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RELATÓRIO DE VISTORIA REALIZADA NO PONTO DE APOIO  

(ABRIGO PROVISÓRIO) EM MONSUABA – MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

 

 

1.  UNIDADE VISTORIADA: Ponto de apoio – Escola Municipal Raul Pompéia 

– Rua Mário Natalino Jordão, s/nº– Monsuaba – Angra dos Reis. 

 

2. DATA E HORA DA VISTORIA: 12 de abril de 2022, 12:15 - 15:40. 

 

3. PARTICIPANTES: Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva – Defensora 

Pública Thaísa Guerreiro de Souza, Defensor Público Alexandre Marinho 

Vilela dos Santos - em exercício no 2º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, 

Médica da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva da DPERJ – Lilian 

Morellato Seabra Cognac (CRM 52.82040-7).  

 

4. OBJETIVO: 

 

 Vistoria realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (DPERJ) a fim de avaliar as condições de funcionamento de abrigo 

provisório (ponto de apoio) situado na localidade de Monsuaba, no 

município de Angra dos Reis, responsável por assistir vítimas do desastre 

socioambiental ocorrido após fortes chuvas sobre o município em 01 de 

abril de 2022.  

 

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

 No dia doze de abril de dois mil e vinte e dois, a equipe da Defensoria 

Pública representada pela Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva – 

Defensora Pública Thaísa Guerreiro de Souza, pelo Defensor Público 

Alexandre Marinho Vilela dos Santos – em exercício no 2º Núcleo Regional 
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de Tutela Coletiva, e pela Médica da Coordenação de Saúde e Tutela 

Coletiva da DPERJ – Lilian Morellato Seabra Cognac (CRM 52.82040-7), 

realizou vistoria em abrigo provisório (ponto de apoio) situado em 

Monsuaba, no município de Angra dos Reis. 

 

 Ao chegar ao local, a equipe da DPERJ foi recebida pela Diretora 

Geral da Escola Municipal Raul Pompéia, Sra. Sílvia Elena Winkler de 

Alves, pela Coordenadora de Atividade da Secretaria Municipal de 

Educação, Sra. Simone do Carmo Viana, pela Assistente Social da 

Secretaria de Educação, Sra. Vanessa Etelvino Faria, pelas Pedagogas da 

Secretaria Municipal de Educação, Sra. Mariana de Mello Reis e Sra. 

Andrea dos Santos, pela Coordenadora do CRAIS, Sra. Adriana, e pelo 

Arquiteto da Defesa Civil, Sr. Fabiano Jardim. 

 

 Após as apresentações, os profissionais foram orientados acerca do 

objetivo da vistoria e prestaram todos os esclarecimentos necessários à 

equipe da Defensoria Pública. 

   

 A presente análise técnica, elaborada pela Médica da Coordenação 

de Saúde e Tutela Coletiva da DPERJ, Dra. Lilian Morellato Seabra 

Cognac - CRM 52.82040-7, buscou avaliar as condições de assistência 

prestada às vítimas do desastre socioambiental ocorrido na região de 

Monsuaba, no município de Angra dos Reis, verificando se, a despeito da 

condição temporária de indivíduos abrigados, há garantia do acesso à 

saúde e continuidade do cuidado, sobretudo nos casos de pacientes 

portadores de necessidades especiais e pacientes crônicos que exigem 

tratamento contínuo, como hipertensos, diabéticos e portadores de 

transtornos mentais, que fazem uso de medicamentos controlados.  
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6. CONSTATAÇÕES: 

 

 O ponto de apoio de Monsuaba foi montado nas instalações físicas da 

Escola Municipal Raul Pompéia (foto 01), cuja ocupação iniciou-se nas 

primeiras horas do desastre ocorrido no dia 01/04/2022, após fortes chuvas 

ocorridas no município de Angra dos Reis. 

 

 Trata-se do maior ponto de apoio do município com capacidade 

informada para até 300 pessoas. Já chegou a ter mais de 100 pessoas no 

local. 

 

 Segundo informado, os outros 02 pontos de apoio, localizados nas 

Escolas Municipais Frei Bernardo (Parque Mambucaba) e Pedro Soares 

(Provetá), apresentavam um número menor de pessoas abrigadas e já se 

encontravam próximos de serem desmobilizados. 

 

 No momento da vistoria, havia um total de 25 famílias abrigadas na E. 

M. Raul Pompéia, sendo 33 adultos (01 gestante de 03 meses), 16 

crianças, 05 adolescentes, 08 idosos (02 com necessidades especiais), 

totalizando 62 pessoas. Há evidência de identificação dos abrigados por 

meio de pulseiras em seus punhos, sobretudo crianças e adolescentes. 

