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RESUMO 

 
Introdução: a população carcerária cresce desordenadamente a cada ano, causando 
uma grande aglomeração de pessoas em prisões quase sempre insalubres, pois, no 
Brasil, lamentavelmente, a sociedade depende do encarceramento para que se 
possa ter uma melhora da segurança pública. No entanto, faz-se necessário rever 
essa realidade, porque, além de não haver mais espaço nas prisões brasileiras, 
existe o aumento contínuo de doenças dentro desses locais, onde os presos podem 
contrair muitas doenças como: tuberculose, pneumonia, diversas viroses, HIV entre 
outras. A realidade mostra que esses espaços se tornam foco de inúmeras doenças, 
pois, em muitos desses estabelecimentos, não existem equipamentos, estrutura e 
profissionais suficientes para que possam fazer os atendimentos médicos, de 
farmácia, odontológico e de enfermagem com o objetivo de prevenir os agravos 
existentes entre as pessoas privadas de liberdade e melhorar o acesso dessa 
população à saúde de forma integral e efetiva. Objetivo: analisar as condições de 
saúde da população carcerária do presídio do município de Caçador no Meio Oeste 
Catarinense. Método: coleta de dados realizada com base nos prontuários do 
presídio do município de Caçador- SC. A busca pelos prontuários aconteceu de 
forma individualpor meio do sistema da instituição e nos prontuários físicos no 
período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019; das respostas obtidas por meio de 
formulário estruturado pela pesquisadora, coletaram-se os dados 
sociodemográficos, histórico de hábitos e de vícios, doenças, uso de medicamentos 
e realização de teste rápido e consultas médicas. A análise dos resultados ocorreu 
através do teste Qui-quadrado. Resultados: ao término do estudo, observou-se a 
superlotação do sistema prisional de Caçador com 266 presos, sendo que a 
capacidade é de 96 vagas. Entre os presos, a maioria é do sexo masculino, 
desempregado, solteiro e com baixo nível de escolaridade. A principal droga 
consumida pelos presos é o tabaco, seguido da maconha. Verificou-se existir uma 
correlação entre o consumo de álcool, maconha e crack com o desenvolvimento de 
depressão, o que justifica o alto consumo de medicamentos psicotrópicos pela 
população carcerária de Caçador. Conclusão: esses dados são interessantes visto 
que alguns problemas específicos podem estar relacionados com as condições 
crônicas que as pessoas privadas de liberdade já possuíam antes de ingressarem 
no sistema prisional, que a carência de profissionais de saúde é uma realidade e a 
melhora desse quesito pode fazer diferença aos serviços de saúde dessa população 
para prevenção de agravos e para a promoção de saúde.   
 
Palavras-chaves: Pessoas Privadas de Liberdade, perfil de Saúde, promoção da 
saúde, prevenção.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: The prison population grows in disarray every year, causing a great 
agglomeration of people in prisons. They are almost always unhealthy, as in our 
country, unfortunately, society depends on incarceration so that we can improve 
public security. It is necessary to reconsider this scenario, because in addition to not 
having more room in prisons, there is a continuous increase of diseases in this 
environment, where prisoners can contract many diseases such as: tuberculosis, 
pneumonia, various viruses, HIV among others. Reality shows us that these spaces 
become the focus of numerous diseases, where in many of these establishments 
there is not enough equipment, structure and professionals to provide medical, 
pharmacy, dental and nursing care in an integral and effective way. Objective: the 
present study analyzed the health conditions of the prison population in the city of 
Caçador in the Midwest of Santa Catarina, through individual medical records, from 
January 2019 to December 2019. Method: Data collection was based in the medical 
records of the prison in the municipality of Caçador-SC. The medical records were 
analyzed in the data system of the institution. The answers were obtained through a 
form structured by the researcher, where sociodemographic data, history of habits 
and addictions, diseases, use of medications and tests collected, besides medical 
appointments. The results were analyzed using the Chi-square test. Results: At the 
end of the study, we could notice that there is an overcrowding of the Caçador prison 
system, where there are 266 prisoners, but the capacity available is only for 96 
vacancies. Most of the prisoners are male, unemployed, single and have a low level 
of education. The main drug used by prisoners was tobacco, followed by marijuana. 
It was found that there is a correlation between the consumption of alcohol, 
marijuana and crack with the development of depression, which justifies the high 
consumption of psychotropic drugs by the prison population of Caçador. Conclusion: 
These data are interesting since some specific problems may be related to the 
chronic conditions that people deprived of liberty already had before entering the 
prison system. We can also infer that the shortage of health professionals is a reality 
and can make a difference in the improvement of the health services for this 
population to prevent diseases and promote health. 

  

Keywords: People Deprived of Liberty, promotion, prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população carcerária cresce desordenadamente a cada ano, causando uma 

grande aglomeração de pessoas em prisões. Dessa forma, o modelo prisional, no 

Brasil, vem causando inúmeros obstáculos aos governos a fim de manter indivíduos 

privados de liberdade em celas, que são precárias e superlotadas, além da 

existência de outros fatores ligados à estrutura das prisões. Esse fato, na maioria 

das penitenciárias, pode ser favorável à propagação de epidemias e à contaminação 

entre as pessoas que vivenciam tal situação (JUNIOR et al., 2013). 

No Brasil, existem aproximadamente 726 mil pessoas presas (INFOPEN, 

2017) e, segundo Brandão (2014), o país apresenta-se no ranking de presídios com 

a maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e 

China. Isso mostra que esse excesso de sujeitos nessas condições é um reflexo da 

ineficácia de medidas que visam a impedir o crime com o intuito de a sociedade ter 

maior segurança pública. Essa realidade precisa ser revista, porque, além de não 

haver mais espaços nas prisões, existe o aumento contínuo de muitas doenças em 

tais locais.   

O atendimento à saúde de pessoas reclusas em unidades prisionais está 

previsto desde o ano de 1984, mas, somente no ano de 2003, uma portaria 

ministerial consagrou a real necessidade de organizar todas as ações e os serviços 

de saúde no sistema penitenciário com base em princípios e em diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). Isso se deve ao fato que, apesar de 

estarem na prisão, não significa que tenham direitos reduzidos nem que possam ser 

privados de cuidados de saúde adequados (MELLO et al., 2016).  

Muito se discutiu pelos poderes públicos sobre a maneira organizativa dos 

sistemas de saúde e do processo de regionalização da atenção em saúde nas 

penitenciárias para que se pudessem oferecer serviços de saúde à população 

carcerária baseados na universalidade, equidade, integralidade e resolutividade da 

assistência na carência do atendimento à saúde (BRASIL, 2014). 

O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP)foi instituído, 

no ano de 2003, e voltou-se à população penitenciária, àquelas pessoas que 

cometeram delitos e já foram julgadas e condenadas. Dessa forma, não contemplou 

uma parcela da população carcerária reclusa nas cadeias públicas, nos distritos 

policiais e nas delegacias. Esse plano passou a ser reconhecido como uma 
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estratégia para fazer chegar as políticas de saúde à população prisional, 

contemplando as diversas ações contidas nas políticas nacionais de saúde (BRASIL, 

2010). 

Apesar de estarem privados de sua liberdade, os indivíduos ainda devem ter 

seus direitos fundamentais protegidos. O sistema prisional deve ter uma 

infraestrutura adequada para lhes oferecer direitos como saúde, educação, trabalho 

e outras necessidades (JOB NETO, 2019). 

No Brasil, estudos mostram que as prisões são marcadas por diversas 

condições adversas como espaço físico inadequados, ócio, falta de profissionais 

dedicados à saúde, ao serviço social e à educação para atuarem nos ambientes 

insalubres, onde se potencializam iniquidades e enfermidades (FERNANDES et al., 

2014; CONSTANTINO et al., 2016; JOB NETO, 2019). 

A precariedade do sistema prisional brasileiro favorece a proliferação de 

endemias nas prisões, sendo as principais doenças que culminam entre os presos 

as desordens relacionadas às drogas, principalmente as desordens mentais, as 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV), hepatites B e C, herpes, sífilis, além de outras viroses (ANDREOLI 

et al., 2014; SANTOS et al., 2014; MAGRI et al., 2015; CONSTANTINO et al., 2016). 

A tuberculose é outra condição de saúde bastante incidente nas prisões brasileiras 

devido, principalmente, à superlotação (SÁNCHEZ E LAROUZÉ, 2016). 

Outro fator que se deve destacar é a precariedade na identificação das 

doenças transmissíveis no momento de admissão dos presos. Isso se deveà falta de 

profissionais da saúde capacitados no ambiente prisional, causando, assim, uma 

deficiência na promoção da saúde e na prevenção de doenças nas prisões 

(FERNANDES et al., 2014). 

Diante desse fato, causa preocupação o cuidado de saúde existente a essas 

pessoas na admissão ao sistema carcerário. Cabe salientar que a realidade 

encontrada, nos dias de hoje, em inúmeras penitenciárias no estado de Santa 

Catarina, mostra contradição com a Lei de Execução Penal, a qual garante a saúde 

das pessoas privadas de liberdade. Muitos presos podem entrar infectados por 

diversas doenças e disseminarem essas doenças a outros presos, além de que, 

quando absolvidos, há grande probabilidade de passarem esses agravos a seus 

familiares, por isso, a importância da realização de estudos que busquem conhecer, 
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com maior propriedade, as condições de saúde da população carcerária nacional, no 

estado de Santa Catarina e no município de Caçador - SC. 

O conhecimento das condições de saúde da população carcerária relaciona-

se a estudos interdisciplinares, uma vez que envolve os profissionais de saúde da 

atenção básica e profissionais que atendem ao sistema prisional, os quais podem 

agir para fortalecer todo o processo de trabalho multiprofissional em instituições 

prisionais com o intuito de melhorar a assistência à saúde das pessoas privadas de 

liberdade (CRUZ, 2019). 

Portanto, a avaliação das condições de saúde desse grupo de sujeitos 

enquadra-se em um estudo interdisciplinar no qual a colaboração entre setores 

heterogêneos pode proporcionar a melhoria das condições humanas no sistema 

prisional. Nesse sentido, faz necessário entender as novas demandas de 

aprendizagem sobre o sistema prisional e a promoção de saúde dos detentos, 

lembrando que somente o diálogo entre os profissionais não é suficiente para criar 

uma aprendizagem complexa e interdisciplinar, mas sim é imprescindível transformar 

a organização como um todo (SOMMERMAN, 2006).  

Assim sendo, fica nítido para o campo da atenção primária e do sistema 

prisional que a interdisciplinaridade deve ser de suma importância no campo de 

atuação para todas as práticas de saúde realizadas nas penitenciárias. Mesmo que 

se torne um desafio, é necessária a inclusão de todos os profissionais da atenção 

primária e da saúde prisional na forma de agir diferente (ALVES; BRASILEIRO; 

BRITO, 2004).  

