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Atuação conjunta pela 
qualidade de vida

Os manicômios, além de obsoletos e desumanos se mostraram historicamente 
incapazes de tratar com sucesso pacientes com distúrbios mentais. A luta antima-

nicomial das últimas décadas mostra que o esforço de equipe multiprofissional, 
família e paciente, juntos, é mais eficiente para garantir a qualidade de vida.
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O psiquiatra Franco Basaglia (1924-1980) foi um dos 
pioneiros na luta antimanicomial. Segundo o médi-
co italiano, os manicômios possuem uma “lógica 

infame” de internar pessoas não produtivas numa sociedade 
que se baseia na produtividade. Um encarceramento com as 
mesmas funções institucionais das prisões para criminosos. 
“Se elas continuavam doentes, era pela mesma razão, porque 
eram improdutivas, inúteis para um sistema social como o nos-
so”, defendia.
No Brasil, a reforma psiquiátrica, derivada de movimentos 
sociais, tem pretensões de modificar a assistência nesta área 
em todo o País. Foi iniciada ao final dos anos 1970 e come-
ço dos 1980, paralelamente à eclosão da crise da assistência 
centrada em hospícios, conforme documento do Ministério da 
Saúde (MS). A partir de acordos firmados pelo Brasil, como a 
assinatura da Declaração de Caracas e a realização das confe-
rências nacionais de saúde mental, o processo se fortaleceu no 
princípio da década de 1990. Desta feita, o governo começou 
a promulgar normas a fim de regulamentar a implementação 
das alterações.
De acordo com o Ministério, entre as principais metas, estão 
“a ampla mudança do atendimento público em saúde men-
tal”, “o atendimento feito em Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Residências Terapêuticas, Ambulatórios, Hospitais 
Gerais, Centros de Convivência”, “as internações, quando 
necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPS 24 
horas”, e“os hospitais de grande porte vão sendo progressiva-
mente substituídos”. 
Décadas após o início da reforma, o professor da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) João Fernando Marcolan, com 
30 anos de experiência no setor psiquiátrico, analisa a história 
e o saldo dos anos de processo. “Creio que sequer houve uma 
reforma, pois não ocorreu uma mudança de todo o sistema. De 
forma geral, a assistência era centralizada somente em hospi-
tais psiquiátricos até a década de 1980, e eles traziam sofri-
mento e agravavam os transtornos da maioria dos pacientes”.
“Tínhamos um modelo baseado em hospital, centrado em mé-

dicos e em remédios, e isso continua existindo, mas com me-
nos hospitais e com algumas mudanças de estrutura. O modelo 
não avançou em termos de ter uma rede integrada e estrutu-
rada de assistência. Hoje, temos um sistema híbrido: 40% da 
assistência ainda são prestados na rede hospitalar e 60% na 
rede extra-hospitalar, quando já deveríamos ter extinguido os 
hospitais psiquiátricos e ter somente a rede extra-hospitalar e 
manter a internação psiquiátrica somente nos hospitais gerais”, 
garante o especialista.

Segundo o professor, da mesma forma que os hospitais gerais 
têm áreas como ginecologia e pediatria, deveria haver uma 
área destinada à psiquiatria, contudo, poucos contam com 
isso. Como demonstrada pela última Avaliação dos Hospitais 
Psiquiátricos do Brasil, realizada pelo Ministério da Saúde ao 
final de 2011, de maneira geral a situação estrutural dos hos-
pitais psiquiátricos no Brasil é muito precária. Algumas das 
principais conclusões do estudo revelam que:
•  Das 189 instituições analisadas, 81% apresentaram insufici-

ência na proporção de profissionais de saúde para pacientes, 
conforme rege a Portaria 251/2002 do Ministério da Saúde. 

Professor João Fernando Marcolan
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•  De todos hospitais avaliados, 58% estão impróprios 
quanto a área física, armazenamento de alimentos e roti-
na de trabalho.

•  124 hospitais (66%) expuseram inadequações quanto aos 
recursos assistenciais.  

•  O estado de São Paulo concentra 29% dos hospitais psi-
quiátricos do País.

•  20% das instituições possuem problemas no controle de 
qualidade da água e tratamento do lixo.

•  79% demonstraram algum tipo de falha em relação às 
ações de vacinação e controle de doenças transmissíveis. 

