
1 

INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 2018 

Relatório de Fiscalização  

Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental – CAISM 

Vila Mariana (Hospital Psiquiátrico De Vila Mariana) 

1. Introdução

No dia 07 de dezembro de 2018, foi realizada visita ao Centro de Atenção 

Integrada à Saúde Mental - CAISM Vila Mariana (registrado no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) como Hospital Psiquiátrico de Vila Mariana), 

localizado à Rua Major Maragliano, nº 241, Vila Mariana, São Paulo, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa de Jurídica (CNPJ) sob o número 46.374.500/0131-72. 

A visita não foi anunciada ou agendada, de modo que a Direção da unidade e as 

pessoas internadas não sabiam que haveria inspeção no local nesta data. A equipe foi 

composta por sete representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo 

(CRP-SP), quatro representantes do Ministério Público do Trabalho (Procuradoria 

Geral do Trabalho – 2ª Região), três representantes do Ministério Público do Estado 

de São Paulo, duas representantes da Defensoria Pública Estadual e duas 

representantes do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). 

A equipe chegou ao CAISM Vila Mariana às 9h30. Um funcionário da 

segurança do local orientou os membros da equipe de fiscalização a ingressarem na 

unidade para serem atendidos “com mais conforto” na Administração, dando a 

impressão de que ou a visita estava sendo aguardada, ou a segurança já estava 

acostumada com esse tipo de ocorrência e segue um protocolo próprio para a mesma. 

A entrada ocorreu efetivamente às 9h40. Inicialmente, todos seguiram para a 

Administração, situada no último andar da unidade principal. Lá, a equipe de 

fiscalização dividiu-se: a maior parte desceu para as enfermarias e seguiu para outros 

departamentos, para iniciar o mais rapidamente possível os procedimentos de 

fiscalização, incluindo as entrevistas individuais; outra parte ficou na Diretoria, 

aguardando os responsáveis para elucidar dúvidas específicas e realização de 

entrevista. Na mesma ocasião, de acordo com o que constava na Requisição de 

Documentos para Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos, foram requisitados 

documentos à Direção do CAISM, entregues em parte imediatamente na fiscalização, 

em parte somente no dia 18/12/2018, ao Ministério Público do Trabalho (MPT). Todos 

os documentos requisitados foram apresentados, com exceção de: AVCB e Análise 

Ergonômica do Trabalho, em elaboração; cópia do livro de registro de intercorrência 

na unidade, porque, segundo informado, as intercorrências são registradas nos 

prontuários individuais; e proposta de atividades de trabalho dirigidas às pessoas 

internadas, inexistente na unidade. 

Na reunião com membros da diretoria do CAISM Vila Mariana, foram 

apresentados os objetivos e a metodologia de visita, sendo também entrevistados a 

diretora clínica, o diretor/responsável técnico e o chefe do Departamento de Psiquiatria 
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da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Adicionalmente, foram realizadas 

conversas com as pessoas privadas de liberdade e com profissionais do hospital, de 

forma reservada, em busca de garantir o sigilo das informações.  

Ainda na reunião inicial com membros diretores do CAISM Vila Mariana, foi 

informado que havia ala separada para internação de autistas.  

A visita foi finalizada em uma última reunião com a Diretoria do CAISM e 

também da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), CNPJ 

61.699.567/0001-92, organização social atualmente responsável pela administração 

do Hospital. Os trabalhos finalizaram às 16h30, sem intercorrências.  

2. Perfil Geral da Unidade:

Trata-se de uma instituição hospitalar psiquiátrica de natureza pública, nível 

terciário, da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, 

gerenciada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM), com atendimentos a crianças (ambulatorial), 

adolescentes, adultos e idosos do Sistema Único de Saúde (SUS), com problemas 

psiquiátricos e decorrentes do uso de substâncias psicoativas, sendo referência em 

saúde mental, com encaminhamento de pacientes por meio do sistema CROSS 

(Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). A estrutura abrange 

ambulatórios, hospital-dia (HD), unidade de internação e pronto-socorro (PS).  

O CAISM Vila Mariana está registrado como Hospital Psiquiátrico de Vila 

Mariana. Durante 20 anos, a instituição foi gerida pela Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo. Em 1º de março de 2018, foi assumida pela SPDM. A partir das entrevistas 

e da observação do estabelecimento, houve a impressão de que ainda estão em 

processo de organização do serviço.  

A SPDM mantém um convênio com a UNIFESP, por meio do qual se ocupa da 

parte administrativa da gestão da unidade e, a UNIFESP, da parte médica e técnica. 

Segundo informado, a partir da assunção da gestão do CAISM Vila Mariana pela 

SPDM, a UNIFESP transferiu o Departamento de Psiquiatria para um prédio dentro do 

complexo do CAISM. Em consequência, ativaram-se não só trabalhadores da SPDM - 

em torno de 80 (oitenta) -, mas também por volta de 150 (cento e cinquenta) médicos, 

docentes, estudantes, residentes e servidores da UNIFESP, assim como postulantes à 

admissão na residência da Universidade, muitos deles atuando no hospital como 

voluntários, em número não informado precisamente, mas que giraria em torno de 60 

(sessenta). Além desses, os profissionais do ambulatório e unidade de internação para 

autismo ainda têm outro tipo de contrato, denominado por eles como “SPDM 

Afiliadas”. Desta forma, na instituição há funcionários concursados, celetistas, 

prestadores de serviços e voluntários. Segundo declarado, o CAISM Vila Mariana está 

assumindo um caráter de “Hospital Universitário”, para oferecer serviços de natureza 

assistencial e acadêmica. Membro da Direção explicou que faz a intermediação entre 

parte acadêmica e assistencial.  



3 

O CAISM Vila Mariana possui licença sanitária para funcionamento. No geral, 

há um bom espaço físico e os ambientes percorridos estavam higienizados, arejados e 

ventilados, com roupas de cama limpas. Segundo os relatos, há troca uma vez por dia 

ou se necessário. Alguns banheiros contavam com papel higiênico, sabonete líquido e 

chuveiro com regulação da temperatura da água. Obras estavam sendo executadas 

no pronto-socorro e no local onde é depositado o lixo. Há projeto para execução de 

melhorias na unidade de internação para autismo e na parte externa, que é bastante 

ampla, porém um pouco deteriorada. 

Atualmente conta com 27 leitos para internação: 21 para psiquiatria geral e 6 

para autismo, com taxa média de ocupação em torno de 86%. O pronto-socorro 

funciona de “portas abertas” e possui 12 leitos, tendo cerca de 900 atendimentos por 

mês, taxa média de ocupação de 100% e média de permanência em torno de três 

dias. No ambulatório são realizadas cerca de 2300 consultas médicas e 600 da equipe 

multidisciplinar, por mês. O hospital-dia possui 35 pacientes cadastrados e capacidade 

de 50 leitos (houve divergência nos relatos, havendo informação de 37 leitos ocupados 

no HD na data da visita). A visita teve como objetivo principal a inspeção dos serviços 

voltados para internação: uma unidade psiquiátrica para pessoas com transtornos 

mentais, e uma unidade de internação para autismo.  

Sobre a equipe de atendimento dos internados, com exceção da equipe 

específica de enfermagem da ala de internação, os profissionais de nível superior 

como serviço social, psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, medicina psiquiátrica e 

terapia ocupacional também atuam no ambulatório para pessoas com autismo ou no 

pronto-socorro. 

Cada ala de internação fica permanentemente trancada; em seu interior os 

quartos ficam abertos e os internos circulam pelos quartos, corredor, área de convívio 

e refeições. 

 Unidade de Internação Psiquiátrica (UIP)

A unidade de internação de psiquiatria geral está localizada no 3º andar e

possui 21 leitos. Destes, 19 estavam ocupados por 10 pacientes do sexo feminino e 9 
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do sexo masculino, com idades entre 18 e 65 anos. Não há adolescentes na unidade. 

Segundo informado, a taxa de ocupação é de 85% a 90% (média de 18 a 20 pacientes 

por dia).  

Há sete quartos (cada um com um banheiro), que são separados por gênero, 

uma sala utilizada para atendimento, sala para equipe de trabalho, um pequeno 

espaço para guarda de prontuários, onde também há formulários e orientações de 

diversas naturezas. Para utilização das pessoas internadas, além dos quartos, há 

apenas um espaço de convivência central para atividades e refeições com mesa, 

cadeiras, televisor.  

No dia da fiscalização, foi informado que, na UIP, há enfermeiros (plantão), 

conselheiros (profissionais que não têm nível superior; são pontuais no manejo, 

ficando no convívio com as pessoas internadas e realizando acolhimento), residentes 

e supervisores de psiquiatria, psicóloga e residente de Psicologia (de fato foi verificado 

que havia registros de uma psicóloga residente em prontuários), enfermeiras/os e 

coordenadores do serviço. No documento “Fluxos Unidade de Internação Psiquiátrica”, 

entregue pelo CAISM, foi informada a seguinte equipe: 4 psiquiatras, 5 médicos 

residentes de psiquiatria do 1º ano (R1), 8 médicos residentes de psiquiatria do 3º ano 

(R3), 1 enfermeiro e 3 a 4 técnicos de enfermagem por plantão, 1 terapeuta 

ocupacional, 1 psicólogo, 1 assistente social e 2 conselheiros. As atividades da equipe 

que estão descritas no documento são: reunião semanal de equipe multiprofissional, 

reunião clínica, supervisões diárias dos residentes com um dos psiquiatras da equipe, 

visita diária dos residentes pela manhã. 

O local encontrava-se limpo, arejado, iluminado, com alguns poucos trabalhos 

pendurados, realizados pelos usuários. Os banheiros não possuem tranca, não havia 

papel higiênico, papel toalha e nem sabonete. Uma pessoa internada relatou que, 

quando precisa ir ao banheiro, tem de solicitar papel higiênico a uma enfermeira. De 

acordo com os profissionais, os itens de higiene pessoal ficam em caixa na sala da 

enfermagem.  

Foi informado que realizam internações voluntárias e involuntárias de pessoas 

com transtornos psiquiátricos, comunicando as internações involuntárias ao Ministério 

Público (MP) por meio de sistema online. Entretanto, foram observadas contradições 

sobre o tipo de internação: a mesma internação é caracterizada como voluntária e 

involuntária dependendo do documento. Também foi vista, em prontuário, rubrica em 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de internação voluntária, não 

sendo possível identificar de quem era (ou seja, se era da pessoa internada), ao passo 

que relatos da equipe indicavam que a mesma internação havia sido involuntária. Não 

havia registros sobre o tempo de internação em alguns prontuários e membros da 

equipe não sabiam informar precisamente. Também se verificou ausência de registros 

em prontuário de comunicação ao MP de algumas internações involuntárias, bem 

como comunicação ao MP feita em prazo maior ao estabelecido pela lei no. 

10.216/2001, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Conforme a 

referida lei, a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas 
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horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta). Na lista entregue pelo hospital com pacientes da 

unidade de internação psiquiátrica, havia quatro pacientes com indicação de 

internação involuntária e dois como internação compulsória. De acordo com as 

entrevistas, das quatro internações involuntárias dois já haviam recebido alta, um 

deles no dia anterior à visita de fiscalização. Em lista entregue pelo hospital, foi 

informado que havia: 16 internações voluntárias, 2 involuntárias e 1 compulsória. Em 

análise dos prontuários, no dia da visita, foram identificados dois moradores com mais 

de um ano de internação, para os quais não havia uma previsão de alta. Também foi 

informado por profissional da equipe que, ao todo, três pacientes estão lá há mais de 

um ano. 

