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Introdução 

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

de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Conselho Regional de 

Psicologia de São Paulo (CRP SP), Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo (COREN SP), Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), Ministério Público Federal e 

Procuradoria Regional do Trabalho, conforme tabela abaixo, com apoio da Polícia 

Rodoviária Federal, realizou visita ao Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de 

Menezes, localizada na Estrada Bezerra de Menezes, Km 1, Bairro Umuarama, 

município de Presidente Prudente – SP, Caixa Postal 3010, CEP 19053-680, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 

44.868.644/0001-71.  

 

Equipe de inspeção 

    

   Cristiano Lourenço Rodrigues                              Procurador do Trabalho 

Tito Lívio Seabra Procurador da República 

Ana Cláudia Nery Camuri Nunes Perita do Mecanismo  

Mariana Ceciliato de Carvalho  Representante do CRP SP 

Edgar Rodrigues  Representante do CRP SP 

Silvio Yasui  Representante do CRP SP 

Mayara A. Bonora Freire  Representante do CRP SP 

Tania Tanus Salvadori  Representante do CRP SP 

Regina Maria F. Alves Rabelo  Representante do COREN 

Giovana Devito dos Santos Rota Defensora Pública 

Maurício Franchi  Auditor Fiscal do Trabalho  

Marci Cunha Dorigão  Médica do Trabalho – CEREST/PP 

Antônio Marcos Sanches  Técnico em Seg. do Trab. – CEREST/PP 

Sidnei Emerson Andretto  Técnico MPU/Seg. Instituc. e Transporte  

Maria Angélica de M. Pinheiro  Analista MPU / Apoio Jurídico / Direito 
 

 

 A visita não foi oficialmente anunciada de modo que a direção da unidade e 

as pessoas internadas, em tese, não sabiam que a equipe de inspeção iria ao local 

nesta data. 
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A inspeção, com duração de um dia (entre 9h e 16h, com 1h de intervalo para 

almoço), teve início com breve diálogo com o diretor administrativo, o Sr. Nelson da 

Silva Fogaça, e diretora clínica, Dra. Michele Medeiros Lima Salione, a fim de 

apresentar os objetivos e metodologia da visita, bem como apresentação de 

requisição de documentos. Em seguida, em duplas ou trios, a equipe buscou visitar 

todos os ambientes do Hospital. Adicionalmente, foram realizadas conversas com as 

pessoas privadas de liberdade e com os profissionais presentes. Ao final da visita, 

realizou-se entrevista e diálogo de encerramento com a gestão da unidade e foram 

coletados os documentos institucionais.  

 A direção do hospital entregou no dia da visita quase todos os documentos 

solicitados e enviou posteriormente por e-mail aqueles que afirmaram não ter no 

momento da inspeção. 

 Assim, com base na visita realizada e na análise dos documentos coletados, 

a equipe de inspeção apresenta o que se segue. 

 

1. Perfil Geral da Unidade 

 O Hospital, inaugurado no ano de 1974, é uma unidade médica da 

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade sem fins lucrativos; 

sua gestão é feita com recursos do SUS e também através do setor privado – 

Clínica VIVA (clínica particular situada no mesmo endereço - não visitada). O nível 

de gestão do serviço é Estadual. 

 De acordo com o CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 

o Hospital dispõe de 172 leitos, sendo 160 SUS. Porém, a informação repassada 

pela direção do Hospital é de que são 180 leitos no total, sendo 160 SUS. Dentre os 

leitos públicos, 37 são ocupados por moradores (23% dos leitos SUS) e 20 leitos são 

femininos. Segundo “Relatório de pacientes internados”, emitido e entregue pelo 

Hospital, no dia 04/12/2018, havia 114 pessoas internadas nas alas públicas do 

hospital e 13 pessoas na clínica particular da Associação. 

 São realizadas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias; a 

admissão de pacientes ocorre exclusivamente através da CROS – Central de 

Regulação de Operações e Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde, por meio da Direção Regional de Saúde – DRS.  
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O Hospital não atende crianças e adolescentes. Não é hospital de custódia. 

Há idosos e pessoas com deficiência.  

Histórico Jurídico do Hospital 

A Defensoria, em conjunto com o MP (Estadual e Federal), manejou ação civil 

pública, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Presidente Prudente, visando a 

criação, habilitação e funcionamento de inúmeros equipamentos de modo a formar a 

rede de atenção psicossocial em Presidente Prudente. A ação foi proposta em face 

da União, Estado de São Paulo e Município de Presidente Prudente. Depois de 

alongada instrução, realização de inúmeras reuniões, com técnicos do Ministério da 

Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, sobreveio sentença que 

determinou a implantação de seis residências terapêuticas, duas unidades de 

acolhimento (infantil e adulto), um CAPS II, um CAPS III e adaptação de um CAPS 

AD III (álcool e droga), que incluiu leitos de acolhimento.  

 Há outra ação civil pública em trâmite pelo não fechamento do hospital. 

 

Infraestrutura e a organização do espaço físico do Hospital Psiquiátrico 

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

principal, no qual fica o setor administrativo, e alas anexas, uma Residência 

Terapêutica e áreas externas. A construção é antiga, sendo a reforma estrutural 

mais recente datada de 1974; atualmente algumas áreas estão em obras, com 

destaque para a cozinha.  

 As condições de manutenção foram consideradas insuficientes, havendo 

paredes, portas e janelas com pinturas descascadas e mobiliários desgastados pelo 

uso.  

 Quanto à limpeza, não se observou problemas relevantes, excetuando-se o 

bebedouro dos pacientes (descrição detalhada mais adiante neste relatório); alguns 

ambientes haviam sido limpos e desinfetados recentemente, visto o odor dos 

produtos, e a equipe de fiscais presenciou, no momento de sua entrada, limpeza de 

alas, quartos, corredores e banheiros, sendo feita com utilização de desinfetante e 

água sanitária. 

 O trânsito dentro do Hospital ocorreu mediante acompanhamento de 

funcionários, que portavam molhos de chaves para abertura e fechamento de portas 

e grades, a cada mudança de ambiente ou ala. Assim, ficou evidente para os fiscais 
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a impossibilidade de que os pacientes circulem livremente, permanecendo 

confinados em espaços determinados pelo Hospital mediante horários ou atividades.  

 

Alas e outros espaços: 

 

Recanto: unidade masculina que atende SUS destinada aos moradores do hospital, 

37 pacientes atualmente, configurada por corredores internos com quartos, na 

maior parte com três pacientes cada. Há camas e armários individuais; quadros nas 

paredes e televisões em alguns quartos. Havia uma acomodação em que dois 

pacientes tinham quartos individuais. Segundo a enfermeira, um deles não tem as 

duas pernas, por isso o quarto individual, pois fica bastante acamado. No momento 

da inspeção este paciente estava em outro hospital, passando por tratamento de 

saúde. Alguns residentes estavam, no início da inspeção, sentados na sala de tv ou 

numa área coberta do pátio; foi possível perceber que haviam tomado banho. A 

grande maioria dos residentes tinha muita dificuldade na fala e também dificuldades 

cognitivas sendo de difícil acesso a um diálogo. Os residentes apresentam 

claramente dificuldade de identificar-se no tempo, tendo mais relatos de suas 

vivências anteriores a internação e havendo uma lacuna temporal e emocional do 

tempo em que estão vivendo em instituições de longa permanência. 

Outros pacientes moradores estavam em atividade de Oficina Terapêutica, conforme 

informaram funcionários. Nos quartos foram observadas roupas de cama 

aparentemente limpas, com lençol, travesseiros e coberta. No banheiro, a 

enfermeira mostrou muitas toalhas organizadas e limpas e um armário com roupas 

de moletons limpos para utilização após o banho. Os pacientes residentes no 

Recanto relataram e a equipe de inspeção observou a rotina que segue: banho; café 

da manhã; assistem tv ou ficam na área externa nos quiosques; almoçam; 

participam das oficinas de Terapia Ocupacional. Os profissionais de enfermagem, 

três vezes por semana, levam os moradores até a cantina, que fica na frente do 

Hospital, onde podem comprar, com dinheiro próprio, doces e sorvete, havendo 

limite para evitar excessos.  Informaram que há dias em que levam os pacientes 

para passear. Há possibilidade de recepção de visitas. 

Quase todos os que estavam no pátio e na sala da televisão eram os que possuíam 

algum tipo de limitação física e usavam cadeiras de rodas. Além desses outros 



6 
 

pacientes sentavam-se silenciosos na mureta de uma espécie de coreto no centro 

do pátio. Buscamos conversar com alguns pacientes. Mas o diálogo foi difícil pela 

desorganização psíquica de vários deles. Nenhum apresentou nenhuma queixa ou 

reclamação sobre a vida no hospital. A impressão forte que ficou dos contatos foi a 

de um sentimento de resignação. Mais à frente elaboramos um perfil dos pacientes 

que ajuda a entender esse sentimento. 