 

 Diariamente, incluindo finais de semana, as crianças são 

encaminhadas para atividades no CEMEI Maria Lúcia Cardoso Pereira, 

que ocorrem das 08 às 16 horas. 

 

 O acesso da Escola Municipal está sendo controlado por policial 

militar e por guarda municipal. A despeito disso, houve relato de incidente 

com um dos abrigados, no qual observou-se dificuldade de acesso ao 

apoio policial no período noturno. 

 



  
 

 
 
 

Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – Avenida Marechal     
 Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20020-080 – Tel.: (21) 23326238        

 
Página 4 de 28 

 

 Além dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, atuam 

na unidade as equipes do CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) e da Defesa Civil, identificados por coletes e uniformes de cor 

laranja, respectivamente, o que facilita a identificação por parte dos 

assistidos.  

 

 Ademais, no tocante à equipe de saúde, foi possível verificar a 

atuação de apenas 02 profissionais, sendo 01 Farmacêutica e 01 Técnica 

de Enfermagem, sem supervisão de Enfermeiro. Apenas a Farmacêutica 

era vinculada com o Posto de Saúde de Monsuaba, que está localizado a 

curta distância da E. M. Raul Pompeia e está sendo a unidade de saúde de 

referência. Conforme relatado, a unidade conta com 02 Clínicos e 01 

Pediatra em seu quadro de Médicos. 

 

 Verificou-se absoluto desconhecimento das escalas de profissionais 

da Secretaria Municipal de Saúde por parte dos profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação e até mesmo por parte das referidas profissionais 

de saúde que atuavam no local no momento da vistoria. Desse modo, não 

foi possível identificar condições de acesso a Médicos, Enfermeiros e 

Psicólogos, por exemplo.  

 

 Sabidamente, as pessoas que sofreram com o desastre e se 

encontram sob a condição de desabrigadas apresentam alto grau de 

vulnerabilidade, não sendo incomum a necessidade de apoio psicológico. A 

despeito disso, não há atendimento psicológico disponível de forma regular 

no local. Segundo informado, o atendimento psicológico dos desabrigados 

tem ocorrido de forma itinerante, sem regularidade. 

 

 Outro ponto preocupante é o acesso ao atendimento de urgência. Foi 

dito que, nos primeiros 03 dias pós-evento, havia 01 ambulância disponível 

no local, contudo, há 1 semana, o atendimento de urgência e emergência 
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voltou a ser feito através do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência), cujo acesso é dificultado pela distância da base e pelas 

barreiras por deslizamento na estrada de acesso à localidade de 

Monsuaba. 

 

 Não há relato de verificação de situação vacinal dos abrigados, 

contudo, na admissão, todos foram submetidos a teste rápido de antígeno 

de SARS-CoV-2 para detecção da COVID-19. 

 

 A equipe do CRAS está atuando em relação ao cadastro de 

moradores para o aluguel social, para o qual são exigidos documentos que 

comprovem que fazem jus ao benefício, como comprovante de residência 

em nome das pessoas que residem na casa, documento comprovando 

propriedade ou posse do imóvel ou IPTU. Ademais, foi possível verificar 

que pessoas desabrigadas estão buscando ajuda para obtenção do termo 

de interdição emitido pela Defesa Civil. Não foi informado o número de 

pedidos deferidos para aluguel social. 

 

 O cadastro para o aluguel social está ocorrendo de forma centralizada 

junto ao CRAS do município. Destaca-se que, até a data da vistoria, nem 

todas as pessoas que se encontram abrigadas na E. M. Raul Pompéia 

estão cadastradas para o aluguel social. A ficha de cadastro do CRAS se 

encontra no anexo II do presente relatório. 

 

 As salas de aula, distribuídas ao longo de 02 pavimentos (fotos 08 a 

15), passaram a funcionar como instalações do abrigo provisório. O acesso 

ao segundo pavimento da escola é possível apenas por escadas, em 

função da inoperância do único elevador, que se encontra com defeito.  
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 A divisão das pessoas ocorre por critérios de núcleos familiares e 

vizinhos, buscando-se não exceder o máximo de 10 pessoas por sala de 

aula. No total, há 13 salas de aula em uso.  

 

 Não há identificação nominal das pessoas por sala. Apesar disso, 

observou-se a presença de informações dos horários das atividades do 

abrigo (foto 06). 

 

 Obtidos através de doações, colchões e roupas de cama encontram-

se em número satisfatório ao número de pessoas abrigadas no local. 

Ademais, em um dos quartos, observam-se camas, que também foram 

obtidas por doação. 