Segundo relato de profissionais da equipe, a entrada para internação na 

unidade de psiquiatria geral é pelo pronto-socorro do CAISM. Os casos que não se 

resolvem ou não estabilizam no PS são encaminhados para internação nessa 

enfermaria. No documento “Fluxos Pronto-Socorro Psiquiátrico – CAISM” entregue 

pelo hospital, é informado que “casos mais graves, que demandam medicação na hora 

e observação, pela gravidade e complexidade do caso, são admitidos na observação 

do PS” e, mais adiante, verifica-se o seguinte texto: “Completando 24 horas de 

observação no PS, o médico deve fazer a internação do usuário: a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) e o Termo de Consentimento devem ser devidamente 

preenchidos e assinados”. No mesmo documento, consta também informação sobre 

casos de internação involuntária, estabelecendo que, em até 72 horas após a abertura 

da AIH, médicos devem realizar a Comunicação de Involuntariedade de Internação, 

que deverá ser enviado ao MP (com um anexo explicando como deve ser feito). No 

documento “Fluxos Unidade de Internação Psiquiátrica”, é informado que “os usuários 

são admitidos na Unidade de Internação Psiquiátrica do CAISM após avaliação do 

Pronto Socorro e discussão de caso entre equipes multiprofissionais (psiquiatras e 

enfermeiros) dos dois setores (UIP e PS), quando as vagas estão disponíveis”.  

Foi verificado em prontuários que havia pacientes com histórico de internações 

anteriores em outros hospitais. Também foi mencionado por equipe que, em muitas 

ocasiões, o paciente é tratado no PS, sem a necessidade de internação na enfermaria. 

No entanto, chamaram atenção para o número reduzido de leitos no PS. Foram 

identificadas rasuras nas datas de internação via PS: em pelo menos dois dos 

prontuários avaliados, houve rasura nas datas de entrada.  

No livro de registro de internações na UIP, a data de admissão para todos os 

pacientes era a partir de 1º de março de 2018, independentemente de estarem 

internados por tempo superior. Não há registros anteriores. A equipe informou que 

março de 2018 foi o período de mudança de gestão da Santa Casa para a SPDM. 

Porém, isto não justificaria a alteração de data de admissão dos pacientes, dado que 

não houve mudança na condição de internação dos pacientes que estavam na 

enfermaria. Quando a equipe foi questionada sobre a data real e o período de 

internação de uma usuária, não souberam informar e não houve qualquer documento 

que pudesse certificar a data de entrada. Contudo, afirmaram que a internação deve 
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ter acontecido em 2016 ou 2017. Ao final da fiscalização, em visita à sala dos 

médicos, foi possível ter acesso ao quadro branco no qual constavam alguns dados de 

cada pessoa internada. No quadro, verificou-se a data de entrada da referida usuária 

no PS em junho de 2016 e a de internação na enfermaria em agosto de 2016. No 

quadro do posto de enfermagem na unidade, no qual estavam registrados os dados 

dos usuários de todos os leitos ocupados, constava a data de internação para a 

mesma paciente em dia do mês de setembro, contudo não souberam especificar o 

ano. Evidencia-se aí o desaparecimento de dados precisos da história de internação 

de uma pessoa, o que se pode notar como indícios de possível negligência. A equipe 

afirmou que se tratava de um caso social, que estava internada somente porque a 

família não tinha ido buscá-la, caso contrário já estaria de alta. Quando questionados 

das articulações intersetoriais para resolução desta demanda, para que seja possível 

tirá-la da condição de moradora de hospital psiquiátrico, membros da equipe 

informaram que o caso está sendo discutido com o CREAS. Não souberam informar 

sobre qualquer outra articulação realizada e qual o andamento e perspectivas deste 

processo. Foi verificado TCLE de internação voluntária assinada pela paciente em 

questão. No quadro dos médicos, foi possível visualizar outras internações iniciadas 

em 2017. Havia ficha de internação na qual não constava o nome do paciente, 

sugerindo a inexistência de lugar para a singularidade do usuário, que envolve desde 

a consideração de seu próprio nome.  

Dentre os documentos entregues pelo CAISM, havia um sobre internações de 

longa permanência, no qual se lê, em relação a internações que não sejam 

compulsórias sobre casos psicossociais: 

“Caso não seja uma internação compulsória, é importante identificar o motivo 

do tempo estendido da internação: 

(...) 

2) trata-se de uma questão psicossocial?

• Dificuldade da família em lidar com o usuário em casa e resistência em

recebê-lo: 

• objetivos: sensibilizar a família para todas as possibilidades de

ajuda que a equipe pode oferecer para ajudar na readaptação e 

reinserção social do usuário. 

• Ajudar a família a se organizar quanto as possibilidades de

acolher o usuário após a sua alta. 

• Trabalhar a licença médica como uma possibilidade de

aproximação, de melhora do manejo das dificuldades encontradas e da 

dinâmica familiar. 

• Usuário sem identidade e informações de referência:

• a equipe deve sistematicamente tentar levantar qualquer

informação que possa ajudar na sua identificação; 

• o serviço social deve acionar os recursos de busca de pessoas 

desaparecidas disponíveis; 

• Abandono ou ausência de família ou suporte social:
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• acionar outras instâncias, caso se configure abandono da

família; 

• acionar o CREAS;

• acionar o Ministério Público.”

No mesmo documento, é informado que “quando os usuários ficam sob 

cuidados prolongados (mais que 90 dias) durante a internação, caracteriza-se a 

Internação de Longa Permanência” e que, “como em qualquer outra internação, o 

acionamento da rede de saúde mental do território é a primeira ação da equipe 

assistencial, assim como a família, além da assistência direta ao usuário, 

vislumbrando a elaboração conjunta da proposta terapêutica e o possível seguimento 

pós alta”. 

Quando questionada sobre pacientes provenientes do Hospital São Paulo 

(devido à extinção da enfermaria daquela instituição), equipe informou que não havia 

mais pacientes provenientes do mesmo. Contudo, identificou-se nos prontuários 

usuários que tiveram período de internação no Hospital São Paulo. Sobre usuários 

vindos de outro hospital, houve também uma pessoa que relatou ter permanecido em 

internação em hospital do Campo Limpo.  

Uma observação importante é que documentos cedidos pelo hospital na visita, 

acerca dos encaminhamentos para o CAISM, denotam que internações não ocorreram 

após esgotamento de possibilidades de atendimento em equipamentos extra-

hospitalares. Os casos eram encaminhamentos do pronto-socorro e da Santa Casa. 

Não havia encaminhamentos feitos por serviços extra-hospitalares. Não havia registro 

de tratamento anterior em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou outros serviços 

de base territorial e comunitária. As pessoas são encaminhadas diretamente para 

internação, não sendo esta um último recurso. Destaca-se aqui que a lei 10.216/2001, 

em seu art. 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só deve ser 

indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

Funcionários afirmaram que o trabalho na internação psiquiátrica é voltado 

para a estabilização da pessoa atendida, e posterior articulação com a rede, que faria 

o trabalho de convívio social e comunitário.

 Unidade de internação para autismo

A unidade de internação para autismo está localizada no 2º andar e possui seis

leitos. Destes, cinco estavam ocupados por pacientes do sexo masculino, com idades 

entre 19 a 24 anos. Não há adolescentes internados no local. Na unidade, segundo 

informado no dia da visita, a equipe é formada por uma assistente social, duas 

psicólogas, uma fonoaudióloga, equipe de enfermagem e uma enfermeira do 

ambulatório, uma terapeuta ocupacional (em contratação) e médico psiquiatra. Esta 

informação foi dada no dia da visita. No documento “Fluxos Unidade de Internação em 

Autismo”, entregue pelo CAISM, a equipe informada para a unidade é composta por: 1 

psiquiatra; 1 enfermeiro e 3 a 4 auxiliares/técnicos de enfermagem por plantão; apoio 

técnico da Unidade de Referência em TEA – Prof. Dr. Marcos Tomanik Mercadante; 1 

coordenadora especialista; 1 supervisora de Enfermagem; 2 fonoaudiólogas; 2 

psicólogas; e 1 assistente social. São realizadas reuniões de equipe multiprofissional 
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quinzenais, de acordo com tal documento.  Esta unidade foi criada exclusivamente 

para atendimento de pacientes autistas transferidos do CAISM Philippe Pinel, com 

admissões realizadas no CAISM Vila Mariana entre julho e setembro de 2016, na 

época sob gestão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ao todo, foram seis 

internos, somente um deles tendo alta até a data da visita e os demais permanecendo 

no serviço como moradores. (A este respeito, houve informação de que foram duas 

altas, configurando-se como retornos familiares, sendo uma de um jovem que veio do 

CAISM Philippe Pinel e outra de um jovem que foi internado diretamente no CAISM 

Vila Mariana).  

Os jovens permaneceram internados no CAISM Philippe Pinel por um período 

que variou, segundo informações dadas por diferentes profissionais da equipe, de 

cerca de 4 a 7 anos antes de serem transferidos ao CAISM Vila Mariana.  

O contrato para atendimento de pessoas com autismo entre o governo do 

estado de São Paulo e o CAISM Philippe Pinel foi encerrado, o que exigiu a abertura 

das vagas da internação no CAISM Vila Mariana para receber os pacientes. Esse 

processo de transferência, de acordo com profissionais da equipe, foi atrasado devido 

a questões relacionadas a famílias dos usuários que, a princípio, tinham receio de, 

com a mudança, perder a vaga de acolhimento institucional.  

De acordo com a equipe, as vagas desta unidade são somente disponibilizadas 

via Departamento Regional de Saúde (DRS), não havendo vagas disponibilizadas via 

Centro de Regulação de Serviços de Saúde (CROSS) e não há como outros 

equipamentos acessá-las. “Estamos fora da rede” (sic), afirmaram funcionários ao 

explicar a lógica de disponibilização de vagas, informando que são via DRS como 

internação compulsória. Tal explicação difere do que foi informado – e registrado no 

início deste item 2 do presente relatório – de que os encaminhamentos pelo hospital 

são por meio do sistema CROSS. Com exceção dos egressos do CAISM Philippe 

Pinel, os demais usuários encaminhados para internação são avaliados antes pelo 

serviço de ambulatório do CAISM Vila Mariana. De acordo com a coordenadora da 

Unidade de Referência para pessoas com autismo no CAISM, já existe um caso de 

internação compulsória aguardando ocupar vaga existente. 

Todos os cinco pacientes autistas estão em internação compulsória, sendo os 

casos de diferentes varas de Fazenda Pública e da Infância e da Juventude. Havia um 

caso (de uma comarca de um município do interior de São Paulo) que conseguiu 

retorno familiar no ano de 2017. Os cinco casos têm sido discutidos junto aos 

respectivos juízes e juízas competentes. Destaca-se que todos os usuários dessa ala 

recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo a maioria com interdição 

total cuja curatela se encontra com as famílias, que realizam a gestão destes 

benefícios.  

A maioria dos usuários internados não fala e encontra dificuldades de 

comunicação com a equipe do hospital. 

Tendo em vistas as informações apresentadas, observa-se que são 

internações de longo prazo, constituindo-se como moradores de hospital psiquiátrico e 

contrariando as leis 10.216/2001 e 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
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com Deficiência). As exceções são dois casos de internos que receberam altas. A 

internação mais breve da enfermaria, desde sua criação, foi de seis meses em um 

“caso agudo”. Profissionais da equipe informaram que gostariam que todos os casos 

fossem agudos e permanecessem por um período curto, somente para que os 

internados se estabilizassem. Afirmaram que, no caso de autismo, não é possível 

permanecer somente 20 dias, que o tempo de internação é realmente maior, prevendo 

um período de seis meses para casos agudos. Observe-se aqui que não há 

especificação alguma na lei 10.216/2001 para que se estabeleça períodos de 

internação a depender do diagnóstico.  

A mudança de gestão do CAISM em 2018, da Santa Casa para a SPDM, foi 

utilizada como justificativa para os pontos de dificuldades ou aspectos que se 

apresentam aquém do necessário. A Direção afirmou que os internos dessa 

enfermaria foram “herdados” da gestão anterior, que não recebem mais internações 

compulsórias em suas dependências, e que a equipe vem trabalhando para sua 

reintegração social, a exemplo do que já ocorreu com um deles. Consideram que outro 

interno talvez tenha condição de ir para uma Residência Terapêutica.  