•  Houve 1.250 mortes, entre janeiro de 2010 e junho de 
2011, em 176 hospitais psiquiá-
tricos. Em 50,3% das certidões de 
óbito constava “causas mal defini-
das” como motivo das mortes.

•  187 instituições (99%) mostram 
algum tipo de inadequação na ava-
liação de estrutura física, mobiliá-
rio e vestuário.

•   Em 50% das unidades, as farmá-
cias não estavam em conformidade 
com o padrão do MS quanto à área 
física, armazenamento de medica-
mentos e rotinas de trabalho. Doze destes hospitais não 
adotam dose individualizada de medicação.

•  Quanto ao projeto terapêutico individual, que define ati-
vidades multiprofissionais voltadas para a qualidade da 
assistência e trabalho para alta hospitalar, 58% dos hos-
pitais apresentam alguma inadequação.

•  75% estão impróprios quanto aos prontuários feitos pelos 
profissionais de saúde.

•  Metade dos hospitais evidenciaram insuficiência em 
atividades fundamentais que qualificam a assistência, 
contemplando a preparação para o retorno do usuário ao 
convívio social por reuniões com familiares, licenças te-
rapêuticas e atividades extra-hospitalares.

Estrutura e relações 
Além dos elementos físicos típicos das instituições manicomiais, 
há a herança das relações opressivas e hierárquicas dentro das 
mesmas. Consistem em “tratamentos abusivos, castigos, domi-
nação, submissão, relação autoritária não terapêutica, relação 
profissional não afetiva, ou seja, que não respeita a subjetividade 
da pessoa”, conforme define Marcolan. Uma das estratégias en-
contradas pelos governos para desinstitucionalizar o paciente de 
hospital foi criar residências terapêuticas, destinadas a pacientes 
internados há mais de cinco anos em hospitais psiquiátricos. O 
Estado transfere, para essas casas, pessoas que têm certa autono-
mia e podem cuidar de si mesmas. A prefeitura local paga o alu-

guel da casa e um profissional de saúde 
verifica diariamente os moradores. 
O principal formato de atendimento ado-
tado atualmente é o de Centros de Aten-
ção Psicossocial. Os CAPs podem ser 
administrados pelo Estado ou geridos 
por Organização Social de Saúde (OSS). 
O critério para a sua implantação leva 
em conta a quantidade de população da 
região e eles podem ser cinco tipos:
I – Serviço com horário de funciona-
mento durante o dia prestado para ci-

dades de pequeno porte, com a incumbência de dar cobertura 
para toda população com transtornos mentais severos (adultos, 
crianças e adolescentes e pessoas com problemas devido ao 
uso de álcool e outras drogas). 
II – Destinado a cidades de médio porte, para atendimento 
adulto no período diurno. 
III – Serviços 24h com internação, geralmente disponíveis em 
grandes cidades, que atendem a pacientes adultos. 
IV – Destinado a crianças e adolescentes, em cidades de médio 
e grande porte. Tem funcionamento durante o dia. 
AD – Serviço para pessoas dependentes de álcool ou outras 
drogas, geralmente disponíveis em cidades de médio porte, 
com funcionamento durante o dia. 

   Tratamentos abusivos, 
castigos, dominação, 
submissão, relação 

autoritária não 
terapêutica, relação 

profissional não afetiva, 
ou seja, que não 

respeita a subjetividade 
da pessoa.

(João Fernando Marcolan)
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Tratamento extra-hospitalar
Como institui o Ministério da Saúde, “todos os tipos de CAPS 
são compostos por equipes multiprofissionais, com presença 
obrigatória de psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente 
social, aos quais se somam outros profissionais do campo da 
saúde. A estrutura física dos CAPS deve ser compatível com o 
acolhimento, desenvolvimento de atividades coletivas e indivi-
duais, realização de oficinas de reabilitação e outras atividades 
necessárias a cada caso em particular”. 
Para Marcolan, as relações continuam sendo manicomiais nas 
unidades básicas de saúde, no serviço residencial terapêutico e, 
inclusive, nos CAPS. “Dessa maneira, podemos ter um mani-
cômio dentro de uma unidade extra-hopitalar, não necessaria-
mente em um hospital psiquiátrico. Se as instituições respeitas-
sem as normas, o paciênte teria que ter disponibilidade de ligar 
para quem quisesse, pedir habeas corpus e sair do hospital”, 
explica o professor.
Para comparar e aprofundar a teoria (Lei 10.261 de 2011) com 
a prática (experiências na atenção psiquiátrica), a Enfermage-
mRevista foi ouvir o que os profissionais que atuam ou atua-
ram na área tem a dizer. 
O especialista da área Ricardo Moreira (nome fictício para 
proteger a fonte) foi enfermeiro da psiquiatria de um grande 
hospital geral de São Paulo por pouco mais de 1 ano e pôde 
analisar como é a assistência prestada na instituição. “Comecei 
a trabalhar lá logo após a minha graduação e pude constatar 
uma estrutura manicomial. Não há investimento, os pacientes 
não podem sair, não há privacidade, as janelas têm grades. O 
profissional que trabalha na psiquiatria é o profissional que não 
se adaptou aos outros setores do hospital, é uma espécie de 
castigo, por isso a relação dos profissionais com os pacientes 
era conturbada, agitada e autoritária. Não havia profissionais 
capacitados para lidar com esse tipo de paciente, além do mais 
o quadro era insuficiente. Fiquei cansado de fazer parte de algo 
que não tinha chance de mudar, então deixei o emprego”.
Márcio Sampaio (nome fictício para proteger a fonte) é enfer-
meiro também com especialização em psiquiatria e trabalhou 