Em conversa com os residentes da ala do Recanto, estes não apresentavam 

queixas maiores em relação a maus tratos ou atitudes agressivas e depreciativas 

por parte da equipe, porém ficou muito clara a falta de autonomia e posse de suas 

próprias vidas e desejos ficando sempre a mercê de uma rotina própria do hospital, 

que claramente reforça a cronificação no que se refere a saúde mental destas 

pessoas. Todos os residentes vivem neste hospital há muitos anos, porém a maioria 

veio transferida de outros hospitais como o de Franco da Rocha e de Laranjais 

Paulista, portanto muitos estão, há décadas, vivendo em hospitais psiquiátricos.  

Pudemos encontrar pessoas que vivem na ala do Recanto que tinham um pouco 

mais de autonomia e condição de fala e expressão, porém todos com 

comportamentos cronificados e com rotina de vida limitada. 

Foi elaborado breve estudo dos dados coletados em prontuários, como idade e 

tempo de internação dos moradores do hospital (anexo 1). 

 

Lar Abrigado: unidade masculina destinada a usuários do SUS com função de 

servir como casa de transição para Residências Terapêuticas; fica no mesmo 

terreno do Hospital, porém afastada do “Recanto” e de outras instalações. 

Atualmente há 5 moradores. Foi possível observar rotina similar à seguinte: moram 

em uma casa de dois quartos, cozinha, banheiro e sala; fazem as atividades da 

casa, tais como organização, limpeza e as próprias refeições. Têm apoio da equipe, 

que busca contribuir estimulando autonomia no sentido de prepará-los para 

residirem nas residências terapêuticas de Presidente Prudente. Alguns pacientes 

estavam cuidando do jardim no momento da visita.  

 

Ala Pluri Feminina: unidade feminina, com 20 leitos disponíveis para atendimentos 

SUS. No momento da inspeção a taxa de ocupação era de 100%, o que é uma 

constante desta ala, segundo funcionários. A equipe de fiscais foi informada de que 
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as pacientes do sexo feminino são inicialmente avaliadas por médico psiquiatra e 

equipe de enfermagem, seguindo direto para os leitos desta ala, não passando pela 

UI, como os pacientes do sexo masculino.  Há acolhimento inicial do setor 

psicossocial, elaboração de PTS individual por categoria profissional, sem discussão 

com a paciente. Não há separação de pacientes em função do quadro diagnóstico, 

ficando juntos os casos de transtornos mentais e os casos de álcool e outras drogas. 

Na ocasião da inspeção, a ocupação era de 100%, sendo 6 internações 

compulsórias. Dentre estas, uma mulher idosa está internada há quase dois anos, 

sendo considerada uma moradora, cujo marido “reside” na ala Recanto; funcionários 

informaram que ambos, marido e mulher, referem vontade de permanecer juntos, 

porém os funcionários do Hospital afirmam ser possível proporcionar somente 

encontros durante alguns períodos do dia. As atividades de TO para as mulheres 

são feitas em sala própria e estão ligadas à costura e artesanato.  

 

Ala Pluri Masculina: unidade masculina para atendimentos SUS, com 22 pacientes 

internados no momento da inspeção. Configura-se em um corredor longo com salas 

de ambos os lados, fechado por portões e grades, abertos e trancados por 

funcionários na medida em que a equipe percorria o espaço.   

 

UI – Unidade Intensiva: Setor no início do corredor da Ala Pluri Masculina em que 

são recebidos os pacientes do sexo masculino para avaliação da equipe médica e 

de enfermagem, com salas para atendimento, três leitos e sala de 

contenção/isolamento.  Nesta última sala será descrita de forma pormenorizada no 

item 6 deste relatório: Incidentes no Hospital.  

 

Ala Pluri Masculina álcool e/ou drogas: unidade masculina para atendimentos 

SUS, com 37 pacientes internados no momento da inspeção. Configura-se em um 

corredor longo com salas de ambos os lados, fechado por portões e grades, abertos 

e trancados por funcionários na medida em que a equipe percorria o espaço.   

 

Galpão: Neste local são realizadas as atividades de oficinas terapêuticas, havendo 

equipamentos de marcenaria, um setor para tapeçaria, outro para pintura, uma parte 
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para costura. Há também uma loja onde são comercializados os objetos produzidos 

no setor.  

 

Outros espaços: Além dos espaços acima, a equipe visitou também o setor 

administrativo, cozinha, refeitório, lavanderia, quartos, salas, banheiros, pátios, 

rouparia, farmácia. 

 

Localização 

 O hospital é situado em bairro rural. A região dispõe de transporte público via 

ônibus municipal, no entanto, em relação ao acesso das pessoas internadas ao 

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

dos usuários encontra-se distante do local de origem. 

 

Licença sanitária para funcionamento 

 A instituição possui Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária inscrita 

pelo nº CEVS: 354140616-861-000032-1-2 válida até 02/08/2019. Está registrada 

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

atendimento a urgências. A unidade possui AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros. 

  

Modalidades de internação 

 São realizadas internações voluntárias, involuntárias e compulsórias; a 

admissão de pacientes ocorre exclusivamente através da CROS – Central de 

Regulação de Operações e Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde, por meio da Direção Regional de Saúde – DRS. Desta forma, todos os 

pacientes chegam com avaliação médica prévia e laudo para internação. As 

internações involuntárias são comunicadas ao Ministério Público, via ofício, 

conforme informado aos fiscais. 

 Verificou-se que as internações voluntárias, por vezes, não são assinadas 

pelos próprios usuários, mas sim por familiares. Os fiscais observaram desrespeito à 

manifestação de querer ir embora, uma vez que mesmo pessoas internadas 

voluntariamente necessitam de “autorização” do familiar que assinou a internação 

 O tempo médio de permanência dos pacientes no hospital, que é de vinte e 
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nove (29) dias, com exceção dos que estão em internações judiciais ou 

compulsórias. 

 

Há separação das pessoas privadas de liberdade?  

 Há separação entre usuários moradores e não moradores; separação por 

sexo, e nas alas masculinas, separação também em função do motivo da internação 

(transtornos mentais e usuário de substâncias psicoativas - SPA), conforme a 

descrição das unidades acima apresentadas.  

 Não há crianças e adolescentes internados, mas havia uma mulher de 18 

anos internada, segundo funcionários, por reiteradas tentativas de suicídio, 

proveniente de Pronto-Socorro, através da CROSS, porém sem histórico de 

atendimento pela rede de atenção psicossocial, sendo ela do município de 

Presidente Prudente, onde, conforme relatado anteriormente, há diversos 

equipamentos da rede de atenção psicossocial.  

 Há idosos, especialmente entre os moradores do hospital.  

 Havia, na ocasião da visita, uma mulher trans internada na ala masculina; de 

acordo com relatos e constatações da equipe de fiscalização, a situação foi 

dialogada com a paciente e o Hospital acatou a decisão dela de ficar nesta ala.  

Haverá relato mais detalhado desta situação mais adiante neste relatório. 

 

Quadro de pessoal 

 No Hospital Psiquiátrico exercem atividades cerca de 150 trabalhadores, 

porém o número total de trabalhadores vinculados ao mesmo CNPJ é de 214, sendo 

que alguns trabalham na Clínica VIVA (clínica particular situada no mesmo 

endereço), nas residências terapêuticas em Pirapozinho/SP, na fazenda e os 

afastados. Estes dados, passados pela equipe do hospital, não conferem com dados 

do CNES, que informa o total de 74 trabalhadores.  

Grande parte dos trabalhadores entrevistados labora no local há bastante tempo e 

não relataram a existência de assédio moral ou outras práticas abusivas por parte 

dos superiores hierárquicos.  Os trabalhadores são contratados como celetistas, 

não havendo mais informações sobre os procedimentos de recrutamento e seleção. 

Há setor de Recursos Humanos responsável pela contratação.  
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 Observou-se a falta de multiprofissionalidade na ala Recanto, sendo que não 

há um profissional de psicologia que atue diretamente com os residentes desta ala, 

pois se tem a ideia que este profissional “tem pouco a fazer por estes residentes” 

vista a situação de cronicidade dos casos ou as limitações cognitivas e físicas; o 

profissional da psicologia somente vem atuar neste setor quando solicitado. 

 Em relação ao exercício profissional da enfermagem, o COREN SP apontou 

pendências de itens notificados em inspeção realizada em 21/11/2018, referentes ao 

Exercício Irregular da Enfermagem - profissionais da enfermagem atuando com 

carteira de identidade profissional vencida, caracterizando não cumprimento da 

Resolução Cofen 460/2014; e Inexistência, Desatualização, ou Inadequação do 

Cálculo de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem.  

O Dimensionamento de Pessoal gera implicações diretas no desempenho da equipe 

de enfermagem; portanto, um dimensionamento inexistente ou inadequado resulta 

em prejuízo na qualidade da assistência. Ressalta-se que no dia da ação conjunta, 

em visita pelas dependências da instituição, nas alas onde são prestados cuidados 

assistenciais de enfermagem, verificamos em prontuário da Ala Pluri Feminina, que 

os auxiliares de enfermagem não registram as ações de enfermagem desenvolvidas 

com o paciente em prontuário, de imediato, porém, registram no livro de 

intercorrência. É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem 

registrar, no prontuário do paciente e outros documentos próprios da área, sejam em 

meio de suporte tradicional (papel), ou eletrônico, a informação inerente ao processo 

de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para 

assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. O registro de enfermagem é 

um documento imprescindível para a avaliação da assistência prestada, uma vez 

que a sua ausência ou a sua inconsistência resultarão na não confiabilidade do 

cuidado realizado. Desta forma, o profissional e a instituição prestadora de serviço 

ficam sem amparo ético e legal.  