Na ocasião da visita, o ambiente físico mostrava-se precário. O espaço da 

referida unidade é composto por quatro quartos sem portas, com um, dois ou três 

leitos, todos com banheiro. Foi informado que um morador fica sozinho no quarto. O 

critério de decisão para a distribuição dos quartos é uma maior heteroagressividade. A 

maior parte dos banheiros estava fechada, aguardando reforma. Dois banheiros 

estavam ativos: um para escovar dentes e no qual há espelho – este banheiro fica 

trancado; e um banheiro coletivo, com vasos sanitários adaptados. Todos os jovens 

internados tomam banho no mesmo banheiro. A unidade contava ainda com um 

pequeno espaço para profissionais, onde ficam guardados prontuários dos últimos 

dois meses, uma sala de emergência com cadeado, assim como outra sala que 

permanece fechada e é aberta somente para a realização de atividades em grupo, 

como pintura e dança. Tal sala teve as paredes pintadas, coloridas pelos moradores 

em atividade em grupo, contudo os objetos e materiais não permanecem ali. Toda a 

enfermaria possui poucos móveis. Há grades em seu interior, o que justificaram ser 

devido a um usuário internado que quebra os vidros. A equipe relatou ter considerado 

a possibilidade de mudar os vidros para acrílico, mas optou-se pela manutenção do 

vidro e grade pelo menor risco ao interno mencionado. Alguns cômodos ociosos ficam 

trancados, como uma sala de expurgo, dois banheiros e outros dois quartos. Para 

evitar a entrada dos internos, alguns espaços possuíam portas sem maçanetas e, para 

abri-las, é necessário buscar as maçanetas. Os internos circulavam entre seus quartos 

e corredor, havendo monitoramento mais próximo de técnicos de enfermagem para 

pessoas consideradas mais agressivas. O espaço de movimentação é limitado à ala 

de internação. De acordo com profissionais da equipe, o espaço físico tinha passado 

por uma reforma. Porém, segundo relatado, alguns dos pacientes arrancaram todo o 

rodapé das paredes e as portas da maioria dos cômodos. Sobre isso, relataram que 

outra reforma está prevista para melhorar o ambiente.  

Também foi informado que a sala de convivência não possui móveis e os 

quartos não possuem portas porque um dos jovens autistas arrancou todos os 
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rodapés, picou mesas, sofá, portas e cadeiras. Hoje há aproximadamente oito 

cadeiras plásticas de modelos diferentes e uma mesa pequena plástica, onde fazem 

as refeições. Quando a equipe chegou para a visita à ala, havia migalhas de pão pelo 

chão, o que foi limpo em um segundo momento. 

Os recursos terapêuticos da unidade estão vinculados ao ambulatório de 

autismo que existe na mesma instituição, em outro espaço. Relataram que utilizam, 

também, quadra localizada no complexo entre o edifício de internação e a unidade 

ambulatorial. Essa área estava muito malcuidada, com mato alto, assim como a 

quadra que era um pedaço de cimento desbotado e rachado, com mato crescendo. 

Para as altas realizadas, membros da equipe afirmaram que houve articulação 

de vagas na escola (APAE) e CAPS.  

Para além das duas unidades de internação, foi possível conhecer o pronto-

socorro. Em relação à estrutura física, há dois consultórios, um banheiro, sala de 

reuniões da equipe médica e um conforto. Na entrada, há uma porta com dois vidros 

tampados, impedindo a visão do lado interno/externo. 

Os usuários em internação estavam em sua maioria nos corredores do PS, 

dando uma impressão de que o local estava lotado, embora na ocasião não estivesse 

com ocupação máxima. No documento “Fluxos Pronto-Socorro Psiquiátrico – CAISM”, 

entregue pelo CAISM, consta que “os usuários podem buscar atendimento por conta 

própria, ou trazidos por equipes de emergência (SAMU, Bombeiros, polícia, etc), 

buscando avaliação, em situações de urgência e emergência psiquiátricas. Todos os 

usuários que procuram o Pronto Socorro (PS) do CAISM serão atendidos”. 

Foi possível notar um quadro de embotamento generalizado dos usuários 

presentes no PS. Membro da equipe informou que há um protocolo de conduta de 

contenção verbal e química e, quando necessário, contenção mecânica, sendo a 

mesma realizada com o consentimento da família e do usuário. Foi identificada uma 

caixa com faixas para contenção. 

No momento da visita, não havia pacientes em contenção mecânica. Foi 

verificado que, no mês de dezembro de 2018, foram realizadas duas contenções 

mecânicas no PS. Os formulários de indicação estavam preenchidos por enfermeiro e 

médico, e em acordo com o protocolo de contenção da instituição.  

Foi informado que a média de permanência no PS é de 72 horas (três dias), 

porém podem ocorrer casos de maior permanência. Na data da visita, em 07/12/2018, 

havia uma pessoa admitida em 28/11/2018, aguardando vaga para internação, e outra 

admitida em 25/11/2018, em condições de alta, porém com o caso sendo 

acompanhado pelo Serviço Social, pelo fato de a família não ter sido localizada para 

encaminhamento. 

Membro da equipe informou que os pacientes são admitidos agudizados e 

medicados até controle do quadro, para posteriores encaminhamentos (internação, 

alta, acompanhamento ambulatorial). De acordo com a equipe, a contrarreferência 

também pode ser, além do CAPS de origem, os ambulatórios específicos da 

UNIFESP, como por exemplo, o ambulatório de surtos psicóticos.  
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Havia homens, mulheres e alguns familiares. As visitas acontecem nos três 

períodos do dia, com duração de uma hora, uma pessoa por vez. 

Todos os leitos são do SUS. A equipe informou que fazem contato com a Rede 

de Saúde Mental e que, para encaminhamento para internação, há maior dificuldade 

de conseguir vagas para mulheres nos hospitais psiquiátricos. 

A equipe é composta por um médico diarista, um chefe de plantão, sete 

médicos residentes, uma enfermeira, três auxiliares de enfermagem, equipe de 

limpeza, segurança, recepção e assistente social.  

Todos os prontuários apresentavam registros de evolução. Todos os leitos 

estavam identificados com nome, idade e data de chegada. 

Havia uma pessoa deitada em uma maca no chão, que manifestou a 

negligência sobre ser mantida em tais condições. A equipe informou que a mesma 

estava na maca no chão por risco de queda. No entanto, foi possível verificar que 

depois foi acomodada em leito tradicional. Também foi possível observar falta de 

acessibilidade, considerando a presença de escada para entrada no PS. Foi informado 

que, quando necessário, sobem com maca pela escada, por falta de acesso 

adequado. 

O ambulatório para pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) 

também foi visitado. O espaço possui dois andares e é composto por recepção, salas 

de atendimento em grupo, parque, sala da equipe. Notou-se um espaço colorido e 

com fotos dos usuários. Estavam presentes muitos acompanhantes dos usuários na 

recepção. Aos fundos deste ambulatório, há acesso à quadra e espaço ao ar livre 

mencionados neste relatório.  

Em documento entregue pelo hospital foi informado que o CAISM não possui 

enfermaria de intercorrências clínicas.  

 Mais informações sobre o CAISM

O CAISM está localizado no bairro Vila Mariana na cidade de São Paulo, 

favorecendo contato com as redes de saúde e de assistência social. A Direção 

informou que há articulação com a rede de atenção psicossocial e serviços de 

referência. No que se refere à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), informou que os 

CAPS são imediatamente acionados quando recebem usuários, e também nas altas, 

sobretudo para garantir que eles cheguem nos territórios correspondentes. 

Profissionais da equipe também relataram realizar interlocução e articulação com 

outros serviços de saúde do território, assim como uma preparação para alta, por meio 

de reuniões clínicas, supervisões psiquiátricas, discussões com a rede de serviços e 

família. Também foram mencionadas articulações com AME Vila Mariana e CRATOD.  

Foi relatado por profissionais que há atividades de formação/capacitação 

semanalmente. A Direção informou que os temas e conteúdos desenvolvidos são: 

observância dos protocolos desenvolvidos, treinamentos básicos e novos. Além disso, 
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que os trabalhadores são capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 

princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, 

EPI, EPC e procedimentos em emergências. Membro da equipe relatou que as 

enfermeiras recebem treinamento constante, com formação continuada pela 

UNIFESP; que eventualmente acontece de algum interno agredir fisicamente um 

funcionário, mas o hospital sempre presta apoio, concede folga no dia seguinte e, se 

necessário, encaminha-o para acolhimento por um psicólogo. Por outro lado, houve 

também membros de equipe que afirmaram que o hospital não oferece capacitação e 

que não faz parte da rotina o apoio psicológico a funcionários.  

Profissional da UIP afirmou que, embora não haja muita rotatividade na equipe 

e todos os profissionais sejam muito comprometidos, seria ideal trabalhar em 

miniequipes. Para isto, seriam necessários mais profissionais de todas as áreas. 

Informou que há ações de formação e educação permanente. 

Profissionais apontaram que a equipe da unidade de internação para autismo é 

reduzida, além de ser compartilhada com o ambulatório do CAISM voltado para 

pessoas com TEA. Segundo relatado, isto interfere na realização de algumas 

intervenções, por ser necessário que houvesse mais profissionais para coloca-las em 

prática. Também houve ponderação de que o trabalho impacta a saúde por estresse, 

sobrecarga e abalo emocional.  

Houve profissionais que relataram dificuldades em obter materiais de escritório, 

jogos, brinquedos, havendo grande demora e profissionais que informaram obter os 

materiais necessários para o trabalho. 

Verificou-se ausência de enfermeiros onde são desenvolvidas atividades de 

Enfermagem. Não há enfermeiros para coberturas de férias e folgas. Na data da 

fiscalização, havia duas enfermeiras de férias e uma de folga sem profissional 

específico para cobertura. Um enfermeiro teve de assumir a supervisão de 

enfermagem das unidades de psiquiatria geral e autismo, concomitantemente. 

Em consulta prévia ao cadastro do COREN-SP e confirmação durante a ação 

de fiscalização, constatou-se ainda que havia profissionais de enfermagem atuando na 

instituição com carteiras de identidade profissional (CIP) vencidas.  

Houve informação de que há alta rotatividade na equipe de Serviço Social. 

Quando perguntado, a relação entre equipe foi descrita positivamente, como 

sendo cordial e respeitosa. Também foi negado que tenha havido conhecimento de 

situações racismo ou de discriminação por orientação sexual. Não houve informação 

de que tenham ocorrido situações que indicassem assédio moral ou violência. 

A Direção informou que não tem conhecimento de que tenham ocorrido 

situações que indicassem abuso sexual, administração de medicamentos como forma 

de punição a pessoas internadas e/ou agressão física contra pessoas internadas. 

Também foi obtida informação de que a limpeza dos quartos, banheiros e ala 

de internação em geral é realizada várias vezes ao dia; que há banheiro exclusivo 

para os funcionários, havendo sempre papel higiênico e toalha disponíveis; que cada 

andar possui uma estrutura de copa, onde os funcionários fazem lanche e tomam 

água; que, no hospital, não há cantina e a cozinha está interditada.  
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No CAISM, os seguintes serviços são terceirizados: higiene e limpeza; 

lavanderia; cozinha e nutrição, laboratório, remoção, segurança e portaria.   

3. Direitos das pessoas internadas

A Direção informou que rotinas de funcionamento e regras de convivência são 

divulgadas às pessoas através de folders e informações transmitidas verbalmente.  

Houve pequenas diferenças nas respostas da equipe sobre o número de 

refeições, variando de cinco a sete refeições diárias, realizadas dentro do espaço de 

cada ala de internação. Há nutricionista no CAISM. Concomitantemente, a Direção 

informou que a qualidade da comida é fiscalizada pelos gestores. Há bebedouros em 

todos os andares e enfermarias, ou seja, em todas as unidades de internação, 

disponibilizando água potável o tempo todo.  