8 meses em um antigo hospital psiquiátrico que passou a ser 
um Centro de Atenção Integral em Saúde Mental; 8 meses na 
enfermaria psiquiátrica de um hospital público; e 4 meses em 
uma unidade do CAPS III. Dessas experiências, Sampaio con-
ta que teve a impressão de ter parado no tempo diante de es-
truturas físicas velhas e precárias, pacientes crônicos que iam 
e voltavam para internações, profissionais desatualizados e 
despreparados para o novo modelo de assistência e residên-
cias terapêuticas funcionando dentro de complexo hospitalar, 
onde, por exemplo, havia uma senhora internada há mais de 
30 anos.
O enfermeiro pós-graduado em enfermagem psiquiátrica Luis 
Soares (nome fictício para proteção da fonte) já atuou na cidade 
de São Paulo no CAPS II Adulto – coordenado pelo Estado – e 
atualmente trabalha no CAPS III AD – administrado por OSS.
“O CAPS II não possuía estrutura manicomial, era organizado. 
Conseguíamos prestar uma boa assistência, próxima da qua-
lidade ideal. Estudávamos cada caso em equipe formada por 
psiquiatra, assistente social, artistas de teatro, psicólogos, 

Ala psiquiátrica de hospital
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terapeutas ocupacionais, auxiliares administrativos. Todos 
participavam da reunião para direcionar o tratamento e para 
montar o projeto terapêutico” alega Soares.
A respeito do CAPS III AD, Soares declara que “o local 
tem a estrutura de uma casa, mas funciona como manicô-
mio. Quando comecei, a equipe acompanhava o paciente. 
Se ele ia tomar banho, o profissional ficava na porta. Era 
uma relação de vigilância, uma relação manicomial. A ide-
ologia é ‘portas abertas´, ou seja, o paciente pode sair e 
entrar quando quiser, mas isso não ocorre. Numa ocasião, 
um paciente quis sair e parte da equipe fez um paredão hu-
mano para impedir; fora as restrições de circulação feitas 
dentro do próprio CAPS. Se é para vigiar que estamos lá, 
eles não deveriam contratar enfermeiros, esse não é nosso 
papel, não servimos para isso”.
“No AD, só os casos mais leves são internados. Os que 
realmente necessitam de internação e são considerados os 
mais graves são enviados ao pronto-socorro mais próximo. 
Fazem isso porque não tem profissionais capacitados e pre-
parados para o atendimento” completa o enfermeiro.