 

Espaços destinados aos profissionais 

 Em relação aos espaços destinados aos profissionais, o Ministério Público do 

Trabalho constatou problemas e emitiu notificações, conforme segue:  

Cozinha – NR 32.10.7 
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 O Auditor Fiscal do Trabalho, Maurício Franchi, acompanhou a inspeção e 

analisou os principais pontos referentes ao meio ambiente do trabalho na 

Unidade Hospitalar.  

 Não foi reportado histórico de choques elétricos em maquinário. Todavia, 

pelo Auditor Fiscal do Trabalho foi expedido o Termo de Notificação nº 

35655/2018-31, no qual constou a obrigação de a empresa comprovar que as 

instalações elétricas das áreas úmidas (principalmente cozinha e lavanderia) 

possuem sistemas de proteção contra choques elétricos do tipo DDR, 

aterramento de todas as carcaças não energizadas dos equipamentos e 

conectados ao sistema de aterramento da edificação, de acordo com as 

normas ABNT e NBR aplicáveis, conforme segue: 

 

 A cozinha não possui sistema de exaustão, conforme relato do CEREST, ou 

outros equipamentos para reduzir a dispersão de gorduras e vapores.  

 Os trabalhadores faziam uso de EPI.  

 Existiam luvas e aventais térmicos à disposição para os trabalhadores do 

local.  

 Foi informado que existe projeto aprovado pela Vigilância Sanitária para 

reforma total da cozinha.  

 Existiam extintores nas proximidades da cozinha.  

 O piso do local estava em más condições, conforme relato do CEREST: 
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 Não foi reportado histórico de vazamento de gás.  

 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho foi expedido o Termo de Notificação nº 

35655/2018-31, o qual obriga o Hospital a regularizar os seguintes pontos no 

setor da Cozinha: 

 

 

Lavanderias – NR 32.7 

 A área da lavanderia é dividida entre área suja e área limpa.  

 Segundo constou no Auto de Infração nº 21.645.839-1, foram fornecidos 

EPIs inadequados aos trabalhadores da Lavanderia, notadamente da área 

suja, pois as luvas fornecidas deixam expostas partes do antebraço do 

trabalho, expondo-os a riscos maiores de contaminação. Segundo o Auditor 

Fiscal do Trabalho, deveriam ser fornecidas luvas ¾, no mínimo.  
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 Existiam máquinas que não possuíam dispositivos para a interrupção do 

funcionamento em caso de abertura de seus compartimentos. Por essa razão, 

foi lavrado o Auto de Infração nº 21.645.838-2, uma vez que o Auditor Fiscal 

do Trabalho detectou que as Centrífugas de Roupas de números 1 e 2 não 

possuíam sistema de intertravamento, o que expõe os trabalhadores do setor 

da lavanderia a riscos de lesões quando da operação dessas máquinas, 

porque podem inserir e/ou retirar roupas com as máquinas em 

funcionamento.  
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 Uma das calandras não possui proteção para impedir que o trabalhador se 

acidente nos cilindros, conforme fotografia: 

 

 

 

 

 Havia máquinas sem proteção nas correias, em desacordo à NR-12. 
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 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho foi expedido o Termo de Notificação nº 

3555/2018-31, obrigando a empresa a regularizar os seguintes pontos: 
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Limpeza Geral e Conservação – NR 32.8 

 A unidade proíbe a varrição seca nas áreas internas. Foi feito treinamento 

dos empregados sobre a varrição úmida.  

 No setor de mistura de produtos de limpeza havia sistema para diluição de 

produtos. Havia EPIs, mas os EPIS não eram adequados 

 

 Segundo constou no Auto de Infração nº 21.645.839-1, foram fornecidos 

EPIs inadequados aos trabalhadores do setor Mistura de Produtos de 

Limpeza, pois não foram fornecidos respiradores adequados aos riscos 

decorrentes da volatilização dos produtos químicos concentrados 
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manipulados (diluídos para ser entregues ao setor de limpeza), a exemplo de 

álcalis para limpeza e hipoclorito de sódio.  

 A empresa fornece respiradores do tipo PFF2 com válvula (contra poeiras, 

névoas e fumos), mas estes equipamentos não protegem o trabalhador contra 

a exposição aos vapores emanados dos produtos.  

 

 No setor de mistura de produtos de limpeza não havia material para 

secagem das mãos e sabonete líquido.  

 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho, foi expedido o Termo de Notificação 

35655/2018-31, obrigando a empresa a adotar as seguintes providências no 

setor de Mistura de Produtos de Limpeza e de Lavanderia: 

 

 

Das condições de conforto por ocasião das refeições – NR 

 32.6.3/32.6 

 O refeitório atendia o disposto na NR-24. 
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 O local era limpo, com boa iluminação, arejado, possuindo ventiladores, 

conforme se verifica nas fotos colacionadas pelo CEREST/PP.  

 Havia fornecimento de água potável, por meio de bebedouro.  

 Havia lavatório instalado no local, dotado de material para limpeza e enxugo 

das mãos.  

 As mesas e os assentos estavam dimensionados de acordo com o número 

de trabalhadores por intervalo de descanso e refeição.  

  

 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos – NR 32.9 

 Segundo o Auto de Infração nº 21.645.839-1, no setor de manutenção, os 

eletricistas e os auxiliares laboram com roupas próprias, não tendo a eles sido 

fornecidas vestimentas de trabalho, caracterizadas como EPIs. As 

vestimentas devem ser fornecidas pela empresa e devem contemplar 

aspectos de condutibilidade, inflamabilidade e influencias eletromagnéticas. 

 Também ficou constatado que o eletricista labora utilizando calçados 

próprios, não tendo sido fornecido calçado adequado de acordo com o padrão 

de isolação elétrica prescrito por Pr0fiossional Legalmente Habilitado. 

 Pelo Auditor Fiscal do Trabalho, foi expedido o Termo de Notificação nº  

35655/2018-31, no qual constou que a empresa deverá cumprir as seguintes 
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obrigações: 

 

 

Normas de usos gerais – NR 32.10 / 32.2.4.4 / 32.2.4.6 / 32.2.4.6.1 

 A unidade atende as condições de conforto relativos aos níveis de ruído, 

sendo que se trata de percepção subjetiva, uma vez que não houve medição 

ou a apresentação de documento comprobatório da conformidade aos níveis 

estabelecidos pela NR-15.  

 A mesma percepção pautou as condições de iluminação, o que exige 

comprovação objetiva.  

 A unidade fornece treinamento aos operadores de qualquer equipamento 

para que eles entendam o modo de operação e seus riscos.  

 Antes da utilização de qualquer equipamento, os operadores são 

capacitados quanto ao modo de operação e seus riscos. A unidade realizou 

treinamento para operador de betoneira, conforme NR12, e treinamento para 

transporte manual de cargas, conforme a NR17. 

 Não foi verificada a existência de programa de controle de animais 

sinantrópicos.  

 Nos procedimentos de movimentação e transporte de pacientes, as 

entrevistas realizadas no local com os funcionários foram no sentido de que 

há orientação para que o procedimento seja realizado por mais de um 

profissional, notadamente no caso de pacientes com e com transtornos que 

possam comprometer a incolumidade do funcionário e do próprio paciente. 

 O transporte de materiais que possa comprometer a segurança e a saúde 

do trabalhador é efetuado com auxílio de meios mecânicos, tais como 

carrinhos de mão.  

 A empresa proíbe o consumo de alimentos e bebidas no local de trabalho.  
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 Nem todos os lavatórios eram providos de sabonete líquido e toalhas 

descartáveis para secagem das mãos.  

 

  

Copa – Sala de atendimento inicial – 

sem toalha de papel e sem sabonete 

líquido. 

Copa – Sala de atendimento – 

Psicóloga/Assistente Social/Psiquiatra 

Sem toalha e sem sabonete líquido.  

 

 Existe registro de cursos de capacitação de trabalhadores por meio de 

documentos que informam a data, o horário, a carga horária, o conteúdo 

ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e 

dos trabalhadores envolvidos.  

 Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes 

biológicos, são fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em 

linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de 

prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.  

 Havia locais em que a fiação estava com as partes vivas expostas. 
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Copa – Sala de atendimento 

inicial 

Copa – Sala de atendimento Psicóloga / 

Assistente Social / Psiquiatra 

  

 Verificou-se que a fiação da geladeira da enfermaria da ala “Recanto” 

estava descascada, podendo ocasionar acidentes.  
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 A unidade possui AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.  

 Não foram encontrados extintores que estivessem com o prazo de validade 

vencido, seja em relação ao cilindro ou à carga.  

 Os trabalhadores praticam ginástica laboral.  

 Foi apresentado laudo ergonômico.  

 A sala de enfermagem da U.I. não possui porta de fuga que permita fácil 

saída do trabalhador diante de eventual ocorrência com os pacientes.  

 A mesa da sala de enfermagem da U.I. não apresenta boas condições. O pé 

de sustentação está enferrujado e a mesa não está firme, podendo ocasionar 

acidentes.  