 Unidade de internação psiquiátrica (UIP)

Na UIP, são cerca de 6 refeições por dia (desjejum; lanche da manhã, almoço,

lanche da tarde; jantar e ceia), com cardápio mensal disponível. Uma profissional da 

unidade afirmou que o serviço de nutrição é bem implicado, tanto em qualidade quanto 

quantidade, considerando a dieta de cada um. Durante a visita, uma pessoa internada 

queixou-se que a alimentação não é adequada.   

A maioria das pessoas estava vestida com roupas não identificadas pelo 

serviço. Observou-se uma usuária vestindo roupa hospitalar, o que, segundo a equipe, 

era por sua vontade. Membro da equipe da unidade informou que os pacientes 

geralmente escolhem as roupas que vestem. A família é responsável por lavar as 

roupas pessoais. Quando a pessoa não possui roupa, o hospital cede e estas são 

lavadas por rouparia terceirizada. Profissional da equipe relatou incômodo com o uso 

de uniformes, entendendo que representa uma perda de identidade. Nesta situação, 

busca conversar com as famílias, ressaltando a importância, para a pessoa internada, 

de contar com seus objetos e roupas de uso pessoal. Também pode haver doação de 

roupas. Tais informações são corroboradas pelo descrito no documento “Fluxos 

Unidade de Internação Psiquiátrica”, sobre vestimentas: “Os pacientes são 

estimulados a utilizar vestes próprias a fim de manter sua singularidade, sendo 

necessário para tanto suporte de familiares que possam trazer roupas limpas com 

frequência. Para aqueles que não possuem esse apoio, ou que por algum motivo 

necessitam troca de roupa com mais frequência, roupas de doação ou uniformes 

hospitalares também podem ser disponibilizados”. 

As pessoas internadas também trazem itens de uso pessoal de casa, tendo 

cada um sua caixa, que fica na enfermagem. Sobre produtos de higiene pessoal, 

profissional informou que o hospital disponibiliza, o que não impede que algumas 

famílias tragam. 

Foi informado pela Direção que as pessoas internadas têm local privativo para 

guardar seus pertences, o que seria nos próprios quartos, à exceção dos usuários com 
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autismo. Uma pessoa internada na UIP relatou guardar seus pertences em um armário 

no primeiro andar do prédio.  

Profissional da equipe informou que algumas famílias trazem medicações 

específicas, outras são fornecidas pela instituição.  

Em relação aos direitos das mulheres, pelo que foi informado e verificado, 

parece não haver ações específicas. Não há gestantes no local. Trabalham caso a 

caso. Obteve-se da Direção a informação de que o hospital se organiza para garantir 

acesso aos medicamentos usados de forma contínua por pessoas internadas, 

incluindo anticoncepcionais, por meio de prescrição médica dirigida ao serviço de 

enfermagem e à farmácia.  

Foi informado que há ações voltadas para o público LGBT no ambulatório, 

porém não foram especificados. 

Não houve informação específica sobre atendimentos a pessoas idosas 

internadas. 

O CAISM não disponibiliza preservativos às pessoas internadas, não havendo 

discussão sobre relações sexuais entre pessoas internadas na instituição. Houve 

relato de membro da equipe de que, na unidade, as pessoas internadas não são 

acordadas, à exceção de quando precisam despertar para tomar medicação. Alguns 

dormem mais até mesmo por conta da medicação noturna. Também houve outro 

relato de que, no geral, acordam todos às 6 horas da manhã, mas varia dependendo 

da pessoa. Foi observado que o local é cheio de janelas, por onde entra bastante luz e 

não há barreiras para claridade, sendo o uso de cortinas vedado pela Vigilância 

Sanitária. Há horário para o café da manhã, assim como atividades de autocuidado 

como banho, pentear cabelo, etc. Foi informado que não há horários específicos para 

tomarem banho: há pacientes que não gostam de tomar banho e pacientes que 

querem tomar diversos banhos por dia. Neste sentido, foi informado que há grupos de 

autocuidado.  

Cada pessoa internada tem sua própria cama na referida unidade. 

Na fiscalização, foi informado que o horário de visita é diariamente das 15 às 

17 horas, na própria enfermaria. A equipe relatou que podem ocorrer em dias e 

horários flexíveis, nos períodos da tarde e da noite. No documento “Fluxos Unidade de 

Internação Psiquiátrica”, entregue pelo CAISM, constam os seguintes horários e regra 

sobre as visitas na unidade: “Na UIP, os horários de visitas são: 15h-17h e das 19h30-

20h30, sendo permitidos 2 visitantes por usuário internado, com a possibilidade de 

revezamento”. Há casos em que as visitas ocorrem no espaço externo, uma área ao ar 

livre, dentro do CAISM. Dentre os usuários, houve quem relatou receber visitas e 

quem relatou não receber. Foi relatado que parte da equipe faz revistas de pessoas 

que chegam para visitar as pessoas internadas. A Direção informou que há um 

protocolo de segurança, conforme mencionado em outra parte deste relatório. 

Uma pessoa internada na unidade informou que não se lembrava de ter 

assinado nenhuma autorização para estar lá e não entendia muito bem porque estava 

ali. Afirmou não receber visitas e que gostaria de sair da internação, retornando à sua 

casa. Porém, relatou que deve aguardar alguém autorizar sua saída.  



15 

Segundo a equipe, as pessoas internadas podem fazer ou receber telefonemas 

a qualquer momento. A equipe pode limitar este acesso devido ao quadro da pessoa, 

p.ex. se ela estiver em episódio de mania. Sobre a privacidade, o telefone está

localizado no posto de Enfermagem, e foi informado que inevitavelmente há alguém lá, 

mas não é objetivo escutar a conversa, e sim cuidar para que não haja risco, dando 

como exemplo um uso dos fios do telefone que possa acarretar algum dano para a 

pessoa internada. 

Embora no documento “Fluxos Unidade de Internação Psiquiátrica”, em item 

“Contato com o exterior”, conste que “além das visitas, os pacientes têm acesso ao 

telefone para ligações externas e é garantida a inviolabilidade da correspondência”, 

houve informação de que, havendo correspondências, as mesmas são lidas pela 

equipe técnica antes de serem entregues aos destinatários. 

Verificações de prontuários na unidade de internação psiquiátrica geral 

indicaram haver pacientes submetidos a tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), 

o que contraria a fala da diretoria do hospital, que afirmou que os pacientes não são

submetidos a ECT. Observou-se que o encaminhamento para ECT não parece ser 

raro ou pouco frequente. A equipe técnica informou que o hospital não possui meios 

de realizar a ECT e por esta razão utiliza como referência o AME Maria Zélia. Os 

pacientes são encaminhados para esta intervenção em uma frequência de duas vezes 

por semana, o que, por si só, tende a prolongar o tempo de internação do paciente, 

considerando que a própria equipe informou sobre uma internação específica que se 

prolongou para que pudessem manter a ECT, visto que a medicação não faz efeito” 

(sic), indicando que embora não haja critérios de manutenção da internação, o único 

responsável por esse prolongamento é a manutenção da ECT, o que fere o direito de 

tratamento comunitário conforme preconiza a Lei 10.216/2001. Em outro caso, 

verificou-se a indicação de ECT de manutenção após alta, contradizendo a condição 

de manutenção do usuário em internação para dar continuidade a ECT. Ambas as 

condições podem ser deletérias e trazer prejuízos ao usuário. 

Todos os pacientes são avaliados diariamente quanto aos riscos potenciais de 

violência e fuga, com registro de formulário específico para “Avaliação de Risco em 

Psiquiatra” e na ficha de anotações de enfermagem, que compõem o prontuário. 

No que tange a direitos de assistência à saúde, ressalte-se que foi informado, 

em documento entregue pelo CAISM, que há duas pessoas internadas que possuem 

doenças infectocontagiosas: uma pessoa com pediculose e uma pessoa HIV positiva. 

Informaram também sobre medicações utilizadas no tratamento.  

 Unidade de internação para autismo
Os usuários autistas se alimentam juntos, sob supervisão de funcionários, e

com a utilização independente de talheres como garfos e principalmente colheres. Foi 

possível observar a realização de uma das refeições, sem nenhuma intercorrência. No 

início da internação, de acordo com profissionais da equipe, o ato de se alimentar 

exigia um acompanhamento mais sistemático dos pacientes, mas houve melhora com 

o tempo. No total, são fornecidas cinco refeições: café da manhã, almoço, lanche da
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tarde, jantar e lanche da noite. Há acesso à água, porém precisam oferecer, senão os 

jovens não tomam por iniciativa própria, segundo informado por profissional da equipe. 

Todos os itens existentes na referida enfermaria seguem uma lógica de 

padronização e uniformidade: camas, lençóis, cobertores e roupas. No documento 

“Fluxos Unidade de Internação em Autismo”, consta que “os pacientes são 

estimulados a utilizar vestes próprias a fim de manter sua singularidade, sendo 

necessário para tanto suporte de familiares que possam trazer roupas limpas com 

frequência. Para aqueles que não possuem esse apoio, ou que por algum motivo 

necessitam troca de roupa com mais frequência, roupas de doação ou uniformes 

hospitalares são disponibilizados pelo hospital”. Na visita de fiscalização, foi possível 

observar pacientes com roupas próprias. Entretanto, após o banho, muitos passaram a 

usar roupas fornecidas pelo hospital: as roupas utilizadas eram aventais hospitalares 

ou camiseta e short. Alguns moradores usavam sapato do tipo “croc”. Um morador 

estava descalço e foi informado que aguardava que uma pessoa de sua família lhe 

levasse um par de chinelos. Além de roupas, o hospital também fornece produtos de 

higiene pessoal. Ainda, segundo relato de membro da equipe, na unidade de 

internação para autismo, toda medicação é disponibilizada pelo hospital. 

Houve contradições no que tange à posse ou não de pertences pessoais, 

havendo relatos de que os moradores não possuem e, concomitantemente, relatos de 

que possuem poucos pertences pessoais e estes ficam sob a responsabilidade dos 

profissionais cuidadores e guardados em local específico ou de que ficam guardados 

numa sala. Contudo, tal sala não foi apresentada e, além disso, foram vistoriadas cada 

uma das salas da enfermaria, não havendo qualquer armário que pudesse indicar o 

armazenamento de quaisquer objetos ou roupas pessoais. No ambiente e nos quartos, 

não foi encontrado nenhum objeto pessoal dos moradores (à exceção de um paciente, 

que exibia um boné que ele havia ganhado da mãe).  

Os banhos são diários, com auxílio da equipe, pois os moradores não 

conseguem tomar banho de forma independente. Foi observado por fiscais que a 

manhã foi reservada unicamente para o banho de cada um, havendo música ambiente 

como a única interferência / intervenção no espaço no período. De acordo com o que 

foi relatado, o banho de todos os moradores é realizado no único banheiro em uso da 

enfermaria, localizado em um quarto que não está sendo usado por nenhum morador. 

Os outros se encontram em manutenção e trancados. Embora pessoas da equipe 

tenham informado que cada um tome banho sozinho, ou seja, sem a presença dos 

demais moradores, não houve qualquer indício de preservação de privacidade: todos 

circulavam pelo quarto que abrigava o banheiro enquanto um dos moradores se 

banhava com a ajuda de um auxiliar de enfermagem. 

No ato de fiscalização foi informado que, na unidade de internação de autismo, 

as visitas aos jovens internados podem ser diárias, das 10 às 11 horas, das 16 às 17, 

e das 19 às 20 horas, e que há flexibilizações em caso de necessidade. Além disso, os 

visitantes devem seguir regras quanto à alimentação para os internados. Ao ser 

perguntado se há algum tipo de controle de objetos/alimentos trazidos por visitantes 

ao CAISM, a Direção informou que sim, que há um protocolo a ser seguido pela 

segurança. No documento “Fluxos Unidade de Internação em Autismo”, as 
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informações são de que os horários de visitas são padronizados das 10 às 11 horas e 

das 16 às 17 horas, sendo permitidos dois visitantes por usuário internado, com a 

possibilidade de revezamento. Informa ainda que “exceções devem ser avaliadas 

individualmente e discutidas em equipe multidisciplinar, tendo como objetivo facilitar e 

propiciar condições para que os familiares estejam presentes e participem dos 

cuidados dos usuários”. 