Tal pensamento vem ao encontro à citação de Cutolo (2001), que fala sobre a 

complexidade do objeto saúde/doença, o qual não possibilita uma visão de 

exclusividade disciplinar, mas sim de todas as categorias para investigação, em que 

produções coletivas poderão promover aproximações do entendimento da 

complexidade do objeto saúde/doença no sistema prisional.  

A adoção desse tema como objeto de estudo pretende contribuir para a 

discussão na prática das condições de saúde e de agravos às pessoas privadas de 

liberdade. O foco do estudo pode ser abordado por distintos problemas, porém, um 

dos aspectos preocupante refere-se à busca por dados sobre doenças e agravos 

nas penitenciárias do Brasil. 

Frente ao aumento de agravos e de doenças que poderiam ser prevenidas 

nas pessoas privadas de liberdade, este estudo propõe-se a analisar as condições 
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de saúde da população carcerária do presídio do município de Caçador-SC, Meio-

Oeste Catarinense. Para atender ao objetivo geral deste estudo, apresentam-se os 

seguintes objetivos específicos: a) identificar as características sociodemográficas 

da população carcerária do presídio de Caçador; b) descrever a prevalência e a 

distribuição de doenças crônicas e infectocontagiosas na população carcerária no 

presídio de Caçador; c) verificar a incidência de substâncias psicotrópicas utilizadas 

por essa população e sua relação com as doenças apresentadas. 

Para tal, o presente estudo aborda o sistema prisional no Brasil, a legislação e 

as condições de saúde da população carcerária, além das políticas públicas voltadas 

a essa população. Por fim, traz-se a metodologia aplicada no estudo e os resultados 

encontrados com a pesquisa realizada na população carcerária de Caçador-SC. 
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2 SISTEMA PENITENCIÁRIO  

 

 

2.1 SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL 

 

De acordo com dados apresentados no Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias atualizado em 2017, a população carcerária 

brasileira,em junho de 2017,atingiu a marca de 726.354 presos. Esses dados 

colocam o Brasil como o terceiro país com maior número de presos, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos e da China, sendo a quarta colocação ocupada pela 

Rússia. Apesar de apresentar uma redução no aumento do número de presos em 

2017, o Brasil ainda é o país com maior média na taxa anual de crescimento de sua 

população prisional, ou seja, 7,14% no ano de 2017. Esses números representam 

349,78 pessoas presas para cada 100 mil habitantes no Brasil, sendo a média 

mundial de 144 para cada 100 mil habitantes (INFOPEN, 2017). 

A cada dia, o fenômeno mundial do crescimento da população carcerária vem 

sendo estudado em vários países. Os fatos mais preocupantes do crescimento da 

população carcerária é a superlotação dos presídios no Brasil. Isso favorece a 

existência de um ambiente não adequado para receber esses detentos. Os 

ambientes normalmente são mal ventilados, muitos com falta de higiene. Essas 

condições contribuem para o agravamento da saúde dessa população, que, na 

maioria das vezes, já entra para o sistema apresentando um estado de saúde 

precário (DIUANA, et al., 2008).  

Sobre a superlotação prisional, Camargo (2006) expõe que muitos sistemas 

se encontram abarrotados e não fornecem dignidade a esses indivíduos. Dessa 

forma, muitos dormem no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo ao 

buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe lugar no 

chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em rede. 

Contudo, a superlotação prisional no Brasil é diversa do artigo 85 da Lei de 

Execução Penal, que define que as penitenciárias deverão ter sua lotação de acordo 

com sua estrutura física e para a qual foi implantada (BRASIL, 1984). 

Essa precariedade e superlotação das celas tornam as prisões lugares 

insalubres e propícios à proliferação de epidemias e de contágio de doenças. Todos 

esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos presos, seu 
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sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e as características fúnebres da 

prisão fazem com que uma pessoa privada de liberdade que adentrou o sistema em 

condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de um agravo ou de uma doença 

ou ainda com sua resistência física e saúde fragilizada (ASSIS, 2007). 

Para Senna (2008), o sistema carcerário brasileiro, na quase totalidade, é 

formado por unidades pertencentes ao governo estadual e na sua maioria 

apresentam excesso populacional carcerário, não possibilitando, aos 

administradores, por falta de espaço físico, a individualização da pena, muitas vezes 

não havendo condições para a separação entre os presos provisórios e os 

condenados. 

Teixeira (2008) relata que a superlotação dificulta a separação dos presos no 

sistema prisional brasileiro, promovendo a convivência entre presos de alta 

periculosidade e aqueles que cometeram crimes mais leves. No entanto, essa 

realidade é contraditória ao que preceitua o artigo 84 da Lei de Execução Penal, 

dispondo que: “o preso provisório ficará separado do condenado por sentença 

transitada em julgado. § 1º: O preso primário cumprirá pena em seção distinta 

daquela reservada para os reincidentes”. 

Assim, o Artigo 88 da Lei de Execução Prisional nº 7210/84dispõe que: 

“O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 
aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único: São requisitos básicos da 
unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores 
de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência 
humana; b) área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados)” (BRASIL, 
1984). 

 

Nesse entendimento do Artigo 88 da Lei de Execução Prisional no 7210/84, 

Teixeira (2008)relata que o estado deveria estruturar as penitenciárias a fim de 

receber os novos detentos, além de destacar a falha do Estado em fornecer 

estrutura adequada nas penitenciárias, de forma que em muitos casos não ocorre 

separação dos presidiários, nem atividades que visem à ressocialização do preso, 

como educação e cursos profissionalizantes. 

Para o DEPEN (2016) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), essa 

deterioração do sistema prisional tem relação com diversos fatores, que não se 

resumem apenas ao aumento da criminalidade. Várias ações do Estado brasileiro, 

nos últimos anos, explicariam, em grande parte, os problemas que se vivencia hoje. 

A história do sistema penitenciário no Brasil revela que a prisão sempre foi local de 
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exclusão social, sendo essa questão relegada a segundo plano pelas políticas 

públicas, não importando, consequentemente, a falta de construção ou a edificação 

inadequada dos edifícios penitenciários, na maioria das vezes improvisada. 

Uma das causas das superlotações dos presídios brasileiros pode estar 

associada à lei antidrogas no. 11.343 de 2006, com as prisões provisórias em regime 

fechado, pois muitas penitenciárias não cumprem a normatização de ressocializar as 

pessoas privadas de liberdade. Essa política de drogas difere o usuário de traficante, 

onde o usuário contrai penas leves e o traficante, que produz, distribui, comercializa 

as drogas é condenado de 5 a 15 anos de prisão (BRASIL, 2006). 

Antes da sanção dessa Lei, o país tinha um número menor de presos por 

entorpecentes. Devido a sua linguagem vaga, muitos usuários foram condenados 

como traficantes, aumentando em 480% o número de presos por tráfico de drogas 

no Brasil, porquanto das pessoas privadas de liberdade, 53% foram condenadas; 

dessas, apenas 18% cumprem pena em regimes mais brandos. Os demais estão 

sob regime fechado. Portanto, sabe-se que a prisão provisória pode antecipar a 

execução da pena e que medidas para alterar esse quadro e melhorar 

significativamente o sistema (DEPEN, 2016).  

Com cadeias precárias e superlotadas, é praticamente impossível pensar em 

políticas de ressocialização de presos no Brasil, pois, nesses ambientes precários e 

insalubres, os indivíduos presos podem fortalecer suas atividades e, ainda, visam a 

oportunidades para aliciar novos traficantes a fim de garantir a sobrevivência dentro 

do sistema. Dessa maneira, quando deixam o cárcere, voltam piores ao convívio 

social (BRASIL, 2019). 

As prisões, atualmente, buscam transformar as pessoas privadas de 

liberdade. Através da detenção, procuram ser uma instituição encarregada de 

corrigir ou de modificar os indivíduos, pois o encarceramento penal, desde o início 

do século XIX, objetiva essa transformação. Entretanto, percebeu-se o fracasso 

desse objetivo, pois os índices de criminalidade e de reincidência dos crimes não 

diminuíram e os presos, em sua maioria, não se transformaram (CONSTANTINO et 

al., 2016).  

A administração penitenciária deve agir no interior das prisões em todo o País 

para intensificar a avaliação de todas as condutas e as atividades realizadas para os 

indivíduos, buscando uma adaptação de comportamentos adequados às normas e 



23 
 

aos padrões da instituição a fim de intensificar o ajustamento deles ao sistema social 

da prisão (CHIES, 2013).  

Essa realidade mostra a falta de infraestrutura e o total descaso de 

governantes, que contribuem para as penitenciárias se transformarem em escolas 

de crimes. O Estado se mostra incompetente para gerenciar todo o sistema 

penitenciário, pecando na questão dos direitos humanos e na efetivação de uma 

condição mínima que respeite esses indivíduos (CONSTANTINO et. al., 2016). 

 

A Constituição Federal no artigo 5º, inciso XLIX, do Capítulo dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, diz que: "é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral (CF, 1988). 

 

Nesse sentido, Sanchez e Larouze (2016) dizem ser necessário adequar as 

penitenciárias, implementando ações estratégicas, considerando o dia a dia e a 

rotina das pessoas privadas de liberdade com o objetivo de reorganizar e de mudar 

modelos antigos de funcionamento, buscando acompanhar o cumprimento das 

penas e a ressocialização que determina a Constituição Federal e a Legislação 

Penitenciária de modo a garantir o acesso aos serviços de saúde a todos os 

indivíduos.  

 

 

2.2 SISTEMA PENITENCIÁRIO EM SANTA CATARINA 

 

Em 21 de setembro de 1930, inaugurou-se a Penitenciária do Estado Pedra 

Grande, localizada na Estrada da Trindade, iniciando o crescimento do sistema e da 

estrutura prisional no estado que possui unidade na Colônia Penal Agrícola; duas 

unidades de casa do albergado; uma unidade de Hospital de Tratamento e Custódia; 

13 Unidades Prisionais Avançadas (UPA), duas unidades de Presídio Feminino; 

quatro unidades de Presídio Masculino; 16 unidades de Presídio Masculino e 

Feminino; sete unidades de penitenciária, totalizando, no sistema, 46 instituições.O 

sistema prisional catarinense convive com dois modelos de gestão, sendo 44 

estabelecimentos administrados pela autogestão exclusivamente pela Secretaria de 

Estado da Justiça e Cidadania (SJC) (autogestão) e cinco operados por cogestão no 

Estado (DEAP, SC, 2014). 
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A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, de acordo com as políticas 

públicas implementadas tem como objetivo construir um sistema penitenciário 

moderno e humanizado com o intuito de possibilitar a ressocialização das pessoas 

privadas de liberdade através do respeito aos princípios da Lei de Execução Penal 

(LEP) e do respeito à dignidade humana (DEPEN, 2015).   