 

 

 

 O setor da farmácia possui ar condicionado e iluminação adequada.  

 Em uma das salas da farmácia não há cadeira para a utilização de um dos 

computadores. Por essa razão, a escrita sobre a mesa ocorre em posição não 

ergonômica, conforme se verifica:  
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 Na farmácia há seladora para dispensação individual de medicamentos aos 

pacientes. 

 

 O Auditor Fiscal do Trabalho expediu o Termo de Notificação nº 

35655/2018-31, no qual constou que a empresa deverá regularizar questões 

atinentes às instalações sanitárias: 
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 Como orientação final, constou no Termo de Notificação nº 35655/2018-31 a 

proibição ao ato de fumar, uso de adornos e o manuseio de lentes de contato 

nos postos de trabalho, conforme segue: 

 

 A Unidade Hospitalar deverá apresentar relatório técnico-fotográfico 

comprovando a implementação de todas as medidas contidas no Termo de 

Notificação até 21/02/2019 na Gerência Regional de Presidente Prudente. 

 

 Além disso, a equipe de fiscais verificou que as salas utilizadas por 

profissionais da psicologia e serviço social nas diversas alas não garantem as 

condições mínimas para um atendimento de qualidade, especialmente no que tange 

o sigilo profissional. Há salas separadas por divisórias, com abertura sobre a porta, 

sem janelas, estando calor no dia da inspeção, a temperatura dentro da sala estava 

demasiado elevada.  

 

2. Direitos das pessoas internadas 

 Os pacientes moradores do Hospital recebem Benefício de Prestação 

Continuada e têm curadores, nomeados pelos Juízes das Varas de Família, após 

processo de interdição ou instituição de curatela. Tais curadores, na maior parte, 

tendo em vista a ruptura dos vínculos familiares, são advogados escolhidos por tais 

juízes e são responsáveis pela gestão do benefício recebido pelo curatelado. Muitas 

vezes os residentes não conhecem seus curadores e a comunicação é feita 

diretamente entre hospital e curadores. Conforme relatado por profissionais, são 

efetuadas reuniões para discussão das necessidades dos residentes, mas alguns 
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curadores não comparecem às reuniões (relatadas em livro ata). Segundo nos foi 

informado, o dinheiro é destinado para compra de objetos de uso pessoal do 

paciente, passeios ou atividades, compras de itens na cantina e tratamentos ou 

exames realizados fora do hospital. As compras de roupas e acessórios são feitas, 

geralmente, dentro do hospital, poucos saem para fazer sua compra, alguns são 

escolhidos pela equipe para ir até a cidade, outros escolhem as roupas trazidas por 

algumas lojas até o hospital e para outros, com dificuldades cognitiva e/ ou física, a 

própria equipe escolhe. Os pacientes eventualmente solicitam a compra de algum 

item (regularmente roupa) que são adquiridos e guardados em um almoxarifado. 

Porém, a decisão da utilização do recurso parece ser tomada a partir das 

necessidades detectadas pela equipe. Há pouca ou nenhuma participação do 

paciente sobre o destino de seu dinheiro. Não percebemos nenhum estímulo, por 

parte da equipe, para que se desenvolvam habilidades para a utilização do dinheiro. 

Em entrevista com um paciente, ele nos afirmou que possuía “muito dinheiro”, mas 

que não estava com ele; era para pedirmos ao funcionário para nos “dar um pouco”. 

Evidencia-se a falta de vínculo entre curadores e residentes e a total alienação das 

pessoas internadas no Hospital em relação aos seus bens, assim como a falta de 

transparência, sendo que o único a ter acesso a prestações de contas seria o juiz. 

Embora com tons de exagero, a conversa aponta para uma percepção de que se 

possuiu algo que não se tem acesso. 

 Sobre atividades externas, as profissionais referiam passeios com os 

residentes do Recanto que acontecem com freqüência quinzenal ou mensal.  Foram 

mostradas diversas fotos dos passeio porém, este contato com o meio exterior é 

restrito a algumas ações de lazer e não a ações cotidianas em parceria com a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS) do município. 

 A equipe de fiscalização observou que ocorre também alienação dos usuários 

em relação aos produtos fabricados por eles nas oficinas, que são vendidos, sendo 

a renda revertida para a compra de materiais e insumos destinados às próprias 

oficinas. 

 Trabalhadores da equipe técnica relataram que há assembleias semanais nas 

alas com os pacientes, que apresentam solicitações e queixas, buscando a equipe 

atender ou mediar. 
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 Algumas mulheres internadas se queixaram do fato de pessoas com questões 

relacionadas ao uso de álcool e/ou drogas serem tratadas junto com pessoas com 

diagnóstico de outros transtornos mentais e ainda algumas mulheres se queixaram 

que foram internadas por motivações outras que não sua proteção e cuidado 

somente, mas sim por interesse de parentes a ter acesso a seus bens. 

 Funcionários afirmaram que, por questões de segurança, as portas dos leitos 

ficam trancadas durante os períodos que os pacientes ali estão. Todas as portas 

tinham fechadura. Além das portas nos alojamentos, todos os acessos para o 

hospital e para o Recanto eram trancados por portões ou grades. A própria equipe 

só pode circular com funcionários que iam abrindo e fechando esses portões e 

grades a todo instante. Considerando que as portas ficam trancadas enquanto os 

pacientes estão dentro deles, deve-se considerar que existe uma ausência de 

ventilação cruzada. Além disso, não restam dúvidas de que estes usuários estavam 

completamente privados de sua liberdade. 

 No Recanto não há no ambiente ou na rotina canais de denuncias claros e, 

ainda, devido às dificuldades cognitivas e motoras, muitos usuários não teriam 

autonomia para se deslocar ou ainda para relatar qualquer situação de abuso, 

negligencia ou maus tratos. 

 É importante enfatizar a importância de vistorias e fiscalizações, visto que 

grande parte dos residentes da ala Recanto é formada por pessoas bastante 

debilitadas, com dificuldade de comunicação e de passar informações, portanto, sem 

acesso a formas de denuncia e escuta regular de sua situação no Hospital. 

 Aqueles pacientes entrevistados, com admissão recente no Hospital e de 

permanência transitória, expressaram adesão ao tratamento. 

  

Alimentação e água potável: 

 Os trabalhadores que acompanharam a equipe de inspeção informaram que 

as refeições são servidas para todos no refeitório, em momentos diferentes 

conforme a ala em que estão alojados; que os pacientes do Recanto recebem cinco 

refeições diárias: café da manhã, complemento alimentar líquido Ensure (para quem 

tem indicação), almoço; lanche; jantar; complemento alimentar líquido Ensure (para 

quem tem indicação); ceia (Ensure). Verificou-se apoio profissional de nutricionista e 
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dieta diferenciada para pessoas com dificuldade de deglutição ou doenças crônicas 

que precisem de dieta adequada. 

 A equipe de visita entrou no refeitório no momento em que os usuários do 

Recanto estavam almoçando. Os pratos variavam de acordo com o grau de 

dificuldade de mastigação dos pacientes, em sua grande maioria, idosos. Apesar do 

aspecto da comida ser bom, os carboidratos como macarrão, arroz e feijão 

prevaleciam. A parte proteica, geralmente contida nas carnes, era servida em menor 

quantidade, assim como os legumes e verduras. Algumas bandejas continham 

etiquetas sinalizando o nome do paciente e sua dieta especial seguindo a seguinte 

classificação: diabetes, pastosa, leve, hipogordurosa, laxativa, hipossódica etc.  

 Quanto à água, foi informado que a unidade hospitalar possui em seu terreno 

um poço artesiano.  

 Foi avistado um bebedouro ao lado do refeitório (foto abaixo). A água sai por 

torneiras comuns, mas havia fixado na parede, em local alto, um filtro, conforme foto 

abaixo. Seu aspecto era de uma construção antiga, com torneiras um pouco 

enferrujadas e lodo entre os azulejos.  Este bebedouro também era acessível a 

pacientes de outras alas.  

 

 

Foto: Bebedouro ao lado do refeitório dos usuários. Fonte: acervo do MNPCT. 

 

Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos básicos 
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 Os usuários utilizam roupas comuns e não uniformes. Os moradores têm suas 

roupas adquiridas pelos curadores; os pacientes não moradores utilizam roupas 

próprias ou roupas fornecidas pelo hospital.  

 Os pacientes não têm acesso as suas roupas de maneira direta sendo que 

depende da liberação da equipe e de um setor de rouparia para ter acesso as suas 

vestimentas. Em visita à rouparia, verificamos que as roupas são separadas por 

nome e a liberação é efetuada conforme a necessidade de cada um, porém a 

escolha das peças de roupa fica a critério da equipe na maioria das vezes, sendo 

que somente os pacientes com maior autonomia podem solicitar a roupa que 

desejam naquele momento. 

 Quanto ao respeito à individualidade nas roupas e calçados, foi relatado pela 

enfermeira que o curador faz a compra do vestuário, de acordo com o gosto do 

paciente e alguns moradores acompanham o curador para a referida compra. A 

equipe indicou preferência pela compra do calçado “crocs” para os pacientes. 