 

 Há banheiros separados para ambos os gêneros e, no total, foram 

disponibilizados 05 chuveiros para banho (02 com água quente, 02 com 

água fria e 01 banheiro exclusivo aos pacientes portadores de 

necessidades especiais) – fotos 23 a 26. Também foi ofertada máquina 

para lavagem de roupas das pessoas abrigadas no local (foto 07). 

 

 No total, são ofertadas 04 refeições (café da manhã, almoço, lanche e 

jantar), confeccionadas pelas merendeiras da escola, com utilização dos 

alimentos da própria escola. As refeições são realizadas no refeitório da 

escola (foto 22). 

  

 Todas as roupas, os calçados, os materiais de higiene e a água 

mineral para consumo foram obtidos por meio de doação. Não há relato de 

deficiências. Grande parte desses insumos se encontra acondicionada no 

próprio abrigo e há condições satisfatórias de armazenamento, conforme 

registro fotográfico anexo (fotos 02, 03, 05, 16 e 29). Ademais, o município 

também montou uma central de doação para distribuição para os diferentes 

pontos afetados.  
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 No momento da saída do abrigo, tem sido entregue kit de higiene e 

demais insumos às famílias. Além disso, foi informado que as pessoas 

desabrigadas que se encontram em casa de terceiros estão recebendo 

cesta básica ou cartão alimentação do CRAS. 

 

 Com objetivo de avaliar as condições de acesso à assistência médica, 

a equipe técnica da Defensoria Pública se deslocou até o posto médico 

improvisado no interior de uma das salas da escola (fotos 17 a 21). Como 

foi dito, no momento da vistoria, havia apenas 01 Farmacêutica e Técnica 

de Enfermagem, sem supervisão de Enfermeiro. 

 

 No tocante à assistência,  não foi possível identificar atuação das 

equipes de NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) no abrigo. No que 

tange à Saúde Mental, foram observadas receitas de diferentes Médicos 

com prescrição de medicamentos controlados para 03 pessoas abrigadas. 

Apenas parte do levantamento de medicamentos controlados psiquiátricos 

foi realizado até o momento. Tal fato se torna preocupante uma vez que 

pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos controlados não 

podem suspender seu uso de forma súbita sob o risco de eventuais 

descompensação de seu quadro psiquiátrico.  

 

 Não foram identificadas deficiências de medicamentos para 

tratamento de doenças de alta prevalência como hipertensão arterial e 

diabetes mellitus. Além disso, apesar de um quantitativo bastante reduzido, 

também foram identificados medicamentos psicotrópicos, de uso 

controlado e contínuo (foto 21).  

 

 Os medicamentos são fornecidos pela Central Farmacêutica do 

Município e pelo Posto de Saúde de Monsuaba. A despeito disso, não há 

relação qualitativa e quantitativa dos medicamentos disponíveis no abrigo.  
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 Tendo em vista que grande parte dos pacientes desconhecem os 

medicamentos dos quais fazem uso e sua posologia, até mesmo pacientes 

hipertensos e diabéticos estão encontrando dificuldade em manter seu 

tratamento contínuo, condição que pode descompensar o quadro clínico 

desses pacientes. A título de exemplo, no dia da vistoria, um paciente 

idoso e hipertenso precisou ser conduzido ao posto de saúde e, 

posteriormente, ao hospital, em função de crise hipertensiva.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Em face da vistoria realizada na Escola Municipal Raul Pompéia, atual 

abrigo provisório da localidade de Monsuaba, no município de Angra de 

Reis, são feitas as seguintes considerações:  

 

1.  A escola apresenta instalações físicas em condições satisfatórias de 

conservação, viabilizando seu uso como abrigo provisório. A despeito 

disso, é importante verificar que medidas vêm sendo adotadas no 

sentido de desmobilizar o abrigo e assegurar à escola a sua função 

educacional, preservando a continuidade das atividades escolares 

para crianças e adolescentes; 

 

2.  Foram apontadas dificuldades para cadastramento das pessoas 

desabrigadas para obtenção de aluguel social, em função da 

dificuldade de comprovar a situação do imóvel em que residiam. Além 

disso, até a data da vistoria, não havia um número preciso de 

pessoas que fariam jus à concessão do referido auxílio emergencial; 

 

3.  De forma notória, o acesso à assistência e a qualidade da 

continuidade ao cuidado dependem do funcionamento da unidade 

de saúde com proximidade ao abrigo provisório. Até o presente 
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momento, não houve regularização do tratamento de uso contínuo 

de pacientes portadores de condições crônicas como hipertensão 

arterial e diabetes mellitus. Tal fato decorre em função da carência 

de informações acerca do tratamento contínuo, não de deficiência 

de medicamentos; 