De acordo com dados de 2017, a população carcerária em regime aberto no 

Estado de Santa Catarina era de 1.683 pessoas privadas de liberdade; em regime 

semiaberto, 3.609 pessoas; em regime fechado, a população carcerária era de 

6.684; e em regime provisório, 5.438; totalizando, no estado de Santa Catarina, 

17.791 pessoas privadas de liberdade (BRASIL, 2017).  

O Desembargador Leopoldo Brüggemann, coordenador do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização (GMF) do Tribunal de Justiça (TJ-SC), em entrevista, 

declarou que a população carcerária de Santa Catarina crescerá em 10 novas 

pessoas privadas de liberdade por dia se comparado ao ano de 2017, no qual esse 

crescimento correspondia a uma média de quatro pessoas. Esse fato pode estar 

associado ao julgamento no 2º grau de jurisdição, o qual permite a prisão tão logo o 

colegiado julgue o acusado. As vagas oferecidas são de 18.112 e o número de 

pessoas privadas de liberdade no estado é de 22.746(BRUGGERMANN, 2019).  

 

Tabela 01 - Situação das pessoas privadas de liberdade cadastradas pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina no ano de 2018  

 
Fonte: (Cadastro Nacional de Presos, 2018). 
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           Segundo dados do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, em 

2019, o número de novos presos por dia foi de 9,5 presos/dia. Atualmente, são 2,6 

mil agentes divididos em quatro turnos. A média é de quase nove presos por agente, 

enquanto a proporção ideal seria de cinco. Essa falta de agentes penitenciários já 

está formalizada no estado, aguardando a liberação de um novo concurso, assim 

como a construção de novas unidades, reformas e ampliações focadas com maior 

intensidade. (BRÜGGEMANN, 2019).   

Na tabela 2, apresenta-se a Classificação das Unidades de acordo com a 

população carcerária: 

 

Tabela 02 - Classificação das Unidades Prisionais 

População Classificação Quantidade de Unidades 
Até 100 presos Tipo I 07 

101 a 500 presos Tipo II 27 
501 a 1200 presos Tipo III 12 

Fonte: DEPEN (2017). 

 De acordo com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

(PNSSP), cada equipe de saúde é responsável por até 500 pessoas privadas de 

liberdade e nas unidades prisionais com até 100 pessoas, o atendimento deve ser 

realizado pela Unidade Básica de Saúde do território, devendo o acesso sempre ser 

garantido pela rede de serviços de saúde do município onde se situa a prisão 

(BRASIL, 2003a). 

O presídio de Caçador, construído em 1970, está classificado como tipo I. No 

ano de 2019, possuía uma população carcerária de 264 pessoas privadas de 

liberdade, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, estando detidos em 

alas separadas. Segundo um relatório elaborado em junho de 2018, constatou-se a 

presença de mais de 300 detentos nesse Presídio, sendo que a capacidade 

projetada é para apenas 96 presos (20 na ala feminina e 76 na masculina), ou seja, 

essa unidade prisional está operando com cerca de 200% além da capacidade.  

Diante dessa situação, no ano de 2018, a justiça solicitou a interdição parcial 

do Presídio Regional de Caçador por causa da superlotação e estipulou um prazo 

para a unidade transferir pelo menos 60 pessoas privadas de liberdade; medidas 

essas especificadas na portaria 01 de 01/2018, publicada no dia 6 de agosto, 

determinando que o limite máximo fosse de 240 detentos (DEAP, SC, 2018). 
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De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, no ano de 2008, 

encontravam-se detidos, nas unidades prisionais do estado de Santa Catarina, 

14.541 pessoas, distribuídas nas 6.792 vagas disponíveis; já no ano de 2018, o 

sistema penitenciário do Estado estava com 20.434 pessoas privadas de liberdade 

conforme dados do Cadastro Nacional de Presos (2018), num total de 3,39% de 

toda a população do sistema penitenciário do Brasil (BRASIL, 2018).  

Segundo dados do DEPEN (2017), o estado de Santa Catarina apresenta 

Unidades prisionais em sete regiões do estado sendo elas: Regional 01 - Grande 

Florianópolis; Regional 02 - Sul Catarinense; Regional 03 - Norte Catarinense; 

Regional 04 - Vale do Itajaí; Regional 05 - Região Serrana e Meio Oeste 

Catarinense; Regional 06 - Região Oeste; Regional 07 - Médio Vale do Itajaí.  

A missão do Estado de Santa Catarina é ser reconhecido pela sociedade 

como órgão de excelência, permanente e consolidado na custódia e na reinserção 

social dos reclusos. E a visão é administrar o Sistema Prisional Catarinense de 

forma integrada, visando a custodiar os reclusos e a contribuir para sua reinserção 

social (SC, 2014).  

O Estado de Santa Catarina possui, em sua estrutura prisional, diversos 

profissionais como: assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, dentistas, auxiliares de 

consultórios odontológicos, técnicos de enfermagem (GOVERNO DE SANTA 

CATARINA, 2014).  

Segundo Damas; Oliveira (2013), a precariedade das unidades prisionais de 

Santa Catarina evidencia a má aplicação das políticas de saúde no sistema 

carcerário. Problemas de saúde relacionam-se à superlotação, à infraestrutura 

precária e ao déficit em recursos humanos, assim como à falta de atividades 

ocupacionais, desportivas, educacionais e de lazer. Não se observa a aplicação das 

leis penais de proteção ao detento, nem ações significativas para o seu retorno à 

sociedade.  

No Estado de Santa Catarina, dadas as circunstâncias, houve alguma 

melhora das condições dos detentos, mas o ambiente das penitenciárias ainda é, 

em geral, altamente precário e insalubre com celas superlotadas, má-alimentação, 

sedentarismo, uso de drogas e falta de higiene, condições essas propícias à 

proliferação de epidemias e ao desenvolvimento de patologias (INFOPEN, 2016). 

http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-grande-florianopolis
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-grande-florianopolis
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-sul
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-norte
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-vale-do-itajai
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-planalto-serrano
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-planalto-serrano
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-oeste
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/unidades-prisionais/unidades-prisionais-medio-vale-do-itajai-2
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Na ótica de um conceito mais amplo de saúde, as unidades prisionais, para 

promoverem a reabilitação, devem propiciar um ambiente favorável através de 

acesso à assistência à saúde, à atenção psicossocial, ao apoio pedagógico e 

laboral, às atividades de lazer e desportivas, entre outros direitos previstos em leis 

(SOUZA et al., 2013).  

Há uma prevalência considerável de casos de DST/AIDS, tuberculose, 

pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarréias 

infecciosas, hipertensão arterial e diabetes mellitus entre a população carcerária 

brasileira (BRASIL, 2016).  

Pensando nessa grande precariedade em que se encontra todo o sistema 

penitenciário brasileiro e principalmente o do estado de Santa Catarina, onde muitos 

agravos acometem a saúde de toda essa população privada de liberdade, percebeu-

se a necessidade de gestores e de profissionais de saúde nas penitenciárias 

repensarem as formas de abranger os inúmeros fatores de riscos e de 

vulnerabilidades, assim como estarem sensibilizados para possibilidade de ampliar 

as ações em saúde com a identificação dos problemas específicos, o que 

possibilitará um olhar maior à saúde das pessoas privadas de liberdade (ORNELL et 

al., 2016).  

 

 

2.3 POLÍTICA PÚBLICA PENITENCIÁRIA 

 

As políticas públicas são vistas como instrumentos que servem à realização 

dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição (ARAÚJO, 2014). 

A construção de políticas específicas para determinadas populações mostra 

que o direito constitucional às ações de saúde, conforme fala Damas (2012), não é 

suficiente para garantir o acesso a tais serviços. A respeito disso, Garlet, Guimarães 

e Bellini (2010) chamam a atenção para o paradoxo existente entre as expressões 

“maiorias e minorias”, porque a população identificada como minoria, tais como 

negros, pobres e pessoas em situação de vulnerabilidade social compõem, na 

realidade, a maior parte da população brasileira.  

Segundo Damas (2012), o Governo Federal, através das políticas públicas, 

busca novos conceitos para o sistema, integrando mecanismos à transformação de 

penitenciárias somente punitivas pelo estado para sistema com funções 
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pedagógicas durante o cumprimento da pena pelas pessoas privadas de liberdade. 

Por meio dessa política, pretende-se reeducar e, também, reinserir todos esses 

indivíduos ao convívio social. 

 

As Políticas Públicas, então, visam ampliar e efetivar os direitos de 
cidadania e promover o desenvolvimento, por meio da geração de emprego 
e renda e do aprendizado. E uma das perspectivas das políticas públicas é 
“auxiliar na tomada de decisão para a implementação de ações preventivas 
e corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de setores da 
vida social” (SARAVIA, 2006, p. 29). 
 

 

Conforme Brasil (2003), a organização das equipes multiprofissionais com 

uma nova concepção de saúde é lançada para ser desenvolvida no âmbito das 

unidades penitenciárias, buscando agregar, além da atenção integral, composta por 

prevenção, assistência e promoção de saúde, o trabalho em equipes 

multiprofissionais compostas por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, assistente 

social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário. 

 A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) busca promover a 

construção de um sistema prisional humanizado e, cada dia mais moderno, para que 

se possibilite a ressocialização das pessoas privadas de liberdade através do 

respeito aos princípios da Lei de execução Penal e do respeito à dignidade humana.  

O PNSSP, além de ser um marco legal, representa uma nova perspectiva de saúde 

no sistema penitenciário (BRASIL, 2014). 

O DEPEN é um órgão que fiscaliza e administra as penitenciárias e está 

implantando políticas públicas em diversas áreas. Tal órgão criou o Programa 

Nacional de Segurança Pública com a Cidadania PRONASCI, que visa a reduzir a 

criminalidade por meio de integração de políticas de combate ao crime, políticas 

sociais e mecanismos rígidos de controle e apoio às forças policiais (BRASIL, 2014).   

A Lei de Execução Penal surge no período de redemocratização brasileira e 

prevê, pela primeira vez, saúde às pessoas privadas de liberdade e quem garante o 

acesso à saúde e à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, sendo o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário de 2014, que garante o acesso integral 

e amplia os direitos à população privada de liberdade (BRASIL, 2014a). 

Essa Lei de Execução Penal (LEP) completou 30 anos no ano de 2014, 

frisando que todos os documentos selecionados se consideram marcos no processo 

de implementação de direitos sociais à população prisional no país apesar dos 
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desafios e dificuldades enfrentados historicamente pelo sistema penitenciário 

brasileiro. 

O Código Penal prevê, desde 1940,a garantia da manutenção dos direitos 

sociais das pessoas após o encarceramento. Dessa forma, estabelece normas 

fundamentais a serem aplicadas durante o período de prisão, fundamenta-se em 

direitos, deveres, sanções da disciplina e em avaliação dos presos, tendo como foco 

a reintegração social, que busca a prevenção do crime e a preparação da pessoa 

presa ao retorno ao convívio social (BRASIL, 1984).  