Algumas roupas mostradas pelas enfermeiras tinham o nome dos pacientes escritas 

na barra. 

 Na ala Recanto as pessoas apresentam pouca autonomia na escolha e 

guarda de seus pertences, visto que não existem armários para guarda de seus 

utensílio e uma grande parte das pessoas não tem condição física de se vestir 

sozinha. Os utensílios pessoais somente são disponibilizados nas alas de internação 

que conforme pudemos ver na ala feminina, os pertences pessoais das internas 

ficam guardados em armários individuais de metal, porém na Ala Recanto somente 

tem este armário disponível para dois usuários. 

 Quanto à roupa de cama, todos os leitos do Recanto observados estavam 

com roupa de cama aparentemente limpas e adequadas para uso, assim como 

havia roupa de cama estocada no armário do Recanto, junto com as roupas dos 

usuários. 

 

Visitas/ligações telefônicas/correspondências 

 A equipe de inspeção verificou nas conversas com trabalhadores e pacientes 

que as pessoas internadas podem receber visitas, havendo espaços destinados à 

recepção e reunião com familiares, como sala de TV e pátios.  
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 Grande parte dos moradores não tem vínculo com familiares, apesar das 

tentativas de contato do Hospital, conforme relato de trabalhadores. Inclusive, a 

ausência de vínculo familiar é um dos motivos para a permanência na Instituição. 

Aqueles que têm família recebem visitas normalmente, de modo que não se 

constatou violação a referido direito. No momento da inspeção, familiares em visita 

aos pacientes foram vistos no refeitório por nossa equipe. 

 Conforme relatado pela equipe, todos podem receber cartas e a ligação na 

ala Recanto todos os dias, mas é muito escasso o contato de familiares e amigos. 

Relataram também que não há violação de cartas, mas que este meio é raramente 

utilizado. 

 

3. Projeto Técnico Institucional (Anexo 2) 

 A direção do hospital entregou cópia do PTI, composto por 65 páginas, porém 

informou que está desatualizado e que passará por atualização.  

 O documento descreve a equipe de profissionais e suas atuações nas 

diferentes alas do hospital, informando sobre rotinas e procedimentos. 

 A partir da análise deste documento em relação aos relatos de usuários, 

profissionais e também da observação deste dia pode-se perceber que as atividades 

diárias são pouco variadas, com poucas opções, com uma rotina repetitiva, que não 

busca estimular a autonomia o que estimula a institucionalização e cronificação. 

 A rotina e os horários são bastante engessados, não apresentam critérios de 

escolha respeitando a singularidade de cada pessoa, mas sim uma forma mais 

confortável para a equipe do hospital atuar. As atividades e a rotina são repetitivas e 

sem variedade, sendo que foi relatada por usuários a falta de lazer ou acesso ao 

campo de futebol e jogos variados, portanto se torna uma rotina maçante e se tem a 

sensação de que o “tempo demora a passar”. Um usuário referiu que gosta de ficar 

varrendo o galpão de TO para passar mais rápido o tempo.  

 Faz-se presente em todo o documento a ideia de que o hospital seria o local 

mais adequado para o cuidado de pessoas com transtornos mentais, usuários de 

substância psicoativas e também para aqueles com vínculos familiares frágeis ou 

rompidos. Porém, é preciso que o Hospital tenha um projeto institucional concreto, 

inserido nas políticas públicas e com um planejamento efetivo de ações de 

desinstitucionalização das pessoas que ali residem. 
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  Para além deste registro, a equipe de inspeção verificou que há Regulamento 

Interno destinado aos funcionários e Regimento Interno com as normas gerais de 

funcionamento do hospital. Não há cartazes ou outros tipos de comunicação visual 

com a estipulação de Normas. Não foi possível verificar de que forma estes 

documentos são apresentados aos funcionários e usuários.  

Registro das Rotinas institucionais  

 O grupo de inspeção averiguou a existência de prontuários individuais 

mantidos nos espaços destinados aos profissionais de cada ala, com registros dos 

atendimentos prestados pela equipe multiprofissional, uma cópia do PTS e outros 

documentos. Havia um roteiro sobre sequencia/organização dos registros dos 

prontuários, com orientação para que sejam individuais e atualizados. Foi relatado 

pela médica que alguns prontuários por serem muito extensos tinham a parte mais 

antiga de registros guardados no SAME (setor de arquivamento de documentos). 

 Ressalta-se que no dia da ação conjunta, em visita pelas dependências da 

instituição, nas alas onde são prestados cuidados assistenciais de enfermagem, os 

fiscais observaram em prontuário da Ala Pluri Feminina que os auxiliares de 

enfermagem não registram as ações de enfermagem desenvolvidas com o paciente 

em prontuário de imediato, registram, porém, no livro de intercorrência. 

 São também guardados registros das atividades como ata da reunião com os 

curadores, álbum de fotos das atividades externas, computadores com os PTS 

atualizados. 

 Alguns prontuários não tinham o PTS anexado, tendo sido justificado que os 

PTSs são atualizados anualmente e que todos do ano de 2018 estava atualizados 

no computador. 

 

4. Desinstitucionalização  

 A equipe de fiscalização constatou que a única ação clara no sentido da 

desinstitucionalização dos moradores do hospital é o do encaminhamento de cinco 

pacientes para o Lar Abrigado, casa aos moldes de residência terapêutica, que fica 

externa ao hospital, no terreno pertencente a instituição (área rural). Uma espécie de 

vila rural se formou próxima ao hospital, onde vivem alguns trabalhadores da 

instituição e também cinco moradores com mais autonomia vivem em uma casa e 

são auxiliados pelos profissionais para levarem uma vida mais independente, pois, 
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possivelmente, serão candidatos a serem transferidos para Serviços de Residências 

Terapêuticas (SRT) na cidade. 

  As pessoas do Lar abrigado vivem nesta casa há cerca de 3 anos e antes 

disso viveram por décadas em hospitais psiquiátricos. Apesar de terem maior 

condição de diálogo apresentam dificuldade em relação a organização no tempo, 

suas memórias estão mais restritas ao tempo na casa “Lar Abrigado”e a impressão 

que se tem é que o tempo passado em hospitais ficou reduzido a uma lacuna em 

suas vidas/ memória onde alguns relataram que ficaram 8 anos no hospital sendo 

que estiveram cerca de 20 a 30 anos internados. 

 Ao serem entrevistados, os moradores do Lar Abrigado, visivelmente mais 

livres e autônomos que os demais moradores, já não se referem como internos ao 

hospital, porém mantém algumas atividades e rotinas junto ao hospital como comer 

lanche, a tarde, na cantina do hospital (onde têm conta), pegar alguns itens de 

alimentação, atividades de TO e acessória medicamentosa e de organização da 

rotina por profissionais da equipe. 

Não encontramos nenhum movimento mais evidente da equipe no sentido de 

buscar desenvolver e/ou resgatar habilidades para viverem sem a tutela da 

instituição. Persiste uma forte relação de dependência nas ações mais cotidianas 

como cuidar da cama ou da roupa que se veste. 

Uma questão importante que nos foi relatada pela equipe e pelos moradores 

do Lar Abrigado, é o receio de que estas pessoas sejam transferidas para 

residências terapêuticas, pois em um dado momento alguns internos do hospital 

foram transferidos de forma brusca, sem preparação tanto pelo hospital como pela 

Rede externa o que foi motivo de sofrimento para as pessoas transferidas e pelos 

trabalhadores, que expressam que “os SRT não tem um bom funcionamento e que 

as pessoas ficam sem os cuidados adequados” o que faz com se tenha a impressão 

que os cuidados efetuados no hospital para estas pessoas institucionalizadas são 

melhores do que os cuidados que a Rede externa ao hospital oferece. 

 Outra questão é que funcionários do hospital se referem aos pacientes como 

parte de sua família, preocupando-se com a saída deles e a possível falta de 

cuidados adequados, porém não há em vários discursos dos profissionais que 

atuam na instituição o senso crítico em relação aos malefícios da longa permanência 

em uma instituição de caráter fechado e o quanto estes usuários estão restritos de 
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uma convivência comunitária, naturalizando o cenário que institucionaliza e torna as 

pessoas que ali residem dependentes do hospital. 

Essas narrativas causam preocupação e demonstram um apego não só aos 

usuários em si, mas à cultura hospitalar e asilar que é um dos muitos fatores que 

mantém essas pessoas internadas. É claro que não podemos ignorar os problemas 

no funcionamento da RAPS em todo o país e nem os casos em que os pacientes já 

não têm mais referências familiares, fraternais nem territoriais, mas a crença na 

cultura hospitalar e asilar pareceu muito forte no discurso de alguns dos profissionais 

entrevistados e, no limite, andam na contra mão da reforma psiquiátrica colaborando 

para a manutenção desses pacientes no hospital. 

Neste sentido, a organização dos cuidados parece seguir o mesmo roteiro: 

ofertar um suporte mínimo para que eles possam viver com alguma dignidade o 

tempo que lhes resta. Isso se reflete na expressão comum a quase todos os 

pacientes que conversamos: uma profunda resignação.  Não há espaço para desejar 

nada além deste mínimo para ir tocando a vida. 