Luz no fim do túnel
O CAPS Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo, por 
exemplo, é considerado uma referência no atendimento 
extra-hospitalar. No local, a equipe multiprofissional se 
reúne diariamente para discutir os casos e conta com mé-
dicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 
nutricionista, farmacêuticos, assistente social, auxiliares 
de enfermagem, auxiliares administrativos e oficineiras 
(ajudantes das atividades, como artesanato, plantações, 
recreação). 
Além de o centro estar bem localizado, próximo a hospi-
tais, unidades básicas de saúde, pronto socorro psiquiátri-
co e parques, o que colabora para o tratamento, o atendi-
mento e as medicações são individualizados e ajustáveis, 
diferentemente de como funcionam hospitais psiquiátri-
cos. “No que eu trabalhei e nos que conheci, colocavam 
pessoas com todos os tipos de transtornos para conviver 
juntamente, e também com dependentes químicos. Eram 
pouquíssimos profissionais para atendê-los. E era um tra-
tamento coletivo, mesma medicação e procedimento pa-
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Espaço de convivência no CAPS Mandaqui
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drão a todos. Nesses casos a evolução é zero. Eles 
saem piores do que entram”, relata a enfermeira Sa-
lua Ilza de Andrade, do CAPS Mandaqui.
A valorização do vínculo com o paciente é tratada 
como de suma importância em momentos críticos. 
“Dessa forma, conseguimos perceber os pacientes 
que não estão bem e dão indícios de que terão surtos, 
pois os conhecemos. E quem tiver mais proximida-
de, amizade com eles, conversa para tentar amenizar 
a situação. Caso, mesmo assim, haja o surto, utiliza-
mos a contensão mecânica somente em último caso, 
apenas quando eles estiverem se colocando em risco 
ou colocando os outros em risco”, explica a enfer-
meira Sheila Cristina Silva de Andrade.
Tratando-se de um CAPS 24 horas, segundo as en-
fermeiras há internações somente para acolhida no-
turna. “Eles apenas ficam aqui com o consentimen-
to. Normalmente é uma procura do usuário quando 
sente que não está bem e somente podemos sugerir 
que ele fique. Caso queira ir embora, procuramos 
avisar a família e reduzir os riscos no deslocamen-
to. Caso não tenha família e considerarmos que o 
paciente, caso saia, estará em risco e pode se ferir 
ou ferir outros, tentamos medicar, conversar ou até 
o encaminhamos ao pronto-socorro psiquiátrico”, 
esclarece Sheila.
Segundo Salua e Sheila, ambas pós-graduadas em 
Saúde Mental, melhorias ainda são necessárias para 
alcançar a assistência ideal. “Faltam algumas salas 
para atendimentos. E temos dificuldade de ampliar 
nossa equipe profissional, pois há muita burocracia 
nas contratações. Assim, aumenta o número de pa-
cientes, porém a estrutura e a equipe profissional 
não acompanham como deveriam”, explicam. 
O CAPS Mandaqui também possui acompanhamen-
to e visitas domiciliares para acompanhamento da 
família do paciente, a qual, em muitos casos pode 

agravar ou garantir o sucesso do tratamento, colaborando com 
a qualidade de vida. “Temos apenas seis leitos porque a ideia é 
que a pessoa viva sua vida. É necessário evoluir o atendimento 
para realmente conseguirmos inserir o paciente na comunida-
de, no trabalho, mas para isso a sociedade inteira precisa de 
informação, de conhecimento”, defende Salua. 

Enfermeira Salua Ilza de Andrade

Enfermeira Sheila Cristina Silva de Andrade 
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Experiência manicomial
Uma mulher que não quis se identificar ficou internada em 
abril de 2012 em um hospital psiquiátrico da Grande São Pau-
lo. Depois de quatro dias, ao receber a primeira visita e relatar 
o que se passava na instituição, foi retirada pelo marido. Am-
bos afirmam: “quem é internado lá, piora sua situação, não há 
como alguém melhorar naquele lugar”.
“No dia em que cheguei, já quiseram me forçar a colocar a 
roupa do hospital mas como eu não quis, me amarraram numa 
cama em um quarto escuro, com outras seis pessoas amarradas 
gemendo e chorando a noite toda. Fiquei muito assustada e não 
consegui dormir. Ao final da noite, consegui chamar uma en-
fermeira e pedi que ela me ajudasse. Ela me soltou e me levou 
até o quarto das enfermeiras.”
“Pela manhã, a enfermeira me levou ao alojamento dos pacien-
tes para eu assistir à televisão. Mas ela trancou a porta e disse 
que eu só poderia sair de lá depois de ter alta, o que demoraria 
por volta de 15 dias. Fiquei desesperada, pois estava vendo 
que os pacientes eram maltratados. E os quartos tinham três ou 
quatro camas, não eram individuais como eu esperava.”
“Havia poucos profissionais e que eram muito mal educados, 
rudes, parecia que não gostavam do que estavam fazendo. A 
médica que foi me visitar me tratou com muito desdém, não 
ligou para o meu sofrimento. Eu disse a ela que não estava to-
mando meus medicamentos e ela disse que eu não iria tomá-los 
e sim os do hospital, mesmo meu médico tendo recomendado 
que eu continuasse com os remédios indicados por ele. Éramos 
obrigados a levantar todos os dias às 5h30 da manhã para ser-
mos medicados.”
“[A instituição] tem uma estrutura bem deprimente. Os ba-
nheiros não têm porta, não há privacidade, não havia telefones 
acessíveis. O hospital tem uma área grande fora dos alojamen-
tos e não deixaram a gente sair nenhuma vez enquanto estive 
lá. Disseram que somente depois de dez dias que começavam a 
deixar as pessoas saírem, se estivessem se comportando bem.”
“Não havia controle ou organização. Eu não queria ficar no 
quarto, pois tinha uma paciente gritando que não me deixava 