Lei de Execução Penal (LEP) prevê assistência jurídica, educacional, social, 

religiosa e de saúde e, no artigo 14, preconiza como essencial “a assistência à 

saúde dos detentos compreendendo atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico”. Quando o estabelecimento prisional não estiver preparado para 

prover a assistência necessária, essa deverá ser prestada em outro local com 

autorização (BRASIL, 1984). 

A partir de 2003, a saúde nas prisões passou a ser assunto também das 

políticas sociais de saúde, como um direito de todos, a qual foi organizada por 

diversas ações e serviços de saúde no sistema penitenciário baseados em princípios 

e diretrizes do SUS (BRASIL, 2003).  

Incluíram-se, na equipe, profissionais como psicólogos e assistentes sociais, 

conectando as unidades prisionais com a rede de serviços em saúde, redes 

intersetoriais e até mesmo com a família e a comunidade da pessoa privada de 

liberdade com ações de prevenção através das imunizações e da coleta de exames 

laboratoriais (BRASIL, 2003a).  

Segundo Cohn (2012), apesar de os direitos sociais estarem previstos na 

Constituição, o pensamento meritocrático, ainda, regia a construção de políticas 

sociais no Brasil. O crescimento populacional no sistema penitenciário e a grande 

desigualdade social vêm tencionando as instituições responsáveis para a elaboração 

de políticas sociais que visem a melhorar as condições de vida no sistema. 

 

As políticas sociais podem ser definidas como ações que determinam o 
modelo de proteção social executado pelo Estado. Sua função é, em tese, 
auxiliar na redistribuição dos benefícios sociais, buscando diminuir as 
desigualdades produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico 
(HÖFLING, 2001). 
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            No atual cenário, tanto as políticas penais devem ser revistas, melhoradas e 

acompanhadas quanto as condições físicas e estruturais das prisões no país, 

buscando a dignidade humana e efetivando as políticas sociais e de saúde, pois o 

único interesse, até então, sempre se voltou às políticas de segurança pública, e não 

de saúde (BRASIL, 1988). 

            O que se observa ao longo da história é um distanciamento das propostas da 

política social e da política prisional, como se as duas fossem incompatíveis. O que 

se percebeu como postura do Estado foi a priorização de ações repressivas, não 

educativas, que colaboraram muito pouco com a integração das pessoas em conflito 

com a lei (CARDOSO, 2009). 

No entanto, o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) 

veio para legitimar a garantia do acesso à saúde às pessoas privadas de liberdade, 

ampliando as diretrizes de saúde no sistema penitenciário (BRASIL, 2003b). 

Para essa política do sistema penitenciário, a população prisional deve, 

também, ser considerada como a de sujeitos de direitos, como participante de uma 

sociedade que, muitas vezes, não a vê como prioridade das políticas sociais, tendo 

em vista existir um questionamento quanto ao valor do homem que, constantemente, 

é medido somente através do trabalho. Isso faz com essa população se torne 

vulnerável quanto ao recebimento de serviços de saúde como direito (MONTEIRO; 

COIMBRA; MENDONÇA FILHO, 2006).  

  Percebe-se que no Plano existe alguma mudança em termos empregados 

para identificar a população carcerária com a inclusão do termo “pessoas privadas 

de liberdade”. Essa mudança simples permite compreender que as pessoas 

cumprindo pena no sistema penitenciário estão privadas apenas de sua liberdade, 

mas não dos direitos sociais inerentes à sua condição de sujeitos de direitos (MELO, 

2014).  

O PNSSP fomenta a responsabilização conjunta das políticas sociais de 

saúde e de segurança. Sua proposta é garantir ações integrais de saúde, 

enfatizando, além da assistência, a prevenção e a promoção de saúde às 

populações masculina, feminina e psiquiátrica privadas de liberdade (BRASIL, 

2003a).  

Essa política tem o intuito de reduzir e/ou controlar os agravos de saúde mais 

frequentes nesse sistema e ser uma estratégia para melhorar o acesso às políticas 

de saúde que contemplam diversas ações da atenção básica, como saúde bucal, 
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saúde da mulher, doenças sexualmente transmissíveis e HIV/Aids, saúde mental, 

hepatites, tuberculose, hipertensão, diabetes e hanseníase(KÖLLING; SILVA; SÁ, 

2013).  

As ações de prevenção e de promoção de saúde devem-se efetivar na porta 

de entrada do sistema penitenciário (BRASIL, 2013). Nota-se que já se deram 

muitos avanços, mas ainda faz necessário alcançar muito mais, pois parte da 

população penitenciária ainda está desassistida e não assegurada pela atenção à 

saúde integral (COHN, 2012; YAMAMOTO; OLIVEIRA, 2010).  

 Salienta-se que uma das metas PNSSP era a atenção à saúde da mulher no 

pré-natal e puerpério e essa ação não estava sendo garantida, tendo o Estado que 

recorrer a leis e a resoluções específicas a fim de dar visibilidade às mulheres 

encarceradas na tentativa de tornar concretas as ações e os serviços em saúde 

voltados a elas.Um exemplo é a Lei n° 11.942, de 2009, em que a LEP passa a 

assegurar à mulher gestante presa o direito ao acompanhamento médico tanto no 

pré-natal quanto no pós-parto, sendo esse direito extensivo ao recém-nascido 

(BRASIL, 2009). 

A partir da Resolução nº 03, de 1º de junho de 2012, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), garantiu-se às mulheres parturientes o 

direito de não usar algemas no momento em que se encontrem em intervenção 

cirúrgica para realizar o parto ou em trabalho de parto natural, bem como no período 

de repouso subsequente ao parto (BRASIL, 2012b). 

Assim, percebe-se que os serviços em saúde específicos à população 

prisional feminina, até 2013, preveem preferencialmente ações voltadas à saúde 

materno-infantil. Ainda que o PNSSP possua como metas o controle dos cânceres 

cérvice-uterino e de mama, o Estado prioriza leis e resoluções que garantem os 

direitos voltados às necessidades da mãe gestante no cárcere (BRASIL, 2013).  

Dessa maneira, a inclusão da mulher na saúde pública acontece pelos 

programas de pré-natal, cuidado mãe/bebê, mãe-canguru, dentre outros 

(MEDEIROS; GUARESCHI, 2010).  

Em relação à saúde da mulher na prisão, ocorreu um importante avanço no 

ano de 2014 com a instituição da Política Nacional de Atenção às Mulheres em 

Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), a 

qual deu ênfase aos direitos reprodutivos da mulher (BRASIL, 2014).  
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A PNAMPE instituiu-se por meio da Portaria Interministerial nº 210, de 16 de 

janeiro de 2014, entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República, ampliando o olhar à população feminina e à 

prevenção de todos os tipos de violência contra essas mulheres (BRASIL, 2014).  

Em abril de 2014, através da Portaria nº 482, normatizou-se e 

operacionalizou-se a PNAISP, que prevê a efetivação dos serviços de saúde, 

dividida e definida pelo número de pessoas em cada sistema penitenciário. As 

equipes de atenção básica prisional tipos I, II e III compõem-se por cirurgião 

dentista, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, técnico de higiene bucal, 

podendo ser acrescida de outros profissionais como médico psiquiatra, assistente 

social, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista. 

Os serviços de saúde dentro dessas instituições devem estar integrados a uma 

Unidade Básica de Saúde fora das instituições (BRASIL, 2014d).  

A Política Nacional de Atenção Integral à saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) foi um grande avanço na atenção à saúde 

da população prisional, ampliando a garantia de direitos sociais impulsionando as 

resoluções do CNPCP, a Resolução nº 01, de 10 de fevereiro de 2014, que protege 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental; e a Resolução conjunta CNPCP e Conselho Nacional 

de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), de 15 de abril de 2014, a qual 

dispõe sobre o acolhimento da população LGBT em privação de liberdade no Brasil 

e prevê a atenção integral à saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (BRASIL, 2014e; 2014f).  

Quando se busca o entendimento da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Penitenciário, compreende-se 

que todas as pessoas devem ter direito ao tratamento ambulatorial, assim como nas 

ações de prevenção dos agravos e promoção à saúde, também estendidos aos 

trabalhadores dos serviços prisionais e familiares das pessoas privadas de liberdade 

(BRASIL, 2014).  

Essas competências dentro das Secretarias Estaduais de Justiça consolidam 

a troca da palavra presos por pessoas, evento que discorre sobre Administração 

Penitenciária/Prisional, Segurança Pública. Com base nesse entendimento, ainda, a 
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palavra “preso” está enraizada no sistema prisional, mas, hoje,já se conhece o termo 

pessoa privada de liberdade como uma garantia de direito (BRASIL, 2014). 

Assim, desenvolvem-se muitas ações para que as pessoas privadas de 

liberdade passem a ser entendidas para além do crime cometido, mudando a 

postura punitiva de 30 anos atrás. Nesse sentido, muitas das estratégias ideológicas 

utilizadas pela mídia têm a finalidade de criar e de reproduzir ideias que privilegiam 

determinados grupos sociais e discriminam outros. Pode-se perceber que essa visão 

meritocrática é reproduzida pela sociedade influenciada pela mídia (MEDEIROS; 

GUARESCHI, 2010).  

 

 

2.4  PLANO NACIONAL DE SAÚDE PENITENCIÁRIA 

 

O Plano Nacional de Saúde Penitenciária se sustenta em princípios 

fundamentais, tais como ética, justiça, cidadania, direitos humanos, participação, 

equidade, qualidade e transparência, representando um grande avanço em política 

de saúde, possibilitando ações e serviços de saúde a toda população penitenciária 

do SUS, garantindo-lhes direitos (BRASIL, 2014).  

De acordo com a PNAISP, entende-se por pessoas privadas de liberdade, no 

sistema prisional, aquelas com idade superior a 18 (dezoito) anos e que estejam sob 

custódia do Estado em caráter provisório ou sentenciados para cumprimento de 

pena privativa de liberdade ou medida de segurança, conforme previsto no Decreto-

Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código Penal) e na Lei nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984 (Lei de Execução Penal) (LEP, 1984).  

A assistência nas unidades prisionais é realizada por equipes de saúde e 

definida em consonância com os planos diretores de regionalização e de aprovação 

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Conselho Estadual de Saúde (CES) 

(BRASIL, 2014).  

