dos/as 

idosos/as, para que analisem aspectos específicos de suas competências normativas. 

 

Considerando que foi informado que há contenções físicas e medicamentosas de alguns 

residentes, recomenda-se que órgãos de proteção dos idosos verifiquem procedimentos 

cabíveis, de acordo com normas legais, tais como Resolução CFM nº 2057 de 20/09/2013 e 

resolução COFEN nº427/2012. 
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É necessário que a instituição mantenha a documentação regularizada, inclusive, com registros 

nos prontuários sobre as contenções medicamentosas e mecânicas. 

 

Recomenda-se que a equipe técnica e a de saúde realizem o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) e que a instituição providencie o Projeto Técnico Institucional. 

 

Recomenda-se que a instituição respeite as pessoas que lá residem, enquanto pessoas em 

desenvolvimento, com direito a relações afetivas, não restringindo ou proibindo seus 

relacionamentos afetivos, sejam eles de amizade ou de namoro. 

 

Destaca-se ainda, a importância de que a instituição providencie um canal seguro de 

comunicação para acolher sugestões, reclamações e denúncias. 

 

A instituição não informou quem são os responsáveis pela administração dos benefícios 

previdenciários dos/as idosos/as, nem apresentou a relação de residentes e quadro de 

funcionários. Desta forma, recomenda-se que o Ministério Público do Trabalho oficie a 

instituição, afim de obter estas informações, principalmente sobre os 11 residentes oriundos de 

instituições de internação psiquiátrica desativadas nas décadas de 1980/90, dos quais a 

instituição recebe verba do SUS. 

 

Recomenda-se que a instituição funcione de acordo com seu registro e/ou competência. 

 

Fundamental a recomendação de descredenciamento do SUS e caracterização como ILPI, para 

fiscalizações e controles adequados pelas instâncias responsáveis. No entanto, enquanto 

entidade que recebe verba do SUS como hospital psiquiátrico, referente à responsabilização das 

famílias por parte do serviço social da entidade, quando as famílias não assumem suas 

prerrogativas protetivas, a Lei 10.216/2001 e as demais que tratam dos direitos das pessoas 

com transtornos mentais e da desinstitucionalização recomendam inserção em Residência 

Terapêutica após dois anos de hospitalização e acompanhamento pela RAPS. 
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