A equipe relatou sobre um usuário que tem atividade de visita ao território com 

a família periodicamente. Informou também que “as saídas para dentro” acontecem 

toda semana. Tais “saídas” são as idas para a quadra do hospital. A compreensão 

dessas idas como “saídas” parece ser preocupante na medida em que parece 

corroborar uma impressão, na visita de fiscalização, de que os moradores ficam, em 

grande parte de seu tempo, enclausurados em um espaço mínimo, permanecendo 

ociosos, com escassez de atividades de convivência, educacionais, de lazer, 

esportivas e atividades físicas.  

No documento “Fluxos Unidade de Internação em Autismo”, há o item “Contato 

com o exterior”, no qual se lê: “prezamos que seja preservado ao máximo o contato 

com outros ambientes, que não o da enfermaria, em diferentes contextos e locais. 

Para tal, de acordo com a singularidade de cada paciente, realizamos saídas externas, 

que variam desde atividades externas à enfermaria, mas dentro do complexo 

hospitalar, como participações em atividades e grupos na Unidade de Referência em 

TEA – Prof. Dr. Marcos Tomanik Mercadante e saídas para caminhadas, padarias, 

supermercados, entre outros”. Apesar disto, as informações sobre as visitas e saídas 

levaram à impressão de não haver prioridade de favorecer o contato familiar, exceto 

durante o processo de alta. Além disso, há ausência de atividades que garantam maior 

convivência comunitária para além do hospital.  

Também foi entregue pelo CAISM protocolo de licença terapêutica, no qual os 

objetivos são definidos como: garantir a licença terapêutica programada dos pacientes 

e a continuidade do tratamento no período em que o mesmo estiver fora do CAISM 

orientando e reforçando o cumprimento da terapêutica medicamentosa; garantir o 

preenchimento dos documentos necessários visando à segurança do paciente, 

profissionais e instituição. Ainda, no documento “Fluxos Unidade de Internação 

Psiquiátrica”, a informação sobre licença terapêutica é que “caso o usuário esteja 

melhor, pode fazer parte do seu projeto a licença terapêutica, independentemente do 

dia da semana, após discussão e acerto entre equipe multiprofissional, usuário e 

familiares”. No documento “Fluxos Unidade de Internação em Autismo”, consta que 

“caso o usuário esteja melhor, pode fazer parte do seu projeto a licença terapêutica, 

independentemente do dia da semana, após discussão e acerto entre equipe 

multiprofissional, usuário e familiares”. A Direção do hospital informou que o critério 

para licença terapêutica é a confirmação de que o paciente não ficará em risco durante 

tal licença. No documento sobre Projeto Terapêutico Institucional, entregue pelo 

CAISM, a licença terapêutica é apresentada como uma das práticas na unidade de 

internação psiquiátrica: “incentivo à licença terapêutica como mais uma estratégia de 

preparação para a alta”. Membro da equipe da referida unidade informou que, antes da 

alta, alguns começam a ter o que chamam de “licenças”, aos finais de semana, dadas 
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de acordo com a avaliação do quadro. Buscam que todos possam estar “organizados” 

(psiquicamente) para isto. A equipe acompanha como foi o retorno. 

Foi informado pela Direção que o hospital não oferece assistência religiosa, 

quando perguntado sobre as medidas adotadas pelo mesmo para assegurar o direito 

ao recebimento ou à recusa à assistência religiosa.   

Foram ouvidas queixas de usuários sobre falta de acesso à comunicação com 

parentes ou o mundo externo ao hospital, atividades de lazer e educação, intimidação 

por parte de funcionários. Também houve queixa sobre condições de quarto com 

fiações elétricas expostas. 

4. Projeto Técnico Institucional

Segundo informado pela Direção durante a visita de fiscalização, o Projeto 

Técnico Institucional do CAISM foi elaborado no Departamento de Psiquiatria da 

UNIFESP, com todo o rigor científico e acadêmico, e há uma grande preocupação com 

a reinserção social das pessoas internadas, ponderando-se, por outro lado, que não 

seria possível agir com irresponsabilidade, permitindo que pacientes deixassem o 

hospital sem que tivessem local certo para ir, ou uma família para responder por eles.  

Foi entregue pelo CAISM um Projeto Terapêutico Institucional (PTI). 

No texto deste documento, o compromisso do CAISM é ser “um centro de 

acolhimento e proposição de intervenções terapêuticas baseadas em evidências para 

os portadores de transtornos mentais e seus familiares, oferecendo atendimento 

humanizado em Saúde Mental, em consonância com os princípios do Sistema Único 

de Saúde e garantindo um ambiente propício de aprendizado contínuo para os 

diversos profissionais da Saúde, em diferentes níveis de complexidade”. 

O compromisso da unidade de internação de psiquiatria geral é descrito como 

sendo: “oferecer atendimento humanizado a usuários, em momentos de crise, em 

situações de grande exposição ou risco, tanto para si como para terceiros, em que 

abordagens ambulatoriais e comunitárias não foram suficientes, pontualmente, num 

ambiente mais protegido, visando prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, 

promover e produzir saúde, num trabalho conjunto, de construção e valorização, entre 

usuários, trabalhadores e gestores, com a intenção de produzir autonomia e 

protagonismo dos sujeitos, valorizando a individualização da assistência, buscando a 

desospitalização, breve e responsável, contando com a continuidade de assistência 

com o sistema de referência e contrarreferência junto à rede de saúde assistencial do 

SUS”. A prática inclui: “avaliações periódicas individuais ou em grupo, por cada 

membro da equipe (psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem e 

serviço social), trabalhando na lógica da Clínica Ampliada; elaboração e revisão 

permanente de um Projeto Terapêutico Singular Multiprofissional, envolvendo também 

paciente e familiar; racionalização e adequação do uso de medicamentos, eliminando 

ações intervencionistas desnecessárias; ambiência acolhedora e confortável; grupos 

terapêuticos verbais; grupos terapêuticos de terapia ocupacional; grupo de família; 
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atendimento individual ao familiar; incentivo à visita de familiares; incentivo à 

manutenção da singularidade através do uso de vestes próprias; incentivo e liberdade 

de comunicação com o exterior através de acesso ao telefone e garantia da 

inviolabilidade da correspondência; flexibilidade das rotinas de enfermagem de modo a 

preservar hábitos e preferências do sujeito; encaminhamento 

implicado/territorialização: contato com serviço de referência desde a admissão do 

sujeito; acesso às áreas de lazer do hospital; incentivo à licença terapêutica como 

mais uma estratégia de preparação para a alta; cuidado em Saúde Mental integrado 

aos cuidados clínicos; garantia de registro em prontuário da evolução do paciente; e 

orientação ao paciente e familiar sobre diagnóstico tratamento e rede de Atenção 

Psicossocial”.  

Membro da equipe da UIP afirmou que a função da enfermaria é estabilizar 

quem está em crise e que as atividades promovem o bem-estar social. O 

acompanhamento psicológico dos internos é realizado todos os dias, oferecendo 

escuta terapêutica. Também atendem as famílias, e a frequência depende de cada 

caso. As ações são revistas semanalmente. As reuniões de equipe ocorrem na 

enfermaria, em uma sala de reuniões. Discutem semanalmente casos, demandas 

urgentes e atividades. Todos os atendimentos, inclusive a escuta terapêutica, são na 

própria enfermaria.  

No momento da internação psiquiátrica, um residente de Psiquiatria colhe o 

histórico de vida do usuário. Após isto, a equipe inicia a discussão do caso para decidir 

como cuidarão da pessoa internada, tendo a participação de todos os profissionais. A 

tentativa é de que tudo seja feito em equipe. Há atendimentos às famílias e reuniões 

com a rede, estas últimas feitas pelos residentes. A “ideia”, segundo profissional da 

equipe, é de que o paciente esteja no centro do atendimento, que consiga estabilizar e 

estar ativo para alta. 

Os prontuários de cada pessoa internada são únicos (multiprofissionais). De 

acordo com a equipe, são registradas todas as atividades grupais e semanais e a 

evolução de cada paciente em tais atividades. 

Ainda sobre a UIP, quando perguntado, profissional da equipe informou que 

não há normas de convivência e que a equipe verbaliza no grupo a importância de 

tornar o espaço coletivo bom para todos. No entanto, uma das regras, segundo relatos 

de usuários, é que não é permitido fumar. 

Com relação à UIP, diariamente há atividades como grupos de cinema, 

passeios na área do CAISM, grupos verbais, grupos de culinárias, passeios com as 

famílias, dentre outras. O critério para participação é se “estão bem", assim como o 

risco para si e de fuga, principalmente em atividades de culinária e passeios.  

Pessoas internadas queixaram-se de ociosidade, afirmando que não há nada 

para fazer no local, além de dormir, e/ou que podem se divertir e que não há oferta de 

atividades no período de internação. 

No PTI entregue pelo CAISM, não consta um ponto específico sobre a unidade 

de internação para pessoas com autismo. Apenas no que tange ao Hospital-Dia, há 

menção evidente ao que abrange os usuários internados na ala para autismo: “Para 

um grupo de usuários com longa história de acompanhamento nesta instituição 
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(administração anterior), pouco vinculados ao externo, o foco é a Reabilitação - 

proporcionar tratamento multiprofissional, ampliando o projeto terapêutico, de maneira 

que seja criada uma nova referência para o fora, possibilitando a sua vinculação com 

externo e sua reinserção psicossocial no mundo”. No documento “Fluxos Unidade de 

Internação em Autismo”, além de explicarem o fluxo, desde admissão até a alta, 

também há informações sobre visitas, licença terapêutica, vestimentas, contato com o 

exterior, informações estas apontadas ao longo deste relatório. A equipe informou que 

agora possuem uma proposta terapêutica em contraposição às estratégias do CAISM 

P. Pinel. Contudo, não houve evidência de uma proposta terapêutica embasada e 

detalhada, embora funcionários da equipe tenham enfatizado que os usuários com 

autismo estão muito melhores quando comparados às condições em que se 

encontravam quando chegaram da instituição anterior. A equipe se referiu diversas 

vezes a “saber o manejo”, não ficando elucidado como fazem este “manejo”, embora 

pareça ser a base da proposta da instituição na intervenção com os usuários.  

Quanto à unidade de internação para autismo, foi informado que há 

atendimentos psicológicos com a família e acompanhamento nas saídas terapêuticas 

dos jovens internados.   

Foram vistos prontuários com registros frequentes de médicos psiquiatras e 

equipe de enfermagem e escassez de anotações de equipe multidisciplinar na 

enfermaria de autismo. Em um período de quinze dias, não houve registro para 

nenhum usuário de participação em qualquer oficina, grupo terapêutico ou qualquer 

outra intervenção terapêutica multidisciplinar, sendo registradas basicamente as 

observações e intervenções de enfermagem em sua maioria. Foram observados que 

são registros comuns: “monitoria de risco”, “discutir com a equipe o manejo” sem 

mencionar a discussão feita ou qual seria esse manejo, tendo como conclusão, em 

geral, “padronizar manejo”, não havendo qualquer especificação do que seria isso. 

A equipe relatou que as saídas dos usuários da enfermaria são frequentes 

(pelo menos a cada quinze dias) - informando que somente um usuário tem um quadro 

muito grave, o que impossibilitaria sua saída e sua alta num curto prazo. Contudo, não 

há registros que indiquem tanta periodicidade nas saídas. Neste mesmo sentido, 

houve contradições nas falas de profissionais da equipe, com afirmações de que as 

saídas eram raras. 