Tendo em vista a saúde ser um direito de todos e um dever do estado, os 

princípios básicos previstos na constituição devem ser respeitados, portanto, para 

orientar as ações de saúde, destaca-se, na PNAISP, o artigo5º [...]que garante o 

acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral 

no SUS. No artigo 6º, destacam-se os objetivos como promoção do cuidado integral, 

garantia da autonomia dos profissionais de saúde, humanização das ações, realizar 
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ações intersetoriais, fortalecimento da participação e do controle social. No artigo 7º, 

definem-se os beneficiários da atenção à saúde; no artigo 8º, os trabalhadores, os 

familiares e demais pessoas que se relacionam com as pessoas privadas de 

liberdade serão envolvidas em ações de promoção da saúde e da prevenção de 

agravos (Brasil, 2014).  

Segundo Brasil (2009), no artigo9º da PNAISP, todas as ações de saúde 

deverão ser ofertadas por equipes interdisciplinares, como a equipe de atenção 

básica em Unidades de Saúde e/ou equipes de Saúde prisional, sempre sendo 

observado o que foi pactuado entre as instituições de saúde e as penitenciárias.  

Outros serviços importantes devem ser realizados pela Rede de Atenção à 

Saúde, assim como a oferta de serviços especializados em unidade prisional 

superior a 1.000 (mil) pessoas privadas de liberdade deverá ser regulamentada por 

ato específico do Ministro de Estado da Saúde, haja vista todos os serviços 

necessitarem de cadastrado no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde). 

Para que a promoção e a prevenção à saúde ocorram em todas as fases da 

vida das pessoas privadas de liberdade, faz necessário todos os profissionais de 

saúde prisional entenderem a sua importância, assim como as diretrizes da política 

nacional de saúde prisional para tornarem-se disseminadores de suas propostas 

(COELHO, 2009).  

Os princípios que fundamentam esse Plano no Sistema Penitenciário pautam-

se na ética, justiça, cidadania, direitos humanos, participação, equidade, qualidade e 

transparência. Como diretrizes, figuram: a prestação de assistência integral 

resolutiva de boa qualidade; o controle e/ou redução dos agravos mais frequentes; a 

implantação de ações e serviços do SUS; a organização dos serviços e a produção 

social da saúde e a estimulação do efetivo exercício do controle social (BRASIL, 

2005). 

O objetivo da prevenção de agravos e promoção de saúde é diminuir a 

problemática nas prisões e facilitar toda a ligação entre a saúde no sistema prisional 

e os sistemas de saúde pública para que se abordem muitos temas sobre a saúde 

das pessoas privadas de liberdade, melhorando a qualidade de vida dentro do 

sistema penitenciário (BRASIL, 2003b) 
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2.5 CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 

 

Desde os tempos da antiguidade, a luta pelos direitos humanos mostra 

inúmeros avanços e retrocessos. Em 439 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquista a 

cidade da Babilônia com ações de liberdade para os escravos e estabelece a 

igualdade racial, as quais ficaram gravadas em um cilindro de barro, que é 

reconhecido como a carta pioneira em direitos humanos no mundo (SCHMIT et.al., 

2014). 

No Ocidente, outros documentos reafirmam os direitos das pessoas como a 

Petição de Direito em 1628; a Constituição Americana de 1787; a Declaração dos 

Direitos dos Estados Unidos de 1791; a Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 (OEA, 2009).  

No ano de 1945, deu-se o término da Segunda Guerra Mundial, que afligia o 

mundo desde 1939. Logo após o ocorrido, diversos países se reuniram para 

promover a paz e a prevenção de futuras guerras com o intuito de evitar novas 

guerras mundiais, pois, por duas vezes, trouxeram inúmeros sofrimentos à 

humanidade (FERREIRA, 2011). 

Em 1948, as Nações Unidas constituíram uma comissão que elaborou o 

documento, o qual se transformaria na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

com o intuito de evitar atrocidades contra a humanidade. Esta Declaração proclama 

os direitos inerentes de todos, dizendo que as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade, não devendo ninguém sofrer nenhuma discriminação (SCHMIT et.al., 

2014). 

A Constituição Federal trata em seu artigo 5º, Inciso III quanto a questão: 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 
pessoa humana(CF, BRASIL, 1980). 
 
 

Nesse sentido, a Constituição Brasileira, visa à preservação dos direitos de 

todas as pessoas sem nenhuma distinção. E essa dignidade também se faz 

presente como um dos princípios norteadores das políticas públicas, na qual todas 

as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos sem discriminação (CF, BRASIL, 

1980). 
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Segundo Santos et al. (2011), nos sistemas penitenciários existe um grande 

descaso e maus tratos para com as pessoas privadas de liberdade, podendo-se 

verificar que a dignidade humana é ignorada. 

Sendo assim, Denton, Foster, Bland (2017) caracterizam toda a população 

do sistema prisional como a de pessoas que necessitam de atenção e de cuidados 

específicos em saúde. São pessoas que apresentam vulnerabilidades a problemas 

de saúde, assim como grande dificuldade de acesso ao sistema de saúde, durante e 

após a privação de liberdade, segundo esclarece (KINNER, 2014). 

 

Ainda, percebe-se que muitos fatores de estrutura, falta de higiene, 
sedentarismo pode refletir nas condições de saúde de todas as pessoas 
privadas de liberdade (PPL). Sendo assim, diversos problemas de saúde 
nas penitenciárias do Brasil, podem ser piorados e também podem aparecer 
novos problemas de saúde (ASSIS, 2007 apud SILVA, NAZARIO, LIMA, 
2015, p. 08). 
 

 

A realidade mostra que muitos estabelecimentos penais não dispõem de 

equipamentos e de pessoal apropriados ao atendimento em saúde, o que contradiz 

a Lei de Execução Penal, que garante a saúde às pessoas privadas de liberdade 

(PAIM, 2006). 

Cabe ressaltar que, além das precárias condições de higiene, a baixa 

qualidade da alimentação e o estresse causado pela situação de confinamento 

aumentam o risco de adoecimento das pessoas privadas de liberdade. O ambiente 

prisional oferece altos riscos a toda essa população exposta a riscos físicos, 

psicológicos e a transmissão de doenças. Isso torna indispensável a realização da 

promoção de saúde e de prevenção de agravos através de ações educativas e 

preventivas oferecidas (BRASIL, 2005). 

 

As prisões Brasileiras, de maneira geral, caracterizam-se por insalubridade, 
superpopulação, confinamento permanente, falta de investimentos 
governamentais e violência (SILVA, NAZARIO, LIMA; 2015 p. 08). 
 

 
            Essa superlotação, precariedade e insalubridade das celas propiciam 

ambientes ideais à proliferação de endemias e ao contágio de doenças. Além 

desses fatores, figuram a má alimentação, o sedentarismo, o uso de drogas, a falta 

de higiene que podem favorecer as pessoas privadas de liberdade que adentram ao 
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sistema carcerário em condição sadia, de lá, não saírem sem ser acometidas de 

uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas (ASSIS, 2017). 

 Ainda de acordo com Assis: 

 

Os presos adquirem as mais variadas doenças no interior das prisões. As 

mais comuns são as doenças do aparelho respiratório, como a tuberculose 

e a pneumonia. Também é alto o índice da hepatite e de doenças venéreas 

em geral, a AIDS por excelência. Conforme pesquisas realizadas nas 

prisões, estima-se que aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam 

portadores do 
1
HIV, principalmente em decorrência do homossexualismo, 

da violência sexual praticada por parte dos outros presos e do uso de 

drogas injetáveis (ASSIS, 2010. p.01). 

 

Até o ano de 2013, nove estados brasileiros informaram, ao Conselho 

Nacional do Ministério Público, que, na maior parte de suas penitenciárias, não 

existiam farmácias e não havia protocolos de atendimento e de procedimentos 

específicos em caso de ocorrência de patologias infectocontagiosas. Relataram, de 

igual modo, não haver atendimento médico emergencial em 25 prisões quando 

necessário (BRASIL, 2014).  

Em um estudo de Minayo e Ribeiro (2016), relata-se a grande falta de 

atenção em uma instituição penitenciária brasileira, onde a maior queixa das 

pessoas se deve à escassez de profissionais e à falta de atenção à saúde. Os 

indivíduos expõem que para ir ao médico somente se estiverem à beira da morte.  

 Sanchez et al., (2007) chamam a atenção para essa precariedade do cuidado 

em penitenciárias no Rio de Janeiro. Somado a isso, relatam que todos os 

profissionais envolvidos no sistema penitenciário são mal remunerados, havendo 

muita rotatividade, o que representa um tratamento não contínuo da assistência à 

saúde.  

Pensando na melhoria contínua dessa assistência à população, o Ministério 

da Saúde, em conjunto com o Ministério da Justiça, constitui as equipes de atenção 

à saúde prisional com a função de realizar a atenção básica nas instituições como 

parte da atenção básica municipal. O incentivo financeiro foi planejado em forma 

escalonada, com o número de pessoas privadas de liberdade, definindo a carga 

horária e a constituição das equipes mínimas (BRASIL, 2014). 

                                                           
1
 HIV: é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS, ataca o sistema 

imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Para que a efetivação dessas ações se dê, de maneira coerente, a atenção 

integral à saúde das pessoas privadas de liberdade deve primar por procedimentos 

pautados na prevenção de agravos e na promoção de saúde, ações de saúde bucal, 

ações e serviços de saúde mental, ações efetivas para prevenção de doenças como 

as DST/HIV/Aids, as hepatites, tuberculose, hipertensão, diabetes e hanseníase, 

bem como aquisição e controle de medicamentos, imunizações e exames 

laboratoriais (BRASIL, 2014). 

Para Pinto e Hirdes (2006), o profissional da saúde não pode ficar omisso 

frente às situações de violação dos direitos humanos como no caso do atendimento 

aos detentos. Esse profissional deve incentivar o resgate da condição humana 

dessas pessoas, como uma contribuição para a tão almejada transformação 

institucional. 

Em uma entrevista, a promotora Dra. Érika Puppim (2016), com o intuito de 

explicar a atuação do Ministério Público (MP) sobre a saúde prisional, diz atuar na 

fiscalização sobre a eficiência na prestação dos serviços públicos e 

responsabilidades frente à saúde das pessoas privadas de liberdade, buscando 

melhorias na prestação do serviço público de forma irrestrita. 

Ainda, para Érika Puppim (2016), nesse universo carcerário violento e 

insalubre e com superpopulações, no qual os administradores se preocupam com a 

segurança, é preciso sensibilizá-los quanto às melhorias das condições de vida e do 

acesso à saúde em conformidade aos direitos constitucionais para toda a população 

privada de liberdade.  

Para Kinner e Wang (2014), muitas são as necessidades em saúde das 

pessoas privadas de liberdade, fato esse que pode afetar diretamente a segurança 

pública e no bem-estar de toda a população, pois as vulnerabilidades são 

encontradas dentro e fora do sistema prisional. Portanto, todas as pessoas que 

serão privadas de liberdade, quanto as que já estão no sistema prisional devem ser 

cuidadas durante todo o processo. 