dormir. Fui pedir para a enfermeira  me trocar de quarto e ela 
me disse que eu poderia mudar, era só pegar minhas coisas e ir 
para outro leito. Eu fui. E ninguém ficou sabendo ou registrou 
a mudança. Esse foi um dos motivos que me fizeram achar 
que todos tomavam a mesma medicação, pois parecia que não 
havia controle de quem era quem e quem estava em qual leito.”

Conclusão
A estrutura da maioria das instituições psiquiátricas é um gran-
de desafio a ser vencido para que se possa obter reais melhorias 
e tratamentos eficazes para o paciente. Ao mesmo tempo que 
se demonstra temerário o quadro do atendimento psiquiátrico, 
cresce uma corrente filosófica e evolutiva entre alguns profis-
sionais de Enfermagem que buscam na profissão especializa-
ção na área, com a intenção de reduzir o estigma contra o doen-
te mental, melhorando sensivelmente o atendimento.
Isto leva a uma reflexão sobre a necessidade de acabar com os 
“caminhos tortos” que persistem e existem camufladamente, 
encarcerando o paciente e tirando-lhe o direito de decidir os 
rumos da própria vida, assim como sua dignidade.

São direitos da pessoa portadora de trans-
torno mental
I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, con-
sentâneo às suas necessidades;
II – ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclu-
sivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação 
pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização invo-
luntária;
VI – ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII – receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento;
VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
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Fiscalização
No último ano, o Conselho Regional de Enfermagem de 
São Paulo já fiscalizou todas as instituições de saúde do 
estado e atestou que a grande maioria dos hospitais psi-
quiátricos está com problemas relativos à Enfermagem. 
A Resolução do COFEN 293 de 2004, que versa sobre o 
dimensionamento da Enfermagem, é base do roteiro de 
fiscalização praticado pelo Conselho e é desrespeitada 
frequentemente. 
Foram fiscalizadas 40 instituições psiquiátricas no es-
tado de São Paulo até o momento. Uma delas não pos-
suía problemas e outra sanou as irregularidades após a 
fiscalização. Trinta e oito apresentaram irregularidades 
como inadequação na identificação dos profissionais 
nos registros de Enfermagem, inexistência ou inade-
quação do processo de Enfermagem, ausência de cál-
culo de dimensionamento, ausência de enfermeiro onde 
são desenvolvidas ações de Enfermagem, enfermeiro na 
instituição sem anotação de responsabilidade técnica 
junto ao Conselho, inexistência de enfermeiro no aten-
dimento pré e inter-hospitalar. 
Segundo Viviane Santos, gerente da fiscalização do 
COREN-SP, a maioria dessas ocorrências se deve ao 
fato de a maior parcela dessas instituições seguir a Por-
taria 251 de 2002 do Ministério da Saúde, que possui 
diretrizes em desconformidade com a resolução do CO-
FEN. São seguidas regras como, por exemplo, a de que 

hospitais especializados (em psiquiatria) devem conter, 
no mínimo, um enfermeiro para cada 240 leitos das 7 às 
19h. Outro dos artigos da Portaria rege que deve haver 
“quatro auxiliares de enfermagem para cada 40 leitos, 
com cobertura nas 24 horas”, o que possibilita mais de 
uma interpretação. Essa portaria ainda estabelece que 
um médico clínico geral é suficiente para atender 120 
pacientes psiquiátricos.
A fiscalização do COREN-SP notifica essas instituições 
a estarem em harmonia com a Resolução 293/04 quanto 
aos procedimentos de Enfermagem e, caso não provi-
denciem tais modificações, entra com uma ação judicial 
contra a instituição. Atualmente, as 38 instituições irre-
gulares (95% das fiscalizadas) estão sendo acompanha-
das pela Gerência Jurídica do Conselho.
O COREN-SP frisa que é obrigação do profissional de 
Enfermagem denunciar agressões, maus tratos e práticas 
abusivas ao Conselho. Em caso de omissão, ele está su-
jeito a processo ético-disciplinar por ter sido conivente 
com a situação irregular. Qualquer pessoa que julgue ter 
presenciado falha, erro ou mau atendimento por parte 
de profissionais de Enfermagem ou instituição de saúde 
deve encaminhar uma denúncia ao COREN-SP, que pode 
ser feita por carta ou pessoalmente na sede e nas subse-
ções. Mais detalhes a respeito do formato da denúncia 
estão no site do COREN-SP (seção Ética).