A equipe toda leva os jovens para a quadra externa do hospital, para jogarem 

bola. Além disso, há uma sala com pintura. De acordo com profissional da equipe da 

enfermaria de autismo, “tudo depende da agitação deles”. Os internos podem 

participar semanalmente de grupos de adultos no ambulatório para pessoas com TEA 

(em outro local do CAISM). Caso os jovens não queiram, a equipe não os “força” (sic) 

a participar.  
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Há famílias que a equipe acompanha semanalmente. Foi feito relato, por 

profissional da equipe da unidade de internação para autismo, de que o entendimento 

de famílias, em geral, é de que os jovens autistas estão lá porque precisam, e que 

uma dificuldade é que tais famílias “já criaram rotina lá fora sem eles”, além de haver 

aquelas que moram em outras cidades.  

Quanto a denúncias, a Direção do CAISM informou que o Serviço de Atenção 

ao Usuário, que serve como canal de denúncia, ainda está sendo estruturado, 

incluindo a participação de um paciente em tratamento ambulatorial, para facilitar a 

conversa. Além disso, também foi informado por profissional do CAISM que, havendo 

situações de queixas de usuários, os mesmos poderiam falar diretamente com a 

equipe. 

5. Desinstitucionalização

Foi informado pela Direção que não há equipe de desinstitucionalização 

específica. As equipes das unidades é que cuidam da desinstitucionalização das 

pessoas internadas.  

Quanto ao trabalho de desinstitucionalização na unidade de internação 

psiquiátrica, profissional da equipe informou que o objetivo é que o paciente consiga 
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“estabilizar e estar ativo para alta” (sic). Sendo assim, o tempo de internação é o 

tempo que a pessoa leva para “se organizar psiquicamente”. Informou que não há 

período médio de internação: uma alta pode ocorrer em cinco dias e, 

concomitantemente, há usuários em internação de longa permanência. Conforme 

mencionado anteriormente neste relatório, houve informação de que, ao todo, três 

pacientes estão lá há mais de um ano. Profissional da equipe relatou que há famílias 

que acreditam no modelo manicomial e, sendo assim, acreditam que as pessoas 

internadas devem permanecer no hospital. Tendo isto em vista, a equipe tem buscado 

fazer com que a família compreenda o estado destes pacientes, tendo em vista a 

desinstitucionalização. Dos casos de “longa permanência” na unidade de internação 

psiquiátrica, dois estariam nestas condições. Informou que um terceiro caso envolve 

questão judicial de tutela.  

Houve menção de profissionais da equipe a uma pessoa que está internada há 

três anos. Informaram sobre ações que desenvolveram em direção a uma 

desinstitucionalização, inclusive em articulação com a rede de serviços. Fizeram 

reunião com um CREAS da região da pessoa internada, porém ainda não haviam 

encontrado solução. Os profissionais da equipe manifestaram preocupação com a 

situação da pessoa internada acima mencionada, buscando acessar recursos para 

sua desinstitucionalização, entendendo que a proposta do serviço não é produzir 

novos processos de manicomialização. 

À exceção dos três casos de longa internação acima mencionados, profissional 

da equipe da UIP informou que o paciente internado há mais tempo está há cerca de 

2, 3 meses. As altas envolvem reuniões clínicas, supervisões psiquiátricas, conversas 

com a pessoa internada, família e articulação com a rede. Exemplificou que estão 

planejando alta de uma pessoa e, para tal, estão fazendo um trabalho junto à família. 

Afirmou que todas as últimas altas “tiveram este tom”.  

Antes da alta, alguns usuários começam a ter o que chamam de “licenças”, aos 

finais de semana, dadas de acordo com a avaliação do quadro. Segundo profissional 

da UIP, a equipe busca que todos possam estar “organizados” (psiquicamente) para 

isto. A equipe acompanha como foi o retorno.  

Profissional da equipe afirmou que alguns pacientes não conseguem ser tão 

ativos porque estão tutelados.  

Quando têm alta, precisam voltar para o CAPS. A equipe busca trabalhar sobre 

isto junto à família. Conversam com CAPS, CREAS, fazem toda a articulação com a 

rede.  

Uma pessoa internada na UIP relatou que conversa todos os dias com o 

médico psiquiatra e que estava se preparando para sair do hospital ainda durante o 

mês de dezembro de 2018, quando foi feita a visita de inspeção. Outras pessoas 

internadas na unidade manifestaram desejo de sair (incluindo no caso de internação 

compulsória), preocupação com a saída e com o que irá ocorrer a partir daí (p.ex. se 

haverá moradia). Uma pessoa internada mencionou preocupação com não sair do 

hospital, o que aponta para o desconhecimento sobre seu tempo de internação e o 

medo de não haver a saída. 
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Sobre a unidade de internação para autismo, dos sete pacientes que já foram 

internados ali, apenas um foi descrito como conforme o público-alvo proposto no 

atendimento de internação do CAISM por ter sido um caso agudo e cujo retorno 

familiar se deu cerca de seis meses após boa articulação feita com o juiz competente, 

a Defensoria, a escola e o CAPS.  

Profissionais da equipe da referida unidade informaram que uma alta está 

programada. Membro da equipe relatou que estão conseguindo planejar ações para 

alta para um dos jovens de alguns meses para cá, porque, até alguns meses atrás, era 

difícil por questões de agressividade. O objetivo é primeiramente “estabilizar” para 

então dar início ao processo de alta. Eventualmente, dado que são internações 

compulsórias, o Judiciário pede documentos sobre evolução dos casos.  

O usuário mais próximo de um retorno familiar tem se encontrado com sua mãe 

e passeado com ela nos arredores do CAISM toda semana. 

O processo de alta foi relatado pela equipe como sendo uma surpresa para as 

famílias, embora busquem saídas com familiares para o referido processo. Tal 

informação corrobora a percepção de que não há participação nem da família e nem 

do usuário no processo de construção do Projeto Terapêutico de cada morador. 

Foi relatado que, no trabalho na unidade de internação para autismo, após a 

saída do hospital, a equipe acompanha o usuário e sua família de diversas formas: 

contato direto com a família, conversas com a rede de atendimento local ou 

atendimento do usuário e da família no ambulatório do CAISM Vila Mariana.  

Em reunião ao final dos procedimentos de fiscalização, um membro da equipe 

CAISM/UNIFESP, preocupou-se em destacar o foco em dignidade e cidadania que dá 

base ao atendimento prestado no hospital e explicou que, desde que assumiram a 

gestão do serviço, a equipe vem se preocupando em realizar as reformas necessárias 

na direção da humanização do espaço. Destacou que, no PS, a maioria dos casos 

ficam internados de 3 a 4 dias e, nos leitos da enfermaria, a média é de 2 a 3 

semanas, priorizando o curto tempo de internação. Foi possível observar alinhamento 

deste discurso com o discurso de, por exemplo, alguns profissionais entrevistados 

durante a visita, que mostraram posicionamento crítico quanto à necessidade de 

realmente buscarem a desinstitucionalização. 

Por fim, diante das informações acima, ressalta-se que o art. 3º da lei 

10.216/2001 estabelece que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da 

política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da 

família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas 

as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais. Além disso, a mesma lei, no parágrafo 1o do art. 4º, determina 

que o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 

em seu meio.  
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6. Incidentes no Hospital

No que se refere aos incidentes na unidade de internação de pessoas com 

autismo, há cadernos de registros de ocorrências atualizados diariamente pela equipe 

responsável em cada plantão. Foi informado que, na eventualidade de se necessitar 

de contenções, os profissionais do hospital são capacitados para perceber possíveis 

sinais de riscos, formas de evitar o uso de força física, a priorização do manejo verbal 

e depois do manejo espacial – que consiste no afastamento dos estímulos de 

agressividade –, e, em caso da inevitabilidade do uso da contenção física, há 

protocolos quanto ao monitoramento, ao tempo considerado necessário e à proteção 

como único motivo para seu uso. Especificamente, no trabalho com pessoas com 

autismo, há maior receio no uso da contenção física, embora no início das internações 

dos ex-pacientes do CAISM Philippe Pinel, tenha ocorrido maior uso desse recurso, 

que foi se tornando cada vez menos utilizado com o tempo. Segundo informações 

obtidas, não havia nenhuma ocorrência de contenção mecânica na unidade há mais 

de três meses. No momento da visita, também não havia pacientes em contenção 

mecânica.  

 Na unidade de internação psiquiátrica, todos os registros de contenções 

mecânicas analisados, referentes ao mês de dezembro de 2018, estavam 

devidamente registrados no “Formulário de Indicação”, com assinaturas de enfermeira 

e médico. Há protocolo assistencial para contenção mecânica, revisado em março de 

2018, que contempla: objetivo; indicação e responsabilidades; orientações; riscos e 

pontos críticos; resultados, com as definições de cada tipo de contenção, além da 

descrição técnica, com os passos para contenção dos pacientes, e fluxograma. As 

faixas para contenção são padronizadas, na cor cinza, em tecido “tipo brim”, e ficam 

acondicionadas em uma caixa plástica transparente, no posto de enfermagem. 

Conforme planilha denominada “Controle de Contenção Mecânica”, no mês de 

dezembro de 2018 ocorreram duas contenções em um mesmo dia, no período da 

tarde e noite, para a mesma paciente. Em análise ao prontuário, verificou-se que o 

protocolo de contenção foi aplicado adequadamente.    

Em uma lista de contenções mecânicas realizadas no período de 01/03/2018 a 

30/11/2018 (ou seja, um período de 9 meses), estão registradas 74 contenções. Um 

mesmo usuário, com idade de 18 anos, foi contido dez vezes em menos de um mês 

em que esteve internado, entre abril e maio de 2018, e por mais dez vezes, quando 

esteve novamente internado entre maio e junho de 2018, em período novamente 

inferior a um mês. Além dele, uma pessoa, com idade de 59 anos, foi contida sete 

vezes entre abril e junho de 2018, em pouco mais de três meses de internação. Os 

demais na lista, composta por 18 usuários internados, foram contidos em número de 

vezes que varia entre um e cinco em diferentes durações de internação. A referida 

lista foi entregue pelo CAISM. 

Em protocolo de contenção entregue pelo CAISM, o objetivo informado é 

“restringir a agitação psicomotora e/ou agressividade física do paciente através da 

abordagem verbal e não verbal, de espaço, química, física ou mecânica”. A indicação 
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da contenção mecânica é para “pacientes com comportamento que indique risco a si, 

outros e ao patrimônio, como violência, auto ou heteroagressividade, impulsividade 

marcante, destrutividade ou estreitamento de consciência”, sendo considerados “sinais 

potenciais para agitação psicomotora/agressividade: andar de um lado ao outro, 

hipervigilância, comportamento exigente, tenso, voz em alto volume, gritos, 

comentários difamatórios, pejorativos ou sexualmente agressivos, intolerância à 

abordagem e ameaças verbais”. Também são informadas definições de contenção 

verbal, contenção não-verbal, restrição espaço (sic), contenção química e contenção 

mecânica. No mesmo documento, menciona-se, na definição de “contenção química”, 

que, “caso não concorde em ser medicado, deverá ser submetido à contenção 

mecânica e receber medicação a seguir”. Nesse sentido, em tese, o usuário, ao 

manifestar não querer receber medicação, passa a ser contido mecanicamente e, 

após essa primeira contenção, é submetido à contenção química (sem autorização, 

conforme manifestado anteriormente pelo usuário). Também é informado no 

documento que a contenção mecânica “é um procedimento utilizado terapeuticamente 

pela equipe de profissionais de saúde, devidamente treinada, nos casos de agitação 

psicomotora, somado a episódios de auto/heteroagressividade. Indicada quando o 

quadro de agitação psicomotora não atender à abordagem verbal, de espaço ou 

química”. Em um item sobre considerações, menciona-se que, “de acordo com a 

Resolução COFEN – 472/2012 sobre Contenção Mecânica, “os profissionais da 

Enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, somente 

poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do 

enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos pelas 

instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados”. São apontadas 

contraindicações, riscos e pontos críticos. Também são informadas especificações 

sobre faixas de contenção. A Direção informou que há treinamento de contenção para 

os funcionários que trabalham no hospital, disponibilizado em frequência semanal, no 

próprio hospital, em ambientes específicos. Quando perguntado quais profissionais 

realizam esse treinamento, a resposta foi que é toda a equipe de enfermagem. 