 Segundo Bick (2007), os ambientes de confinamento podem colaborar, 

significativamente, na disseminação de doenças infecciosas, pois as pessoas 

permanecem em um mesmo ambiente, muitas vezes em condições precárias de 

higiene, podendo ser um risco maior para infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), hepatites virais, IST e tuberculose. 
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Buscando entender como está a assistência em saúde no sistema prisional, 

analisaram-se alguns dados apresentados pelo INFOPEN (2017) sobre a cobertura 

por equipes do SUS. A partir disso, percebeu-se que somente 54 mil pessoas 

privadas de liberdade estavam cobertas em 2017. Isso mostra que mais de 90% da 

população prisional cumpre pena em unidades, onde não existe equipe de saúde, 

assim como o Presídio do presente estudo (INFOPEN, 2017).  

As informações apresentadas através de um questionário aplicado pelo 

INFOPEN (2017) mostram que, das 1.423 unidades prisionais cadastradas, somente 

690 (48%) declararam ter espaço para realização de consultas médicas; espaços 

esses compartilhados para outras atividades. Dessas unidades, somente 130 

possuem médico clínico geral (9%) em algum período.  

Para Job Neto (2019), o que se pode ser perceber com esses dados 

apresentados acima é que nenhuma unidade prisional está pautada na execução 

das ações de saúde da PNAISP e que mais de 90% das pessoas privadas de 

liberdade, ainda, estão sem acesso aos serviços de saúde do SUS.  

Fato esse que pode ser correlacionado à superlotação, evidenciando os 

atrasos no diagnóstico e no tratamento, assim como a falta de medidas e de ações 

específicas de prevenção de agravos e na promoção da saúde. Além disso, faltam 

materiais como preservativos, seringas, equipamentos e insumos de tatuagem 

esterilizados, que podem prevenir o aparecimento de diversas patologias (SOUZA et 

al., 2012; BATISTA, 2016).  

As condições de saúde das pessoas privadas de liberdade estão realmente 

precárias. Por esse motivo, alguns pesquisadores recomendam que a PNAISP seja 

realmente executada em todo o país para todas as unidades prisionais e suas 

populações sejam incluídas na atenção primária. Além disso, que as equipes 

básicas prisionais atendam às particularidades das pessoas com integralidade e 

executem os programas da atenção primária dentro dos sistemas prisionais. Não 

esquecendo a importância da implantação do instrumento de coleta de dados do 

SINAN para identificação das pessoas privadas de liberdade e suas 

vulnerabilidades, auxiliando no cuidado em saúde (JOB NETO, 2016; BATISTA, 

2016).  

Se todos os administradores dos sistemas penitenciários brasileiros 

resolverem a questão da superlotação e, na sequência, pensarem efetivamente em 

estratégias para controlar os agravos dessa população privada de liberdade, devem 
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lembrar que necessariamente deverão envolver as ações de atenção primária à 

saúde para resolver grande parte dos seus problemas de saúde (FILHO; BUENO, 

2016).  

 

2.6 DIFERENTES PATOLOGIAS QUE PODEM ACOMETER AS PESSOAS 

PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO  

 

           Todas as pessoas privadas de liberdade estão vulneráveis a muitos 

problemas de saúde, assim como certa dificuldade em acessar o sistema de saúde, 

tanto durante quanto após a sua detenção (KINNER, 2014).  

Em meio a tantos fatores que podem interferir na questão de saúde das 

pessoas privadas de liberdade, aparecem as doenças, dentre elas, as mais comuns 

são as infectocontagiosas como tuberculose, hepatite e HIV/AIDS (DRAINE et al., 

2014). 

 As pessoas privadas de liberdade são consideradas com alto risco para 

diversas infecções, entre elas: tuberculose, síndrome de imunodeficiência adquirida 

(Aids), Hepatites B e C, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Todas podem 

estar ligadas a fatores como reduzido nível socioeconômico, dependência e uso de 

drogas ilícitas, condições precárias; tudo isso pode aumentar a taxa de 

disseminação dessas doenças (COELHO. 2009b). 

Para WHO (2017), a tuberculose apresenta-se como a 9ª causa de morte no 

mundo, sendo uma das metas específicas a erradicação da tuberculose até o ano de 

2030, incluindo, nessa meta, a redução de 90% de mortes pela patologia. 

Para WHO (2001) e Fazel, Baillargeon (2011), as pessoas privadas de 

liberdade estão entre as mais vulneráveis para contrair a tuberculose e o vírus da 

imunodeficiência humana HIV/AIDS. Tais doenças são provenientes de grupos 

sociais minoritários e podem apresentar maiores riscos de problemas de saúde com 

maior incidência à tuberculose.  

Em estudo de Sanchez et al., (2007), observaram-se altas taxas de 

tuberculose na população brasileira privada de liberdade. Isso mostra a necessidade 

do sistema para a efetivação de medidas que sejam mais determinantes ao controle 

das doenças nos sistemas prisionais brasileiros. 

A população privada de liberdade está entre as mais vulneráveis à 

tuberculose. Sendo essa patologia um produto de desigualdade social no Brasil, 
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muitos órgãos, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, buscaram, através 

da Resolução nº 444, de 06 de julho de 2011, uma articulação para efetivar medidas 

efetivas com o objetivo de eliminar a doença no país (BRASIL, 2011).  

Essa Resolução, acima citada, pretendeu fortalecer estratégias importantes 

para o enfrentamento da tuberculose no país, trazendo a garantia à qualidade 

laboratorial, à implantação do teste rápido, à intensificação de ações de controle da 

infecção e a aprofundar o controle da tuberculose TB MDR no âmbito nacional; 

enfim, desenvolver ações estratégicas para atender as pessoas privadas de 

liberdade (BRASIL, 2011).  

No ano de 2018, o Ministério da Saúde, com o crescimento da doença no 

país, busca intervir com medidas inovadoras e eficientes que possam resultar no 

aumento da detecção de casos de tuberculose e na redução da transmissão, assim 

como na prevenção do surgimento de formas resistentes da doença. No sistema 

prisional, é importante as estratégias contribuírem com a realização de diagnóstico 

precoce e a adesão ao tratamento da Tuberculose (BRASIL, 2018).  

 Sobre o HIV/AIDS e doenças infecciosas, Bravo (2009) relata a alta 

mortalidade de pessoas privadas de liberdade por essas patologias no sistema 

prisional brasileiro devido à transmissão parenteral e sexual, com comportamentos 

inapropriados relatados por essa população. 

Os dados existentes no Brasil mostram que, entre as pessoas privadas de 

liberdade, a prevalência do HIV/AIDS é dez vezes maior que a da população geral. A 

incidência do vírus HIV em 2015foi de 2.189,9 casos para cem mil detentos e na 

população geral foi 15,8, o que mostra que essa incidência foi 138 vezes menor 

(INFOPEN, 2017).  

Importante lembrar que a realização de novos e de atuais estudos sobre a 

prevalência dessas doenças nessa população faz-se necessária para se conhecer o 

perfil epidemiológico, buscando encontrar estratégias que possam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade (BRAVO, 2009).  

Para Shalihuet et al., (2014), as pessoas privadas de liberdade apresentam, 

portanto, grandes chances de contrair o HIV dentro do sistema penitenciário, no qual 

os ambientes apresentam-se superlotados e insalubres, aumentando a 

vulnerabilidade para o HIV. Essa prevalência de HIV, igualmente, mostra-se entre as 

pessoas privadas de liberdade em penitenciárias de diferentes regiões no mundo 

(RICH et al., 2016). 
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 Esse elevado número de doenças infecciosas também representa um grande 

problema sanitário para o Brasil, o que torna evidente como se mostra todo o 

sistema penitenciário brasileiro, ou seja, formado por ambientes que precisam, 

urgentemente, programar ações estratégicas terapêuticas adequadas à realização 

de prevenção e ao controle de diversas patologias, facilitando também o acesso,das 

pessoas privadas de liberdade, a programas educacionais com o objetivo de 

melhorar o controle da propagação da infecção (GOLROKHI et al., 2018).  

As doenças respiratórias, de modo semelhante, podem acometer as pessoas 

privadas de liberdade, visto que muitos sistemas prisionais brasileiros se encontram 

superlotados, com pouca iluminação solar e muitas sem ventilação. Associados a 

esses fatores estão os hábitos alimentares, muitas vezes inadequados, consumo de 

drogas. Tudo isso pode tornar tais indivíduos suscetíveis a desencadear as 

patologias citadas (BRASIL, 2011).  

As doenças respiratórias são detectadas por sintomas como dor torácica, 

tosse com secreção ou não, coriza, cefaleia. Todas as pessoas privadas de 

liberdade que apresentarem esses sintomas ou mesmo “tosse há mais de duas 

semanas, sudorese noturna, perda ponderal ou febre persistente”, devem ser 

encaminhadas a exames de baciloscopia de BAAR e radiografia de tórax para 

descartar a tuberculose. Isso deveria ser rotina no sistema prisional, ou seja, solicitar 

de exames (BRASIL, 2011, p. 25). 

Todas essas doenças respiratórias citadas acima, que podem acometer as 

pessoas privadas de liberdade no sistema prisional brasileiro, demonstram a enorme 

fragilidade do sistema carcerário, o qual não oferece condições salubres para essa 

população. Portanto, nota-se que muitas intervenções se devem realizar o mais 

breve possível pelos governos federal e estadual, visando à promoção de melhorias 

das condições de saúde de todas as pessoas privadas de liberdade e a inserção de 

mais equipes de saúde prisionais a fim de fomentarem a orientação para todas as 

pessoas no sistema prisional e adequarem o autocuidado às condições em que se 

encontram na penitenciária (COHN, 2012). 

Segundo Magri (2015), a infecção pelo vírus da hepatite C, também, aparece 

entre os agravos nos sistemas prisionais. É uma doença pública, com alta 

prevalência, que pode ser estimada em 1% (LAFFERTY et al., 2018). Apesar de os 

estudos brasileiros apresentarem boa qualidade metodológica para a avaliação da 

prevalência do vírus da hepatite C, são escassos dados que podem auxiliar nas 
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decisões de prevenção e implementação de políticas em saúde pública para o 

sistema prisional. 

Outra patologia presente em grandes prevalências enquadra-se nas doenças 

psiquiátricas, estimando-se que de 10 a 25% de pessoas privadas de liberdade 

tenham algum transtorno mental grave, chegando à proporção de 3 a 6 vezes da 

população geral (HIRSCHTRITT; BINDER, 2017). 

Essas prevalências de transtorno mental variam muito entre os estudos 

realizados, mas sempre apontando para a alta morbidade. Uma revisão sistemática 

realizada com 22 estudos identificou uma faixa de variação de prevalências de 

transtorno mental de 55% a 80% na população prisional (BRINK 2005). 