A política de desinstitucionalização construída nos últimos anos, objetiva 

exatamente construir alternativas de vida para essas pessoas fora dos hospitais 

psiquiátricos, para que possam, ainda com o tempo possível, experimentar outros 

modos de viver. É um processo lento, trabalhoso e que deve ser levado com muita 

delicadeza. Mas que deve ser iniciado de algum modo. No Hospital Bezerra de 

Menezes encontramos essa iniciativa sendo feita para 5 pacientes apenas.  

A interação do hospital com a Rede ocorre quase que exclusivamente através 

da CROSS (sistema de regulação). Evidenciou-se que a interação e articulação em 

Rede não são efetuadas por parte do Hospital, tendo a equipe demonstrado 

passividade ao esperar ações externas e tecendo críticas sobre a forma como se dá 

o processo de desinstitucionalização.  

A equipe do hospital afirma que a maior dificuldade para manutenção dos 

usuários que saem da internação no hospital é a forma como são dados os 

encaminhamentos na rede extra-hospitalar, ou seja, na RAPS. Segundo a diretora, 

quando esse usuário chega a ser atendido, muitas vezes, mudam sua medicação, 

causando mudança no quadro clinico. Ou ainda a RAPS não funciona como deveria, 

ou os pacientes nem chegam à RAPS, chegando muitos a viver em situação de rua. 
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Por outro lado, a falta de articulação da Rede Psicossocial, e nesse sentido o 

Hospital está contido nela, faz com que aumente a incidência de internações o que 

se confirma com relatos de 9 internações descritas por uma pessoa jovem e 

também, dificulta a desinstitucionalização das pessoas moradoras no Recanto e no 

Lar Abrigado. 

 Algumas pessoas que passaram por internação se mantêm em oficinas 

ofertadas pelo hospital em caráter aberto, pois segundo a equipe nos referiu, são 

pessoas que ficaram vinculadas ao hospital (em salão externo às alas de internação) 

e que se beneficiam de oficinas terapêuticas ofertadas, algumas destas pessoas 

fazem oficinas do Hospital e também no CAPS. Porém o que se percebe é que por 

parte da equipe não há uma confiança no trabalho dos demais serviços da Rede e 

se entende que o trabalho tanto em nível aberto como fechado são importantes para 

as pessoas que por ali passam. 

  Fica evidente a falta de ações sistematizadas e efetivas por parte do hospital 

e da equipe para garantir a desinstitucionalização dos moradores do hospital com 

PTS específico. A possibilidade de saída do hospital não consta nos PTS e a falta de 

articulação e confiança na RAPS reforça esta realidade. Parece não haver por parte 

do hospital interesse e iniciativa para que tal articulação em prol de uma 

desinstitucionalização aconteça. 

 Entretanto, referida inspeção deixou ainda mais nítida a possibilidade de 

integração dos pacientes em residências terapêuticas, para estímulo à autonomia 

das pessoas, liberdade e vida mais digna. 

     

5. Incidentes no Hospital 

 A equipe de inspeção verificou na UI – Unidade Intensiva - a existência de um 

quarto de isolamento/contenção com porta de ferro com pequena abertura e tranca 

externa, janela alta com grade e sem cortinas, com duas camas de metal sem 

colchões (fotos abaixo). Segundo os funcionários este espaço é utilizado para fazer 

a contenção física e/ou mecânica de pacientes que apresentam risco para si 

próprios ou para terceiros. Afirmaram a existência de protocolos de contenção, 

mecânica e química, sendo que ambas ocorrem no hospital mediante avaliação e 

decisão médica, e são executadas por enfermeiros e auxiliares de enfermagem. O 

Protocolo de contenção física é datado de 2012 e assinado pela médica que hoje 



34 
 

dirige a instituição. Afirmaram também que o tempo de permanência de pacientes 

neste espaço é curto, mas não informaram o tempo com precisão. Porém, de acordo 

com a foto abaixo, os fiscais observaram uma inscrição em uma das paredes, feita a 

lápis, e um buraco, já recoberto de cimento, que, segundo os funcionários, teria sido 

feito por um paciente que permaneceu neste espaço. Isto leva a hipótese de que o 

hospital possivelmente não cumpra com os protocolos citados, especialmente no 

que se refere ao tempo de contenção, ou seja, é possível que pacientes fiquem 

contidos e isolados por mais tempo do que o preconizado.  

  

 

Foto: Porta da sala de contenção/isolamento. Fonte: acervo do MNPCT. 
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Sala de contenção/isolamento. Fonte: acervo do MNPCT. 

 

 

Foto: Inscrição feita na parede na sala de contenção/isolamento. Fonte: acervo do MNPCT.  

 

 Na ala feminina de internação havia também um quarto de isolamento com 

somente uma cama. 

 Pacientes confirmaram as práticas de contenção química e física nos casos 

de desobediência às normas, agressividade ou crises, efetuadas de forma violenta. 
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Um paciente afirmou que já permaneceu 3 dias no quarto de isolamento por “mau 

comportamento”.  

 Ressalta-se que castigos e isolamento não configuram práticas terapêuticas, 

assemelhando-se mais a castigos e/ou torturas. 

 Além disso, na Ala Pluri Feminina, no momento da inspeção, os fiscais 

presenciaram situação em que paciente ficou trancada no leito, tendo gritado e 

batido com força na porta para ser escutada, quando então funcionários abriram a 

porta. A explicação da equipe de funcionários foi a de que os quartos permanecem 

trancados para que os pacientes não durmam durante o dia, pois isso prejudica o 

sono da noite; e esta paciente teria permanecido deitada por estar com dor nas 

costas; necessitou sair para ir ao banheiro.  

 Houve um relato verbal de uma funcionária sobre castigo para um interno que 

tem comportamentos agressivos e que em alguns momentos feriu outros residentes 

e que quando têm essas atitudes fica sem acesso a suas camisas que é algo que 

ele tem grande estima (o uso de camisas sociais) e lhe é dado somente camisetas 

esportivas (algo que não lhe agrada) como consequência de sua atitude agressiva.  

 Quanto aos óbitos, foi entregue uma lista que abrange um espaço temporal 

que vai de 2014 a 2018 e que registra a ocorrência de 18 óbitos.  A equipe informou 

que a maior parte desses óbitos ocorreu em função da idade avançada dos 

pacientes, sobretudo aqueles que são moradores. Efetivamente, ao analisar o 

documento, a letra R aparece manuscrita ao lado de 12 deles, sendo possível 

deduzir que a letra “R” seja uma abreviatura para a Ala Recanto. Além de duas 

mortes por “causa indeterminada”, chama a atenção o óbito de um paciente homem 

de 24 anos que teria dado entrada no hospital 17 dias antes de sua morte.  Do 

documento intitulado “Guia de encaminhamento de cadáver” destacamos as 

seguintes informações:  

- Natureza do óbito: “morte natural” 

- Hora: “4:00” 

- Quadro clínico ou lesões apresentada ao chegar ao hospital: “Paciente encontrado 

caído no Box do chuveiro de bruços com cabeça contra a parede, com presença de 

hemorragia no ouvido esquerdo com ausência de sinais vitais, cianose craniana”. 
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- Síntese da história clínica e exames complementares de relevância (com 

cronologia): “Paciente portador de TAB F312. Deu entrada no hospital no dia 

18/01/16 com quadro de delírio persecutório, agitação psicomotora”.  

Referente a este óbito há também documento intitulado “Autorização para 

necropsia”.  

 Fiscais observaram em uma sala da enfermagem na ala do Recanto e 

também na sala de enfermagem da Ala Pluri Feminina o uso de “livro de 

ocorrências”, no qual a equipe de enfermagem registra a maioria destes “incidentes”, 

outras intercorrências e acontecimentos da rotina, deixando muitas vezes de fazer 

constar também em prontuário individual do paciente.  

 

6. Projeto Terapêutico Singular (PTS) (Anexo 3) 

 Poucos prontuários apresentam o Projeto Terapêutico Singular. E os que 

apresentam, estão desatualizados. Foi informado pela equipe técnica do hospital 

que o PTS dos pacientes atualizado está disponível no computador que fica na sala 

de consulta médica. De fato, os mesmos estão no computador, mas seu uso parece 

ser mais uma formalidade do que um instrumento de organização e planejamento 

das ações de cuidado da equipe.  

 O Projeto Terapêutico Singular utilizado pela equipe do hospital  trata-se de 

formulário impresso com campos definidos para cada profissional e com alternativas 

de ações. Por exemplo, no campo Psicologia, podem-se encontrar as seguintes 

alternativas para serem assinaladas pelo profissional: preservar contato com a 

realidade; conscientizar o paciente de sua problemática; atender em grupo 

operativo; atender individualmente; resgatar a autoestima (sic); trabalhar a 

socialização; avaliar o estado emocional do paciente; atendimentos familiares; 

auxiliar o paciente a reestruturar (sic) planos coerentes para sua ressocialização. Há 

também um campo para observações. Assim segue o formulário com itens para os 

outros profissionais: 

- Atendimento médico psiquiátrico semanal ou quando necessário; 

- Avaliação da nutricionista para preparação de dieta prescrita pelo clínico; 

- Atendimento da Psicologia e Serviço Social: atendimento individual e em grupos, 

como oficina da memória com o intuito de estimular funções cognitivas, sobretudo da 
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memória, percepção visual, auditiva e tátil, psicomotricidade, visando melhorar 

qualidade de vida e preservar aspectos saudáveis; 

- Terapia Ocupacional: participação de atividades no setor da horta, oficina de 

cozinha, festas comemorativas, feira livre, além de atividades recreativas, jogos, tv e 

passeios na comunidade; 

- Enfermagem: recebimento de acompanhamento nas atividades e vida diárias, com 

auxílio nos cuidados com higiene pessoal, alimentação e administração da 

medicação. 