Os prontuários apresentam um formulário padronizado de indicação de 

contenção, com alternativas de múltipla escolha para justificar ou especificar a 

decisão. Dentre as alternativas, chama a atenção a opção “reforço negativo de um 

tratamento comportamental previamente combinado”.  

Segundo profissional da equipe da UIP, todo o trabalho é para que as pessoas 

internadas não fiquem “agitadas” a ponto de serem contidas. Relatou ter presenciado 

uma contenção física. A paciente estava oferecendo risco para os demais pacientes. A 

contenção física foi realizada por enfermeiros e conselheiros. De acordo com o 

informado, tal contenção durou uma manhã. Não estava registrado a respeito desta 

contenção no prontuário da paciente. No momento da visita, não havia pacientes em 

contenção mecânica naquela unidade. 

Os relatos de usuários, apresentados neste relatório, sobre medidas da equipe 

diante de “agitação” de pacientes, corrobora aquilo que fora descrito tanto por membro 

da direção, quanto membro da equipe, presentes em na reunião geral com a Direção 

do CAISM no final da fiscalização, que se preocuparam em descrever os 
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procedimentos de intervenção diante de situações de agitação. Membro da equipe 

informou que o procedimento de contenção mecânica só é realizado a partir de 

capacitação profissional e que todos seguem o protocolo; a capacitação envolve 

desde a identificação para avaliação de necessidade real até o como deve ser feito. 

Garantiu que a contenção mecânica é feita por períodos curtos de tempo. Explicou 

que primeiramente é feito uma contenção verbal, depois espacial, e que a contenção 

medicamentosa é vista apenas como última alternativa. Todas essas estratégias são 

acompanhadas por um profissional. Pontuou ainda sobre a ciência dos profissionais 

que a contenção trata de uma ação de controle sobre o corpo de outra pessoa e, por 

isso, a equipe não faz uso dela sem a extrema necessidade. A contenção espacial foi 

explicada ainda, por membro da direção, como um deslocamento, não havendo 

qualquer espaço destinado ao isolamento, sendo uma estratégia de afastar a pessoa 

do local de agitação e dirigi-la a outro local, para que a mesma possa se desligar do 

contexto que gerou a excitação. No protocolo de contenção mecânica entregue pelo 

CAISM, a definição de “restrição espaço” (sic) apresenta-se assim: “RESTRIÇÃO 

ESPAÇO: Utilização de sala reservada ou ambiente em que o paciente possa 

perceber-se e situar-se no ambiente. Deve ser acordado com o paciente e nunca 

realizado à força”. 

Houve relato de pessoa internada de que já amarraram seus pulsos. 

Outra pessoa internada relatou ter esquizofrenia, tomar medicamentos há vinte 

e cinco anos e possuir um histórico de vivências institucionais anteriores, citando 

nomes de outros hospitais. Informou ter sido encontrado na rua e trazido ao CAISM. A 

pessoa internada queixou-se sobre não poder ir à área externa do hospital todos os 

dias. Sobre o cotidiano, elencou atividades como tomar banho, fazer desenho, 

culinária e os passeios em dias marcados. Informou que, algumas vezes, a equipe 

intervém porque alguém fica “agitado”: tentam acalmar a pessoa, mas caso a mesma 

continue “exaltada”, tomam uma “medida drástica”, que explicou ser uma injeção que 

dá sono. A pessoa em questão chegou a ser desinstitucionalizada após anos de 

vivências manicomiais, morando com parente que veio a falecer, sendo que poucas 

semanas depois se encontrava em situação de rua.   

Outra pessoa internada relatou que já tomou injeção para dormir contra sua 

vontade. 

Usuários relataram ter históricos de internações anteriores, incluindo 

experiências de contenção física. 

Quando há conflito entre os usuários, profissional da UIP relatou que separam 

e “trabalham” (sic) a situação com cada usuário envolvido no conflito. A Direção 

mencionou em entrevista que, por vezes, as pessoas internadas se agridem 

mutuamente. Uma pessoa internada relatou que dois usuários já “bateram” nele.  

Foi informado por Direção e por equipe que não há espaços de isolamento. Na 

UIP, há uma sala de exames. Porém, segundo relatado, não usam para esta 

finalidade. Há ainda um quarto com um leito para pacientes que estão “muito mais 

desorganizados a ponto de não poderem ficar com os demais”.  
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Uma pessoa internada relatou que quando um paciente está agitado ou, 

principalmente, quer bater em alguém, profissional da equipe vem e o afasta, conversa 

e, se necessário, deixa “de castigo” no quarto. Afirmou que aqueles que “aprontam” 

têm “menos crédito”, mas que ninguém é maltratado. 

Na unidade de internação para autismo, verificou-se a existência de uma sala 

de emergência com cadeado, assim como outra sala que permanece fechada e é 

aberta somente para a realização de atividades em grupo, como pintura e dança. Há 

grades no interior desta enfermaria, o que a equipe justificou ser devido a um usuário 

que quebra os vidros. 

Apesar da limpeza e iluminação, observou-se que a UIP mantinha aspecto de 

um serviço hospitalar com a característica de confinamento: acesso por trancas na 

porta de entrada e saída, pouquíssimo espaço de circulação, acesso à parte externa 

das dependências do CAISM apenas com dias e horas marcadas (informação trazida 

tanto por usuário quanto por profissional). 

Sobre o acesso ao espaço externo, membro da equipe descreveu que há um 

processo prévio de avaliação para verificar a condição dos usuários que poderiam ou 

não descer. Notou-se, daí, que a logística necessária para a ampliação da utilização 

do espaço externo do CAISM demanda aumento de quadro de recursos humanos e 

isso impacta diretamente neste acesso. Justificou-se que, por restrição e verba, a 

equipe atua dentro dos limites. 

Observou-se ainda a impossibilidade de estar só numa estrutura que divide 

espaço o tempo todo e a escassez de ações individuais ao dividir um cotidiano numa 

única sala. A prática parece, desse modo, bastante distanciada de elementos como a 

singularidade, a individualização do cuidado. 

Profissional da equipe também afirmou que buscam realizar uma medicalização 

consciente: as pessoas são informadas sobre o que tomam e efeitos dos 

medicamentos. A Direção e membros da equipe informaram que o hospital fornece 

todos os medicamentos. A Direção informou que não havia medicamentos em falta. A 

prescrição médica é diária, para 24 horas. 

Entretanto, uma pessoa internada relatou que, na data de visita, começou a 

tomar novo medicamento e não sabia o nome. Outra pessoa internada informou que a 

medicação lhe dá muita fome e a comida não é em quantidade suficiente para saciá-

la. Diante de tais informações, é importante destacar que, no art. 2º, inciso VII, da lei 

10.216/2001, é um direito da pessoa portadora de transtorno mental receber o maior 

número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. 

Na ala de internação para autismo, informaram que o psiquiatra medica o 

mínimo possível, apostando no “manejo” (sic) como recurso de intervenção. 

Aparentemente todos os moradores encontravam-se em atividade, sem indícios de 

letargia ou outros sinais que indicassem hipermedicalização naquele momento. 

Sobre a ala de autismo, informaram que os moradores são muito amigos entre 

si e não há agressão entre eles. De acordo com os relatos, todos foram internados em 

situações muito graves, envolvendo causar ferimento em familiares, gerando medo por 

parte da família e da comunidade.   
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É importante destacar que o tema da infraestrutura foi abordado na reunião 

geral final com destaque para a característica asilar de sua configuração e seus 

efeitos, portanto, de confinamento, incompatíveis com direção de tratamento contrário 

à concepção manicomial. Diante disto, houve uma explicação sobre um projeto de 

“revitalização”, com espaço verde ao fundo, salas multiuso para oficinas, conversas e 

outras situações. Porém, não informaram previsão para início da execução de tal 

projeto.  

O discurso de diversos profissionais revelou alinhamento com uma política de 

saúde mental que considera territorialidade, é desfavorável à institucionalização e 

preconiza a articulação com serviços para integralidade do tratamento, porém houve 

contradições na relação entre o discurso dos profissionais e a estrutura do local e as 

práticas sobre as quais se obteve informações com o procedimento de fiscalização.  

7. Projeto Terapêutico Singular (PTS)

Observando alguns prontuários, verificou-se a presença de Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de Internação 

Psiquiátrica Voluntária, histórico clínico etc. Todavia, há que se destacar que a 

disposição do PTS não é compreensível, os projetos são colocados individualmente 

por cada área de conhecimento separadamente (nutrição, enfermagem, medicina, 

serviço social etc.), não havendo um projeto único integrando a intervenção 

multiprofissional. Verificou-se que os chamados Projetos Terapêuticos Singulares 

(PTS’s) são preenchidos protocolarmente (por assinalamento de itens previamente 

estabelecidos) e de forma homogênea. Observou-se ainda que parte do documento de 

PTS é composto por alternativas de múltipla escolha, o que por si só contradiz a 

proposta de uma construção singular do projeto terapêutico para cada pessoa 

internada. No PTS, verificou-se objetivo generalizado de “estimular participação” em 

vários setores dos documentos, sendo redigido por vários membros da equipe da 

mesma forma como objetivo do tratamento. Muitos trechos no documento de PTS 

estruturado em divisão por áreas, encontravam-se em branco em vários prontuários 

analisados. Havia PTS’s que indicavam que o hospital deve fazer o matriciamento da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), invertendo a lógica de cuidado e indicando 

uma compreensão de centralidade hospitalar, conforme uma perspectiva 

hospitalocêntrica e manicomial. Chegou a ser admitido por funcionários que não há 

PTS. Todas estas informações mencionadas corroboram a percepção de que a 

singularidade não é um elemento central nos cuidados oferecidos. Uma pessoa 

internada informou não ter participado da construção do PTS. No prontuário da pessoa 

em questão, verificava-se apenas o motivo da internação e informações sobre a 

evolução da medicação, não havendo nenhum outro aspecto referente a PTS.  

Foram vistos PTS que previam acompanhamento pelo CAPS. 

Uma pessoa da UIP relatou que foi internada por pessoa da família, há quase 

90 dias, por conta de um surto psicótico; que já foi internada em outros hospitais; que 

a mãe tem medo de tirá-la e ela ter outro “surto”; que “não faz nada” enquanto está 
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internada, só dorme; que não participa de nenhuma atividade de lazer, como leitura, 

jogos, música, fuxico, costura, atividade em grupo, etc; que faz pintura em papel; que 

dorme num quarto, com banheiro, sozinha.  

Profissional da equipe informou que alguns pacientes descem para o térreo, 

onde fica um salão com piano e jogos. Descem para esse espaço somente os 

usuários indicados após avaliação dos médicos. A orientação geral é que só os 

usuários sem risco de fuga, sem risco de agressão, que não estejam desorganizados 

no dia e não tenham saído do pronto-socorro na semana vigente, desçam para o pátio. 

Tal orientação não é escrita, apenas verbal. Essas atividades no térreo acontecem 

terças e quintas, pelo período da manhã; segunda, quarta e sexta, pelo período da 

tarde. 

Na UIP, os passeios são realizados dentro do espaço do CAISM. Houve 

informação de que há uma terapeuta ocupacional que realiza passeios dentro da 

instituição. Também são organizadas sessões de cinema e de pintura.  

Foi reforçado que é proibido fumar no local. Houve queixa de uma pessoa 

internada sobre não poder fumar e não sair do espaço, indo eventualmente ao jardim, 

com membro da equipe acompanhando. 