 

4.  No tocante ao acesso aos recursos mínimos de assistência, foi 

possível verificar que houve abastecimento de medicamentos e 

materiais para curativos, entretanto, não há fácil acesso aos dados 

relativos aos profissionais de saúde que atuam no local; 

 

5.  A critério, sugere-se solicitar esclarecimentos ao município de Angra 

dos Reis acerca da disponibilidade e da escala de profissionais de 

saúde para assistência junto ao abrigo, em atendimento ao 

Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e 

Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em 

Situação de Riscos e Desastres1; 

 

6.  Não há presença de equipe psicossocial no abrigo provisório durante 

24 horas, de modo que há garantia de atendimento psicológico por 

livre demanda; 

 

7.  É importante assegurar o acesso a medicamentos de uso controlado, 

como psicotrópicos e garanti-los em quantidade suficiente a todos os 

indivíduos que fazem uso regular desse tipo de medicamento. Com 

isso, mitiga-se a ocorrência de possíveis efeitos por descontinuidade 

súbita desse tipo de tratamento, como sintomas de abstinência e até 

mesmo surtos psicóticos; 

 

 
1 (https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/acoes-e-programas-de-

gestoes-anteriores/PROTOCOLONACIONALDESASTRES_final.pdf) 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/acoes-e-programas-de-gestoes-anteriores/PROTOCOLONACIONALDESASTRES_final.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/acoes-e-programas-de-gestoes-anteriores/PROTOCOLONACIONALDESASTRES_final.pdf
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8.   Ratifica-se a importância de verificar se a imunização antitetânica e 

para COVID-19 tem sido realizada de forma regular em indivíduos 

abrigados e todos os profissionais envolvidos na assistência;  

 

9.  Não se evidenciou dificuldade de acesso aos exames para 

diagnóstico da COVID-19, tanto que todos os desabrigados foram 

submetidos a testes por ocasião de sua admissão no abrigo; 

 

10.   Por fim, em função da deficiência de informações acerca da 

atuação das equipes de profissionais de saúde junto ao abrigo, é 

possível inferir uma interface deficitária na atuação conjunta das 

diferentes Secretarias do município, quais sejam, Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Anexo I – Fotos; 

Anexo II – Ficha de cadastro – CRAS. 

 

É a informação. 

 

 

 

              
Dra. Lilian Morellato Seabra Cognac 

Médica da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva  
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

CRM: 52.82040-7   
ID funcional: 4279693 
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ANEXO I – FOTOS 
FOTO 01 – Fachada da escola/ponto de apoio 

- 
FOTO 02 – Roupas – doação 
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FOTO 03 – Calçados – doação 

 
FOTO 04 – Fraldas – doação 
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FOTO 05 – Estoque de água mineral 

 
FOTO 06 – Orientações aos abrigados 
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FOTO 07 – Área de lavagem de roupas 

 
FOTO 08 – Corredor de acesso às salas utilizadas como quartos 
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FOTO 09 – Sala de aula utilizada como quarto 

 
FOTO 10 – Sala de aula utilizada como quarto 
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FOTO 11 – Sala de aula utilizada como quarto 

 
FOTO 12 – Sala de aula utilizada como quarto 
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FOTO 13 – Sala de aula utilizada como quarto 

 
FOTO 14 – Sala de aula utilizada como quarto 
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FOTO 15 – Sala de aula utilizada como quarto 

 
FOTO 16 – Roupas de bebês - doação 
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FOTO 17 – Posto de atendimento médico 

 
FOTO 18 – Medicamentos disponíveis 
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FOTO 19 – Materiais para curativos disponíveis 

 
FOTO 20 – Medicamentos injetáveis disponíveis 
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FOTO 21 – Medicamentos controlados disponíveis 

 
FOTO 22 – Refeitório 
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FOTO 23 – Banheiro – chuveiro com água quente 

 
FOTO 24 – Banheiro 
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FOTO 25 – Banheiro de uso de abrigado com necessidades especiais 

 
FOTO 26 – Banheiro - Chuveiro com água fria 
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FOTO 27 – Acesso a modem e sinal de Internet ofertado por voluntário – doação 

 
FOTO 28 – Alimentos e itens de higiene recebidos por doação 
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FOTO 29 – Roupas de cama e carrinho de bebê – doação 

 
FOTO 30 – Área de convivência 
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FOTO 31 – Área afetada pelo desastre 

 
FOTO 32 – Área afetada pelo desastre 
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ANEXO II – FICHA DE CADASTRO CRAS 
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