Consta dos Projetos Terapêuticos Singulares que o Benefício de Prestação 

Continuada da LOAS é destinado à compra de objetos de uso pessoal do paciente, 

passeios extra hospitalares, lanches e almoços na cantina, eventos culturais 

diversos e tratamento odontológico e fisioterápico. 

Há em alguns PTS a indicação de que para o ano de 2016 seriam incluídos 

programas de habilidades práticas, habilidades sociais, habilidades relacionadas ao 

planejamento de atividades sociais, programa de autocuidado, programa de 

estimulação cognitiva, programa de atividade física, visando a melhora da qualidade 

de vida do paciente sempre o estimulando a participar de todas as atividades que 

venham a colaborar para uma melhor relação interpessoal e melhor vínculo com a 

realidade. 

Porém, os PTS contêm estrutura e texto muito parecidos, atualizados e 

assinados por variados membros da equipe anualmente. Verificamos todos os 

prontuários da Ala Recanto e nos PTS observamos que o quadro de atividades 

propostas é pré-estabelecido de modo a facilitar a rotina da instituição e não atende 

a necessidades individuais. Alguns PTS são muito similares o que coloca em 

questão de fato a sua singularidade e caráter terapêutico. Foi possível constatar que 

não há, no PTS, planejamento em torno da desinstitucionalização, mesmo que 

alguns moradores aparentem ter condições de participar de um processo para tal. 

Mesmo aqueles que estão alojados no Lar Abrigado também têm, prontuário e PTS 

similares aos demais residentes do hospital e não apresentam previsão de saída do 

hospital ou planejamento de ações para tal. 

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

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

quadro e cuidados gerais. Não há citação a previsão de saída das pessoas, 
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tampouco descrição pormenorizada de atividades terapêuticas para esse fim.  

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

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

terapêutico de fato individualizado e voltado para desinstitucionalização dos 

moradores. 

 Há, ainda, um campo com alternativas para atividades terapêuticas 

complementares e um campo denominado Projeto Terapêutico Individual com 

alternativas para três tipos de grupos. Há a seguinte observação ao final no 

formulário redigida em caixa alta: PROJETO ELABORADO EM CONJUNTO E 

COMUM ACORDO COM O PACIENTE.  

 A frase denota que o processo de elaboração e pactuação do PTS, que 

deveria ser coletiva e com a participação ativa do paciente, transforma-se aqui em 

um formulário a ser preenchido; não há no PTS um estudo ou detalhamento das 

capacidades e necessidades dos pacientes acerca dos trabalhos desenvolvidos.  

 Fiscais observaram pacientes realizando atividades relacionadas à 

carpintaria, sem que houvesse no PTS ou qualquer outro documento um controle de 

riscos ambientais laborais, inclusive no que se relaciona à proteção do maquinário. 

Profissionais do hospital afirmaram que os pacientes que atuavam no setor de 

carpintaria já possuíam conhecimento prévio à internação sobre a atividade. 

 Usuários entrevistados no galpão de TO referiram, também, que já passaram 

por outros serviços de saúde mental externos ao hospital, mas que em uso abusivo 

de álcool e outras drogas ou em crises maiores o hospital é uma opção freqüente. É 

alto o número de internações e reincidência relatadas, sendo que havia pessoas 

jovens que referiram até 9 internações. 

 Foram verificados diversos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) na 

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

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

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

sugere atividades em grupo mais gerais.   

 

Diversidade sexual e identidade de gênero  



40 
 

 Funcionários do hospital referiram, quando perguntados, que a postura da 

instituição frente às questões de gênero e sexualidade é de respeito à pessoa e 

suas preferências de vestimenta e comportamentos. 

 A equipe de inspeção constatou que havia uma mulher transexual internada 

na Ala Pluri Masculina. De acordo com as informações prestadas por funcionários do 

hospital, a internação era recente, tendo chegado através da CROSS como paciente 

do sexo masculino, sendo que o hospital havia disponibilizado vaga em ala 

masculina, não havendo, naquele momento, leito disponível na Ala feminina. A 

equipe relatou o manejo do caso, considerado adequado pela equipe de inspeção, 

no sentido de que teria perguntado sobre as preferências da paciente quando a ala e 

atividades de Terapia Ocupacional. Assim, respeitando a vontade expressa pela 

paciente, ela permaneceu na Ala Masculina, fazendo atividades junto com grupos de 

homens e também com as mulheres – Oficina de Artesanato.    

 Esta paciente foi entrevistada pela equipe de inspeção e reafirmou as 

informações fornecidas pela equipe do hospital. Esta mulher não relatou medo, 

receio ou sofrimento por estar na ala masculina. Declarou não fazer tratamento de 

hormonioterapia. A paciente declarou que se sentia bem no Hospital e que estava se 

sentindo bem tratada mesmo junto aos homens.  

 Nenhuma inadequação ou violação grave identificada, porém não ficou claro 

se há uma rotina e conduta institucional a respeito das questões de gênero.  

Idosos 

Há grande número de usuários idosos na Clínica. Contudo, a maioria dos 

idosos em ambas as unidades estão internados em regime de longa-permanência, 

por vontade da família ou por não haver vínculos familiares. Os usuários são, em 

sua maioria, pessoas com deficiências, transtorno neurológico e/ou quadro 

psiquiátrico agudo.   

 Observamos que os dentes de muitos pacientes não apresentam boa 

condição, muitos dos asilados apresentavam ausência de dentes na arcada. As 

enfermeiras relataram que muitos são já idosos e têm dificuldade, em razão da 

enfermidade, de manter e acostumar com prótese ou dentadura. De outro lado, 

também não teriam condição de fazer implante, em razão da complexidade e valor 

do tratamento. 
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Não foi verificada a existência de procedimentos específicos para 

atendimento ao Estatuto do Idoso. Por exemplo, parece não haver trabalho ou 

espaço para a inclusão de acompanhantes, que seriam de direito do idoso, no 

cotidiano destes, sendo verificado apenas que podem receber visitas nos horários 

previstos. Tampouco foram mencionados procedimentos ou fluxos específicos para 

notificação de maus-tratos contra o idoso. Verifica-se que a atenção a este público é 

a mesma que a dos usuários adultos, não havendo projeto terapêutico diferenciado, 

que respeite as especificidades desta faixa etária em termos de desenvolvimento, 

saúde e direitos.  

 Nos prontuários levantamos o tempo de internação dos residentes neste 

hospital, idade e procedência. No geral, trata-se de pessoas que foram internadas 

muito jovens, que já passaram por outros hospitais, e que se encontram há décadas 

institucionalizadas, a maioria já é idosa hoje e apresentam necessidades especiais 

devido às sequelas neurológicas e motoras. 

A organização dos cuidados parece seguir o mesmo roteiro: ofertar um 

suporte mínimo para que eles possam viver com alguma dignidade o tempo que lhes 

resta. Isso se reflete na expressão comum a quase todos os pacientes que 

conversamos: uma profunda resignação.  Não há espaço para desejar nada além 

deste mínimo para ir tocando a vida. 

A política de desinstitucionalização construída nos últimos anos, objetiva 

exatamente construir alternativas de vida para essas pessoas fora dos hospitais 

psiquiátricos, para que possam, ainda com o tempo possível, experimentar outros 

modos de viver. É um processo lento, trabalhoso e que deve ser levado com muita 

delicadeza. Mas que deve ser iniciado de algum modo. No Hospital Bezerra de 

Menezes encontramos essa iniciativa sendo feita para 5 pacientes apenas.  

 

Racismo Institucional e observação do quesito raça/cor/etnia nas instituições 

psiquiátricas visitadas 

 A equipe de inspeção não constatou irregularidade ou falta relacionada a 

tratamento, violência ou discriminação de pacientes do Hospital no que tange o 

quesito raça/cor/etnia.  

 

7. Exploração do Trabalho  
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Ao que a equipe de inspeção pode constatar, não há exploração do trabalho 

de pacientes, não tendo sido verificada substituição de mão de obra ordinária do 

Hospital por trabalho de pacientes; os pacientes não são obrigados a realizar 

trabalhos para manutenção ou geração de renda para o hospital.  No entanto, os 

produtos feitos nas Oficinas de Terapia Ocupacional, tais como artesanatos de palito 

e panos de prato, podem ser vendidos em feira da cidade, havendo somente parte 

revertida ao usuário que produziu. Não foi informado o destino da outra parte do 

arrecadado.  

 Nos Projetos Terapêuticos Singulares analisados não foi feita menção à 

“laborterapia”. Na maioria deles consta que a Terapia ocupacional envolve a 

“Participação em atividades festivas e sócio recreativas, objetivando favorecer 

tolerância, melhora da autoestima e convívio social, no entanto algumas ações como 

varrer e organizar o ambiente das oficinas contam com a ajuda de alguns usuários.  