Com relação a fumar, dentre os documentos entregues pelo CAISM, consta um 

“Protocolo de Controle de Abstinência de Nicotina”, no qual é informado que, sendo 

constatado grau de abstinência elevada, é oferecido o adesivo de nicotina como 

alternativa ao uso do cigarro. No entanto, não há informações sobre o que é feito em 

relação a outras condições que não sejam o grau de abstinência elevado. 

Na unidade de internação para autismo, profissional da equipe afirmou elaborar 

o PTS mensalmente: é feito com a equipe multiprofissional e não há participação dos

pacientes. Ao mesmo tempo, houve informação, de membro da equipe da mesma 

unidade, de que os PTS’s são construídos semestralmente com um mesmo formato 

padrão, mas com potencialidades e dificuldades específicas, sempre determinando um 

objetivo a ser alcançado. Afirmou que o PTS é entregue aos pais. Observe-se ainda 

que a informação de que o PTS é rediscutido e atualizado (refeito) mensalmente 

consta também do documento “Fluxos unidade de Internação em Autismo”. 

O documento PTS parece seguir uma lógica padronizada, não singular, 

havendo muita semelhança entre os PTS de todos os moradores e não havendo 

indícios de singularidade tanto no processo de construção do mesmo quanto no 

conteúdo. Não há qualquer indício de participação dos usuários e familiares na sua 

construção, parecendo ser um instrumento de uso exclusivo da equipe para que 

apresente seus objetivos para o tratamento. A aparência do documento leva a parecer 

um cumprimento de exigência formal, não havendo elementos que apontem para uma 

importância dada pela instituição para o instrumento como base para as intervenções.  

Na enfermaria de autismo, os prontuários observados mostravam texto padrão 

tal como: “Sugere atividades de autonomia, auto cuidado e saídas terapêuticas”. Não 

havia descrição do PTS. Não havia registro de se houve saídas terapêuticas 

anteriores. Também se observou que havia repetição de informações e alteração de 

datas.  
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Foi informado que cada paciente autista possui um prontuário que é atualizado 

diariamente com o objetivo de monitorar, registrar e comunicar parte da rotina e todas 

as ocorrências que divergem do esperado. Existe uma rotina diária e semanal na 

referida ala. A rotina diária prevê horários para acordar, para as refeições, para saídas 

a quadra do hospital e para dormir e a rotina semanal, atividades de grupo com 

profissionais de psicologia e de fonoaudiologia e outras saídas. A maior parte das 

“saídas” se realiza dentro do próprio hospital. De acordo com falas da equipe do local, 

parte da rotina é modificada conforme o estágio de cada um no processo de 

tratamento. Quanto maior o receio de agressões, menor a quantidade de saídas. Há 

também pacientes internados que participam dos passeios realizados pelo 

ambulatório.  

No dia-a-dia, os profissionais têm tentado diferentes estratégias para 

estabelecer comunicação com os internados com o uso de aplicativos de celular e 

desenhos no teto, mas não têm tido êxito significativo até o momento. Cabe, todavia, 

questionar se a ausência de objetos não acaba por limitar a disponibilidade de 

recursos para a comunicação e o desenvolvimento, apesar de a equipe apresentar 

informações sobre diversas tentativas de atuação sobre essa questão. 

Os moradores autistas participam de atividades em grupo no ambulatório para 

pessoas com TEA semanalmente, revezando entre si a participação. Observou-se, no 

entanto, não participaram de nenhuma atividade no dia da fiscalização, ficaram 

ociosos durante todo o tempo em que a fiscalização aconteceu. Membros da equipe 

informaram sobre atividades envolvendo pintura e dança, atividades que não são 

contínuas, mas estratégias pontuais. A dança, por exemplo, é semanal. Há um espaço 

que permanece fechado, sendo utilizado somente para a realização das atividades 

(não especificadas). A sala apresenta as paredes pintadas, coloridas pelos moradores, 

contudo não há nem objetos e nem materiais para as atividades na sala.  

Na unidade de internação para autismo, observou-se um interno que estava na 

cama, coberto por cobertor, enquanto os demais estavam na sala de convivência. Não 

tentou nenhum tipo de interação com a equipe da visita. Ele foi descrito por membros 

da equipe como o mais infantilizado (sic) de todos. Informaram que é um caso de 

abandono familiar. 

Na reunião geral final na data de fiscalização, foi discutido sobre PTS, ocasião 

em que membro da Direção relatou que a prática de organização e execução de 

estratégias e o registro no documento do PTS ainda está dissonante. No entanto, 

garante que há uma direção individual do trabalho com cada usuário e que estão 

discutindo estratégias de montagem do documento outra para sanar essa questão do 

registro fragmentado. Não foi discutido como são estabelecidos os contratos de 

voluntariedade. 

8. Exploração do Trabalho

A Direção informou que a proposta assistencial do hospital não abrange a 

dimensão do trabalho. A equipe informou que os usuários não fazem serviço de 
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manutenção e limpeza do hospital: esses serviços são feitos por uma empresa 

terceirizada. Também foi informado que os usuários não desenvolvem atividade 

laboral, nem outras com fins lucrativos. Membro da equipe relatou que os internos 

realizam algumas atividades terapêuticas, como pintura com tinta guache e que, no 

período da data da visita, estavam fazendo enfeites manuais para o natal. 

Porém, houve informações contraditórias com relação às oficinas de que os 

moradores autistas participam. Foi relatado que são oficinas para geração de renda no 

ambulatório para pessoas com TEA no CAISM, a depender do projeto terapêutico de 

cada um. As oficinas funcionam regularmente, duas vezes por semana. 

Membro da equipe da unidade de internação para autismo informou que o 

“projeto de geração de renda”, com objetivo de ser um começo de inserção no 

trabalho, que negociam o valor do que fazem, mencionando a “pintura de camisetas”. 

Afirmou que, pelo fato de o serviço não ser regionalizado, há muita dificuldade de 

diálogo com a rede, o que faz via telefone.  

Uma pessoa responsável pela parte administrativa do CAISM relatou, em 

reunião final no dia da fiscalização, que houve uma encomenda de camisetas. Não 

soube informar o preço de venda dessas camisetas. Não há contrato, é uma situação 

informal. De acordo com o relato, a referida encomenda possuiu o objetivo exclusivo 

de ajudar as atividades terapêuticas dos internos. Foi informado que os internos 

produziram camisetas com pintura e paetês; que os funcionários e familiares dos 

pacientes ambulatoriais compraram essas camisetas, gerando uma renda; que tal 

renda foi revertida em novas camisetas e insumos e para atividades de lazer com os 

pacientes, como ir ao cinema e passeios externos. Quem faz a gestão dessa renda é a 

equipe de funcionários. Tal atividade foi intensificada na época da Copa do Mundo. 

Neste período, cada paciente ambulatorial e os internos lucraram R$ 120,00 (cento e 

vinte reais). De acordo com o que foi informado, o valor ganho pelos internos foi 

revertido para compra de itens e suprimentos pessoais.  

Desse modo, apesar de a Direção do hospital ter informado que a proposta 

assistencial do hospital não abrange a dimensão do trabalho, houve contradições e 

confusões nas falas a respeito do uso de tal dinheiro, indicando que possivelmente é 

utilizado em áreas que o hospital deveria prover. 

Na fiscalização também houve informação de que, das pinturas e enfeites 

feitos pelos moradores autistas, nada é vendido, que tais itens são usados tão 

somente para decorar o ambiente da internação.  

Quanto às oficinas terapêuticas (cozinha, confecção): a Direção informou que 

são executadas no Hospital Dia, e que a participação é voluntária. Os produtos 

elaborados pelos participantes são vendidos e os valores são revertidos para a 

aquisição de mais matéria-prima para as oficinas ou para custear passeios, sem 

nenhuma admitida pretensão de geração de renda. 

Os internos da UIP não participam de oficinas para geração de renda, apenas 

os internos com TEA. Os pacientes do Hospital Dia, do Ambulatório e os internos da 

Psiquiatria Geral fazem atividades terapêuticas na cozinha, não remunerada. 

Uma pessoa internada na UIP relatou que não faz faxina, não limpa banheiro, 

não lava roupa, não forra cama ou cozinha, pois o hospital dá esse suporte.   
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9. Fiscalização por órgãos externos

Foi informado que recebem fiscalizações regulares do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, que visitam o CAISM semanalmente. A Defensoria Pública realizou 

duas visitas no último semestre. Outros órgãos, como Conselhos de classe e 

Vigilância Sanitária visitam anualmente.   

Em documento entregue pelo CAISM, há registros de que houve visita da 

Vigilância Sanitária em outubro de 2018, com objetivo de licença de funcionamento do 

hospital e farmácia e da coordenação de Saúde Mental – SES, também em outubro de 

2018. 

10. Recomendações

Revisar e reformular a infraestrutura do CAISM, de forma a eliminar as 

características asilares, desconstruindo a lógica manicomial, presente em alas 

trancadas permanentemente, com grades, sem portas internas dos quartos ou com 

portas sem maçanetas (unidade de internação para autismo), com banheiros sem 

tranca, papel higiênico, papel toalha e nem sabonete ou fechados para reforma. Há 

ainda necessidade de adequação da área considerada como de lazer/convivência no 

espaço interno do CAISM, que parecia abandonada, apresentando mato alto, quadra 

com piso desbotado e rachado. O Pronto-Socorro necessita de adequações quanto à 

acessibilidade, considerando a presença de escada para entrada no local. 

Prestar informações aos usuários de forma a elucidá-los sobre doença, 

tratamento e necessidade de internação, tendo em vista o disposto na Lei 

10.216/2001.  

Manter as comunicações de internações involuntárias ao Ministério Público em 

prazo estabelecido pela lei 10.216/2001. 

Realizar internações como último recurso, somente quando as possibilidades 

de atendimentos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, tendo como finalidade 

permanente na reinserção social conforme a Lei 10.216/2001; assim como 

planejamento de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial 

assistida, nos casos de longa permanência ou situação de grave dependência 

institucional, atendendo as condições previstas na Lei supracitada. 

Realizar atividades de reinserção social e convivência comunitária com 

atividades realmente externas, não se limitando a realizar “saídas” para áreas abertas 

dentro do complexo do CAISM. Percebeu-se os moradores ociosos em grande parte 

do tempo, enclausurados em um espaço mínimo, com escassez de atividades de 

convivência, educacionais, de lazer, esportivas e atividades físicas.  
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Apesar de haver documentos institucionais prevendo mais atividades em 

“contato com o exterior”, na prática não foi observado, tendo havido queixas de 

usuários sobre a falta de acesso à comunicação com parentes ou o mundo externo ao 

hospital, com privação de liberdade e ausência de participação em atividades de vida 

diária. 

Caracterizar cada internação conforme a lei 10.216/2001 e manter registros 

coerentes, sem que haja contradições, sobre o tipo de internação em diferentes 

documentos. 

Adequar o quadro de profissionais de saúde, considerando que a equipe é 

reduzida e, na unidade de internação para autismo, compartilhada com o ambulatório, 

interferindo na realização das intervenções. Também houve ponderação de que o 

trabalho impacta a saúde por estresse, sobrecarga e abalo emocional.  

Adequar registros realizados em prontuário, visto que houve divergências entre 

relatos da equipe sobre saídas e atividades realizadas pelos usuários e a ausência de 

registros que indiquem tal periodicidade, visto que em um período de quinze dias não 

houve registro para nenhum usuário de participação em qualquer oficina, grupo 

terapêutico ou qualquer outra intervenção terapêutica multidisciplinar, sendo 

registradas basicamente as observações e intervenções de enfermagem em sua 

maioria.   

O desaparecimento de dados precisos da história de internação de uma 

pessoa pode ser entendido como indícios de negligência da instituição. Havia ficha de 

internação na qual não constava o nome do paciente, sugerindo a inexistência de 

lugar para a singularidade do usuário, que envolve a consideração de seu próprio 

nome, além de documentos com a data de admissão rasurada, entre outras 

irregularidades. 

São Paulo, 15 de maio de 2019. 
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