Segundo dados de Brasil (2017), as pessoas privadas de liberdade podem 

apresentar maior possibilidade em cometer suicídio ligado a algum transtorno 

mental.Essa probabilidade é quatro vezes mais do que a população brasileira total. 

Se foram verificados 22,2 suicídios para cem mil pessoas privadas de liberdade, na 

população nacional esse índice é de 5,5.  

Em estudo de Shresthaa et al., (2018), percebe-se que a assistência 

psiquiátrica e o apoio social à população de alto risco servirá para melhorar a saúde 

mental dessas pessoas privadas de liberdade, sendo importante para a diminuição 

dos sintomas depressivos e o aumento do apoio social como objetivos primários nos 

sistemas prisionais.  

Santos et al., (2019), as pessoas privadas de liberdade estão adoecendo 

mentalmente nas instituições, sendo esse fator associado ao alto índice de 

depressão, considerado como sério problema de saúde pública, levando a pensar 

que pode ser associado aos comportamentos suicidas, piorando, cada vez mais, as 

condições de saúde dessa população.  

Para Hanner e Riley (2013), as mulheres também são acometidas por 

problemas de saúde, sendo o maior de leso fator saúde mental. Elas são as que 

mais sofrem com esse tipo de agravo. Outra patologia que acomete as pessoas 

privadas de liberdade do sexo feminino são as doenças ginecológicas, 

principalmente nas que não recebem atendimento rotineiro de um médico 

ginecologista.  

Segundo relatório da OMS (2007) evidenciam-se dados afirmando que o uso 

de drogas e a infecção com HIV é maior entre as pessoas privadas de liberdade do 

sexo feminino do que entre as pessoas do sexo masculino, assim como, em relação 
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à infecção pelo HIV e pelo Vírus da Hepatite C (HCV) e a saúde sexual e reprodutiva 

foram os focos mais abordados entre as mulheres.  

 Pensando ainda na saúde das mulheres, diversos estudos revelaram que as 

essas estão muito mais expostas a diversas vulnerabilidades e infecção tanto pelo 

HIV quanto pelo HCVpor encontrarem-se encarceradas em condições insalubres 

propensas à transmissão de muitas outras doenças (GABE; LARA, 2008 e 

STRAZZA et al. 2007).  

Com a realização de um estudo que analisou 34 penitenciárias no Estado de 

São Paulo, Fernandes et al., (2014) relatam que os principais problemas 

encontrados se deram quanto à dificuldade de oferta de exames laboratoriais e de 

imagens para a realização de diagnósticos mais precisos. As equipes, na sua 

grande maioria, mostraram-se em condições de atendimento às pessoas privadas 

de liberdade e em relação ao processo. O fato observado mostrou que mais de 60% 

das penitenciárias estavam no interior do Estado, as quais não apresentavam 

condições estruturais que pudessem garantir o atendimento em saúde à 

continuidade de tratamento. 

Outros agravos mais comuns que acometem as pessoas privadas de 

liberdade estão correlacionados aos ambientes insalubres das penitenciárias, 

ocasionando leptospirose, micoses, sarnas, infecções bacterianas e as parasitoses 

(DIUANA et al., 2008). 

Grandes são os desafios nesse contexto prático das políticas de atenção 

integral à saúde do homem e da mulher no sistema penitenciário. Dentre os quais, 

destacam-se a busca por dados epidemiológicos de qualidade e a melhoria 

constante das ações de saúde. Para Souza (2013), todo esse panorama da saúde 

no sistema penitenciário mostra o quanto, ainda, é necessário concretizar-se pelos 

gestores e pelos profissionais de saúde nas penitenciárias brasileiras, ou seja,ações 

educativas para a prevenção de todos esses agravos e promoção de saúde, 

contribuindo para haver melhor qualidade de vida a todas as pessoas privadas de 

liberdade.  

 

 

2.6.1 O HIV/AIDS e as Doenças Infecto contagiosas no Sistema Penitenciário  
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            O confinamento, quando em condições insalubres, pode agravar a 

vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade em relação a diversas patologias, 

sendo alto o índice de doenças sexualmente transmissíveis em geral, estimando-se 

que, aproximadamente, 20% dessas pessoas sejam portadores do HIV. Essa 

estimativa estar relacionada às violências sexuais praticadas por outras pessoas 

privadas de liberdade, ao homossexualismo e ao uso de drogas injetáveis (ASSIS, 

2007b).  

            Em estudo de Reis e Bernardes (2011),mostra-se que uma das razões para 

a potencialização do risco de transmissão do HIV se deva à presença de uma 

doença sexualmente transmissível em um dos parceiros. A ocorrência das ISTs é 

apontada como fator adicional de risco para infecção pelo HIV. 

 Entre as ISTs, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é mais 

grave, emergente e um problema de saúde pública importante. Portanto, as políticas 

de saúde preventiva devem-se efetivar nos sistemas penitenciários com a realização 

de ações para combater a disseminação do HIV/AIDS. Um dos principais métodos 

se refere ao uso de medicamentos antirretrovirais, à entrega e à estimulação quanto 

ao uso de preservativos e à transmissão de informações sobre a doença para todas 

as pessoas privadas de liberdade (BRASIL, 2005).  

           Quando se comparam os números de óbitos por doenças infecciosas, a 

tuberculose ocupa o quarto lugar e o HIV a primeira causa de óbitos (JUNIOR et al., 

2015). 

             Embora em estudo de Alquimim (2014), quando se realizou o teste rápido de 

HIV em 138 participantes, não se encontrou nenhuma pessoa privada de liberdade 

com sorologia positiva para HIV, 15,9% dos participantes da pesquisa disseram que 

possuíam mais de quatro parceiras (os); a maioria (61,6%) afirmou usar camisinha, e 

21% relataram o não uso de método contraceptivo. O que leva a fortalecer a 

importância da utilização de métodos de prevenção como o uso de preservativos 

pelo fato de as pessoas possuírem múltiplos parceiros sexuais.  

            No ano de 2015, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) publicou diversas recomendações com vistas à interrupção do aumento do 

número de pessoas infectadas pelo vírus nas penitenciárias do país. Dentre diversos 

estudos, encontra-se o de Reis; Bernardes (2011), que mostra como resultados de 

sua pesquisa, realizada com internos das cadeias públicas de quatro municípios do 

Mato Grosso, que o preservativo masculino é utilizado apenas na primeira relação, 
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ou melhor, quando se trata de parceiro (a) fixo (a) não é mais usado. Tal dado é 

preocupante. 

Em relação à epidemia no Brasil, até junho de 2018, notificaram-se 984.129 

casos de AIDS. A prevalência do HIV se mantém estável em 0,6% desde o ano de 

2004, concentrando-se a maior prevalência na população privada de liberdade e 

vulnerável, atingindo 10,5% (BRASIL, 2018).  

 Para Akeke et al. (2014), as pessoas privadas de liberdade apresentam um 

elevado conhecimento em relação a como devem conviver com a doença de HIV 

dentro das penitenciárias, onde existe escassez de apoio e de aconselhamento. 

Porém, muitos são os equívocos sobre a patologia e sobre a utilização de 

preservativos. Dessa forma, é necessário que penitenciárias busquem implantar a 

educação em saúde em suas instituições. O risco grande de contrair o HIV está no 

fator de as pessoas não se importarem com a utilização de preservativos para se 

protegerem.  

 

 

2.6.2 As doenças respiratórias e a tuberculose  

 

            Sobre as doenças respiratórias, discorre Assis (2007) que as pessoas 

privadas de liberdade podem adquirir diversas doenças nas penitenciárias, sendo as 

mais comuns doenças do aparelho respiratório, como a tuberculose e a pneumonia. 

No Brasil, os índices de doenças como a tuberculose e o HIV/AIDS continuam 

a se elevar. Conforme estudo de Castro et al. (2019), os indivíduos positivos de HIV 

apresentam maiores probabilidades de adquirirem a tuberculose e impactarem no 

aumento da incidência das taxas de mortalidade; fator esse que dificulta a sua 

eliminação (OLIVEIRA et al., 2018; MACHUCA et al., 2017).  

 Essa dificuldade se encontra nas populações de maioires vulnerabilidades, 

portanto, segundo Castro et al. (2019), estratégias devem ser propostas para que 

todas as unidades prisionais consigam controlar a dupla carga de doenças (TB / 

HIV), a fim de conseguirem atingir a meta estipulada pela Organização Mundial da 

Saúde(WHO,2017), para o fim da tuberculose até o ano de 2030.   

            A tuberculose, no contexto das penitenciárias brasileiras, pode afetar 

diretamente o convívio social das pessoas privadas de liberdade, portanto, a grande 
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maioria deveria receber informações a respeito da doença de forma rotineira, o que 

poderia contribuir para o controle da tuberculose (WAISBORD, 2010).  

Com o Plano Nacional de Controle de Tuberculose no sistema penitenciário, 

normatizaram-se inúmeras ações para prevenção e acompanhamento quanto à 

tuberculose em pessoas privadas de liberdade com metas pactuadas como: a 

obtenção de até 85,0% de pessoas curadas, a redução da transmissibilidade e a 

prevenção de ocorrência de novos casos e a busca da diminuição do abandono 

menor, havendo 5,0% com melhor prognóstico e menor risco para resistência às 

drogas de primeira linha (OLIVEIRA; NATAL; CAMACHO, 2015).  

  Para facilitar e aumentar a prevenção à disseminação dessa doença, o 

Plano Global de 2016-2020 fornece diversas estratégias à realização da busca ativa 

de casos para rastreamento de contatos com o objetivo de atingir, pelo menos, 90% 

da população vulnerável (MSTOP, WHO, 2016).  

Em estudo de Bhatnagar (2019), pode-se perceber que, em muitos países no 

mundo, existem inúmeros fatores, individuais e estruturais, dificultando a descoberta 

de novos casos nas penitenciárias. Assim o manejo do HIV e da tuberculose podem 

ser muitas vezes falhos, pois os sistemas de serviços de saúde nos sistemas 

prisionais não conseguem implementar estratégias intensificadas de triagem em 

todas as pessoas privadas de liberdade.  

 Países como a Índia, que intensificou as ações à detecção precoce de 

tuberculose em suas prisões, percebe-se que, em exames realizados em 738 

internos, 53% desses apresentaram sintomas presumíveis de tuberculose em 

microscopia de escarro, sendo detectados 14 novos casos. Além de testarem 657 

internos para HIV, dos quais 41 novos casos foram positivos para HIV, ou seja, 

16,5%, três internos positivaram para tuberculose e HIV (BHATNAGAR, 2019).   

            O maior desafio, que provavelmente todas as instituições prisionais possam 

ter, deve-se em como controlar a tuberculose, encontrando uma maneira para que 

todas as pessoas privadas de liberdade possam aderir ao tratamento, aplicando 

medidas que reduzam as taxas de abandono pela resistência aos medicamentos, o 

que faz os portadores continuarem transmitindo a doença (OLIVEIRA; FERREIRA; 

ROSA, 2016).  