A “varrição” consiste em uma das atividades orientadas pela Terapia Ocupacional na 

qual os usuários se ocupam de varrer as instalações da instituição. Não foi possível, 

no momento da visita, ver nenhum usuário realizando tal atividade, tampouco aferir 

quantos usuários realizam tal atividade; quais os documentos norteadores desta 

ação; como se dá o controle de horas trabalhadas e a respectiva forma de 

remuneração; quais atividades são exercidas; como se dá a seleção dos usuários 

que irão participar e como tais ações se vinculam ao PTS de cada um. 

 

9.  Fiscalização por órgãos externos  

 No ano de 2018 o hospital foi fiscalizado pelo Conselho Regional de Farmácia 

(CRF) e Conselho Regional de Enfermagem (COREN), além da Vigilância Sanitária 

e Corpo de Bombeiros.  

 Em relação a espaços para que os usuários do serviço e profissionais possam 

fazer denúncias, em um documento entregue pela direção chamado “Documentos 

encaminhados a DRS junho a agosto 2018”, a direção do Hospital Bezerra de 

Menezes declarou, em 05 de outubro de 2018, que contam com um serviço de 

Ouvidoria interno ligado a pesquisa de satisfação dos usuários. Informou ainda que 

estão em fase final de instalação da Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde.  
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10. Recomendações

Diante dos dados colhidos através de relatos de profissionais e usuários dos 

serviços promovidos pelo HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA BEZERRA DE 

MENEZES, bem como pelo observado no dia da inspeção, é de fundamental 

importância que sejam feitas recomendações para que haja a garantia de direitos 

das pessoas internadas nesta instituição e sua adequação à legislação e diretrizes 

que norteiam as políticas públicas sobre saúde mental. 

Para que os usuários da RAPS de Presidente Prudente e Região tenham de 

fato resguardado o direito de serem cuidados em liberdade como principal escolha 

de tratamento, é preciso a garantia de que a Rede substitutiva a hospitais 

psiquiátricos seja efetivada e fortalecida.  

É preciso que o Hospital esteja articulado com os demais serviços e isto se 

faz urgente diante do observado nesta inspeção, visto que foi possível observar a 

reincidência de internação de pessoas jovens e a manutenção da institucionalização 

de usuários que residem nesta instituição há muitos anos. 

É preciso que o Hospital tenha um projeto institucional concreto, inserido nas 

políticas públicas e com um planejamento efetivo de ações de desinstitucionalização 

das pessoas que ali residem. 

Ressaltamos que a cultura hospitalar e asilar é um dos muitos fatores que 

contribuem para a permanência dessas pessoas internadas. Não se trata de ignorar 

os problemas no funcionamento da RAPS em todo o país e nem os casos em que os 

usuários já não têm mais referências familiares, fraternais nem territoriais, mas a 

crença na cultura hospitalar e asilar acaba por colaborar para a manutenção da 

lógica manicomial. 

A política de desinstitucionalização construída ns últimos anos, objetiva 

exatamente construir alternativas de vida para essas pessoas fora dos hospitais 

psiquiátricos, para que possam, anda com o tempo possível, experimentar outros 

modos de viver. É um processo lento, trabalhoso e que deve ser levado com muita 

delicadeza. Mas deve ser iniciado de algum modo.
Nesse sentido, recomenda-se que as medidas de internação psiquiátricas 

somente sejam aplicadas como último recurso, a ser utilizado depois de esgotadas 

todas as opções extra-hospitalares, e que o acesso ao Hospital Psiquiátrico Bezerra 

de Menezes seja progressivamente substituído pelos cuidados nos demais serviços 
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Recomenda-se que seja feito PTS com planejamento de inserção em 

residências terapêuticas de todos os residentes do Lar Abrigado, da Ala Recanto e 

das demais pessoas institucionalizadas no Hospital, de forma gradual e adequada ao 

processo de desinstitucionalização, com envolvimento dos profissionais do hospital e 

da Rede extra-hospitalar, com a maior brevidade possível, com o fito de favorecer a 

construção de laços e de ampliação das possibilidades de exercício de cidadania 

dessas pessoas. 

de base territorial, incluindo os CAPS com funcionamento 24h e as enfermarias em 

hospitais gerais, onde são tratados outros agravos de saúde. Isto contribuirá, ainda, 

com o enfrentament ao estigma e preconcetos afetos às pessoas com transtornos 

mentais e àquelas que fazem uso de álcool e outras drogas.

Os PTS dos usuários devem ser feitos de forma participativa e singular de fato, 

contanto com a presença de ações de articulação da Rede, proposta de 

desinstitucionalização e o máximo de ações externas ao ambiente hospitalar, pois, 

apesar das ações externas à instituição serem vistas como suficientes pela equipe, 

este universo externo é extremamente restrito e insuficiente para trabalhar o aumento 

da autonomia e ampliação das vivencia destas pessoas. Por mais que possa haver 

afeto por parte de alguns membros da equipe do hospital, este não é um lugar apto a 

ser lar de um ser humano, pois só poderá ser de fato lar se for em liberdade e junto a 

convivência comunitária. 

Esta inspeção deixou ainda mais nítida a possibilidade de integração dos 

pacientes em residências terapêuticas, para estímulo à autonomia das pessoas, 

liberdade e vida mais digna. 

Recomenda-se a articulação com a CROSS para que as pessoas venham 

através da vaga correta a partir do gênero com o qual se identifica e não a partir 

somente do que vem em seu registro formal, pois muitas vezes não condiz com sua 

identidade de gênero.  

Recomenda-se, também, a melhor articulação com o setor judiciário a fim de: 

-  revisar os processos de curatela de todos os usuários institucionalizados à 

luz dos direitos assegurados pela Convenção das Pessoas com Deficiência e da Lei 

Brasileira de Inclusão, no sentido de favorecer a expressão da vontade, o resgate da 

autonomia, a construção de vínculos e a garantia do apoio à tomada de decisões, 

consentâneo às singularidades de cada sujeito, afastando a ideia de substituição da 

vontade; 
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LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

... 

Artigo 2º 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental. 

- garantir o acesso dos usuários interditados a seus curadores e a 

informações sobre seus bens, assim como, trabalhar a partir da forma como cada 

um deseja utilizar seus recursos pessoais e não de forma uniformizada. A prestação 

de contas dos atos exercidos pelos curadores deve ser transparente e acessível.  

São Paulo, 15 de maio de 2019. 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP) 

Nome: Luciana Stoppa dos Santos

Assinatura:______________________________________________ 
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Nome

Assinatura:______________________________________________ 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 

Regiane Aparecida Piva

Ana Claudia Nery Camuri Nunes

: Beatriz Borges Brambilla

Cristiano Lourenço Rodrigues

Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT SP) 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) 

Nome: 

Assinatura:______________________________________________ 



Anexo – Estudo sobre pacientes moradores do Hospital Psiquiátrico 

Bezerra de Menezes de Presidente Prudente 

 

São 37 pacientes homens, com média de idade de 64 anos e média de tempo 

de internação no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes de 26 anos. Não foi 

possível efetuar uma média de tempo total de internação. Contudo é possível 

estimar que essa média é superior a encontrada, tendo-se em vista que 21 

pacientes (56,7% do total) são oriundos de outras instituições psiquiátricas (Juquery, 

Pilar do Sul, Ouro Verde, Água Funda) onde já estavam na condição de pacientes 

de longa permanência. 

Em relação à idade, um dos pacientes não constava a data de nascimento em 

seu prontuário. 

 

       Tabela 1 – Número de pacientes e porcentagem em relação a faixa etária 

Faixa etária Número de 

pacientes 

% 

Acima de 80 anos 2 5,4 

79 a 70 11 29,7 

69 a 60 11 29,7 

59 a 50 10 27,0 

49 a 40 2 5,4 

Sem informação 1 2,7 

 

Os dois pacientes acima de oitenta anos tinham 86 e 82 anos. Mais de 65% 

dos pacientes tem mais de 60 anos de idade. São, portanto, em sua maioria idosos, 

Como já destacamos, mais da metade dos pacientes são oriundos de outras 

instituições psiquiátricas. Assim, o tempo de internação certamente está 

subestimado, pois considera apenas o tempo no Hospital Bezerra de Menezes. Por 

exemplo, 3 dos pacientes que estão na faixa de 40 a 49 anos de tempo de 

internação, chegaram ao hospital na mesma data, vindos do Juquery, onde, 

provavelmente, já eram pacientes de longa permanência. 

 

 



Tabela 2 – Número de pacientes e porcentagem em relação ao tempo de internação 

Tempo de internação Número de 

pacientes 

% 

0 a 1 ano 1 2,7 

1 a 9 anos 2 5,4 

10 a 19 anos 3 8,1 

20 a 29 anos 16 43,2 

30 a 39 anos 10 27,0 

40 a 49 anos 5 13,5 

 

De qualquer modo, destaca-se que 83% dos pacientes estão internados há 

mais de 20 anos. Considerando a faixa acima de 30 anos, temos 40,5% dos 

pacientes. 

 

 
























































































































