invasivos possíveis;
IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários 
de saúde mental.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indi-
cada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insu-
ficientes. O tratamento visará, como finalidade permanente, a 
reinserção social do paciente em seu meio.
O tratamento em regime de internação será estruturado de for-

ma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de trans-
tornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência so-
cial, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos 
mentais em instituições com características asilares e que não 
assegurem aos pacientes os [seus] direitos.
Trechos da Lei 10.216 de 6 de abril de 2001 – Principal legis-
lação norteadora da Reforma Psiquiátrica. 
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A Resolução do COFEN 293 de 2004, que versa sobre o 
dimensionamento da Enfermagem, é base do roteiro de 
fiscalização praticado pelo Conselho e é desrespeitada 
frequentemente. 
Foram fiscalizadas 40 instituições psiquiátricas no es-
tado de São Paulo até o momento. Uma delas não pos-
suía problemas e outra sanou as irregularidades após a 
fiscalização. Trinta e oito apresentaram irregularidades 
como inadequação na identificação dos profissionais 
nos registros de Enfermagem, inexistência ou inade-
quação do processo de Enfermagem, ausência de cál-
culo de dimensionamento, ausência de enfermeiro onde 
são desenvolvidas ações de Enfermagem, enfermeiro na 
instituição sem anotação de responsabilidade técnica 
junto ao Conselho, inexistência de enfermeiro no aten-
dimento pré e inter-hospitalar. 
Segundo Viviane Santos, gerente da fiscalização do 
COREN-SP, a maioria dessas ocorrências se deve ao 
fato de a maior parcela dessas instituições seguir a Por-
taria 251 de 2002 do Ministério da Saúde, que possui 
diretrizes em desconformidade com a resolução do CO-
FEN. São seguidas regras como, por exemplo, a de que 

hospitais especializados (em psiquiatria) devem conter, 
no mínimo, um enfermeiro para cada 240 leitos das 7 às 
19h. Outro dos artigos da Portaria rege que deve haver 
“quatro auxiliares de enfermagem para cada 40 leitos, 
com cobertura nas 24 horas”, o que possibilita mais de 
uma interpretação. Essa portaria ainda estabelece que 
um médico clínico geral é suficiente para atender 120 
pacientes psiquiátricos.
A fiscalização do COREN-SP notifica essas instituições 
a estarem em harmonia com a Resolução 293/04 quanto 
aos procedimentos de Enfermagem e, caso não provi-
denciem tais modificações, entra com uma ação judicial 
contra a instituição. Atualmente, as 38 instituições irre-
gulares (95% das fiscalizadas) estão sendo acompanha-
das pela Gerência Jurídica do Conselho.
O COREN-SP frisa que é obrigação do profissional de 
Enfermagem denunciar agressões, maus tratos e práticas 
abusivas ao Conselho. Em caso de omissão, ele está su-
jeito a processo ético-disciplinar por ter sido conivente 
com a situação irregular. Qualquer pessoa que julgue ter 
presenciado falha, erro ou mau atendimento por parte 
de profissionais de Enfermagem ou instituição de saúde 
deve encaminhar uma denúncia ao COREN-SP, que pode 
ser feita por carta ou pessoalmente na sede e nas subse-
ções. Mais detalhes a respeito do formato da denúncia 
estão no site do COREN-SP (seção Ética).

invasivos possíveis;
IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários 
de saúde mental.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indi-
cada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insu-
ficientes. O tratamento visará, como finalidade permanente, a 
reinserção social do paciente em seu meio.
O tratamento em regime de internação será estruturado de for-

ma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de trans-
tornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência so-
cial, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos 
mentais em instituições com características asilares e que não 
assegurem aos pacientes os [seus] direitos.
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