As doenças respiratórias podem ser prevenidas quando identificados todos os 

fatores de risco e se estabelecerem medidas efetivas à prevenção. Podem ser 

considerados como fatores de risco o tabagismo, a poluição ambiental, os 
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alérgenos, os agentes ocupacionais e algumas doenças como esquistossomose e 

doença falciforme, afora pneumonia, bronquiolite e tuberculose, que, além de 

causarem cicatrizes nas vias aéreas, também podem ser consideradas fatores de 

risco com impacto significativo sobre essas doenças (BRASIL, 2018).  

 

 

2.6.3 As Hepatites virais  

 

Em estudo de Souza et al., (2013) sobre a atenção à saúde no sistema 

penitenciário brasileiro, identificou-se a presença de hepatite B e C, sendo a última 

associada ao HIV, à tuberculose, às doenças parasitárias e mentais. 

Segundo dados apresentados pela Organização UNAIDS (2017), a Hepatite C 

apresenta-se como uma das principais causas de morbidade e mortalidade, o que 

pode representar enorme preocupação à saúde pública. Associa-se esse elevado 

número ao uso de drogas injetáveis no mundo, pois seu vírus é transmitido pelo 

sangue e pelo compartilhamento de equipamento contaminado (LAFFERTY et al., 

2018). 

 Entre as metas da OMS, está a eliminação da hepatite viral até o ano de 

2030, incluindo, também, 90% de redução de novas infecções pelo vírus da hepatite 

C (HCV) e 64% da mortalidade (WHO, 2016).  

 Para Scott et al. (2018), as pessoas privadas de liberdade apresentam maior 

prevalência para hepatite C. Isso ocorre principalmente devido ao encarceramento 

de pessoas que injetam drogas, representando o principal grupo de risco para HCV.  

 As hepatites são consideradas como um problema internacional de saúde 

pública, pois é uma doença transmitida pelo sangue por um vírus, o qual pode ser 

contraído por práticas de injeção insegura e/ou com o compartilhar materiais 

contaminados (HAJARIZADEH; GREBELY; DORE, 2013). 

 Na população carcerária, a estimativa global da prevalência dessas doenças 

é15% de HCV. Isso sugere que o tratamento seja prioritário para esse grupo de 

pessoas, podendo ser utilizadas novas terapias mais eficazes e de baixos efeitos 

colaterais com antivirais de ação direta, com a intenção de eliminar o HCV dos 

ambientes penitenciários. Essas ações visam à redução de danos nesse ambiente 

para impedir a transmissão e reinfecção da patologia (BUTLER; SIMPSON, 2017). 
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            No seu estudo, Coelho et al., (2009a) aborda a soro prevalência da Hepatite 

B em detentos. Participaram 333 pessoas privadas de liberdade, sendo que 65 

dessa amostra positivou para um dos marcadores da Hepatite B (HBV). A partir 

disso, percebe-se que a infecção pelo HBV esteve associada à idade acima de 30 

anos, uso prévio de drogas injetáveis e de compartilhamento de agulhas. Outros 

fatores visualizados nesse estudo foram tatuagem, antecedente de ISTs e relação 

sexual com usuário de droga ilícita.  

 Importante a reflexão quanto às ações de prevenção, entre elas, uma das 

mais importantes é a utilização do preservativo de forma correta por ser 

imprescindível entre as pessoas privadas de liberdade a fim de buscar a queda na 

ocorrência de novos casos de hepatite B, haja vista sua eficácia como barreira física 

de transmissão de partículas semelhantes à de pequenos vírus causadores de ISTs 

(SILVA et al., 2017).  

 

 

2.6.4 Os transtornos mentais  

 

Segundo Draine et al. (2011), as comorbidades psiquiátricas são elevadas, 

variando entre 50 a 90%, e as mais freqüentes associam-se com transtornos 

mentais por uso de drogas. 

           Para autores como Abram, Teplin et al. (2003), as elevadas comorbidades 

psiquiátricas apresentadas pelas pessoas privadas de liberdade mostram, em 

estudo, que, também, os transtornos mentais estão associados ao uso de drogas 

conforme relatado por Draine et al. (2011). Outro estudo realizado nos Estados 

Unidos identificou que 72% dos presos com transtornos mentais graves 

apresentavam algum transtorno por uso de drogas associado e quando se 

consideraram apenas os transtornos depressivos graves, a prevalência atingiu 

74,2%. 

            Segundo estudo de Brinded et. al., 2001, os índices de transtornos mentais 

são elevados e podem ser decorrentes de abuso de drogas, psicoses, transtornos 

afetivos, transtorno obsessivo compulsivo e estresse pós-traumático 

 Carraet et al., 2004, em um estudo, mostra que, de 990 internos de uma 

penitenciária, 89,47% apresentaram transtornos de dependência de substância e de 
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presença de HIV em 19,1%. Prevalência mais alta de transtornos mentais nessa 

população do que nos EUA e nos demais países europeus. 

           As prevalências de transtornos mentais nas populações prisionais costumam 

variar significativamente entre os estudos, mas sempre apontando para a alta 

morbidade. Revisão sistemática realizada com análise de 22 estudos científicos 

identificou uma faixa de variação de prevalências de transtorno mental de 55% a 

80% na população prisional (BRINK, 2005). 

Estudos mostram a ocorrência de uma abrupta ruptura de vínculos quando as 

pessoas são privadas de liberdade. Isso pode aumentar as taxas de doenças 

mentais como a depressão, pois, expõe os indivíduos a inúmeros fatores de riscos 

como a quebra de relacionamentos afetivos, o isolamento, a ruptura de atividades do 

cotidiano e a ociosidade (COLMENARES et al., 2007; ESSAU et al., 2010).  

Para Colmenares Bermudez (2007), os transtornos mentais observados 

ocorrem por perda de relacionamentos emocionais, pela baixa autoestima, pela 

diminuição da autonomia, pela associação com outras doenças que a privação da 

liberdade pode constituir, pelas sérias mudanças na personalidade das pessoas 

associadas ao medo, depressão e ansiedade.  

            Para Benavides et al., (2019), a depressão e a psicose apareceram em 

50,2% dos participantes de seu estudo e as duas juntas ocorreram em 22,0% dos 

casos, sendo que o consumo de drogas nas penitenciárias foi encontrado em 41,4%. 

Se esses fatores se relacionarem, percebe-se que pode haver um aumento de 

doenças mentais, nessas pessoas privadas de liberdade, causadas por fatores como 

o não recebimento de visitas, o consumo de drogas. A depressão e a psicose nesse 

grupo desencadeiam-se, muitas vezes, pela falta de visitas e pelo consumo de 

drogas na penitenciária.  

            Estudo realizado na Inglaterra e na Escócia, por Reed (2003), 1 em cada 10 

pessoas privadas de liberdade não apresentava transtorno mental, 10% dos homens 

e 14% das mulheres apresentaram psicoses e as neuroses apareceram em 59% dos 

homens e 76% das mulheres; a tentativa de suicídio apareceu em 2% das pessoas. 

Dados esses podem ser correlacionados com as causas de doenças mentais nas 

penitenciárias do Brasil.  

           Importante atentar para o agravamento de problemas de saúde física e 

mental para definir ações de enfrentamento desse problema dentro das 

penitenciárias do Brasil, pois as pessoas privadas de liberdade que apresentam 
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qualquer transtorno mental em seu confinamento têm o direito a ter um 

acompanhamento especializado. A implementação desses serviços para toda essa 

população assegura a assistência à saúde dentro do sistema penitenciário para 

todos (BUTLER; SIMPSON, 2017). 

 

 

2.6.5 As Doenças Crônicas  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes melittus (DM) são 

problemas graves de saúde pública no Brasil e no mundo, pois constituem um dos 

principais fatores de risco ao aparecimento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais, responsáveis por, pelo menos, 40% das mortes por 

acidente vascular cerebral, 25% das mortes por doença arterial coronariana e 

amputação dos pés pela DM (BRASIL, 2013). 

 Portanto, nas penitenciárias, um dos pontos primordiais para os pacientes 

crônicos é a oferta de informação como uma fonte geradora de mudanças de hábitos 

ao autocuidado e à prevenção de agravos maiores, bem como a promoção de saúde 

(BARATO et al., 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2019), o Diabetes Mellitus é descrito 

como uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou de sua 

incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando-se por 

hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e 

proteínas. 

Smeltzer e Bare (2009) relatam que os diabéticos que não controlam sua 

glicemia adequadamente podem apresentar problemas relativos a alterações na 

sensibilidade das extremidades, especialmente nos pés, o que constitui um 

problema de saúde pública por causa da frequência que ocorre e do alto custo do 

tratamento. 

            A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) e associa-

se a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo como coração, encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos e a alterações metabólicas, com consequente aumento do 

risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (SBC, 2016).Se não se tratar 

adequadamente, a hipertensão arterial pode acarretar graves consequências a 



52 
 

alguns órgãos vitais, sabendo que essa doença está entre as mais frequentes 

morbidades do adulto, o que faz dela um grande problema para o Sistema prisional 

de saúde (BARATO et al., 2011).  

A situação de saúde de toda a população que está privada de liberdade é 

muito preocupante. A fim de que se possa controlar isso, a inserção de equipes 

multiprofissionais no sistema penitenciário se faz, cada dia mais, primordial. Essas 

equipes e profissionais terão, entre tantas funções, o objetivo de garantir o direito à 

saúde das pessoas privadas de liberdade, buscando a identificação, o tratamento de 

determinadas patologias encontradas, aqui relatando as doenças crônicas como a 

hipertensão arterial sistêmica e a Diabetes mellittus. Com certeza, o profissional 

enfermeiro integrante da equipe poderá realizar a promoção, a prevenção e a 

identificação de doenças (RIBEIRO et al., 2013). 

            Esse acompanhamento das pessoas privadas de liberdade que apresentam 

patologias crônicas não transmissíveis dentro do sistema penitenciários e deve 

organizar através de novas formas de assistência efetiva, visto que a hipertensão 

arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares, e a diabetes 

melittus é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de 

amputações de membros inferiores. Para tanto, esses indivíduos deveriam ser 

acompanhados já no ingresso com a realização da consulta de enfermagem, 

acompanhados da educação em saúde e do fornecimento das medicações para os 

portadores dessas enfermidades (VAN DE WIEL, 2004). 
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3  METODOLOGIA  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se como descritivo, com um delineamento 

retrospectivo transversal e uma abordagem quantitativa (THOMAS et al., 2007). 

A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de 

determinada população e o estabelecimento de relações entre as variáveis, com 

técnica padronizada para coleta de dados (GIL, 1999). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população de estudo compõem-se por 266indivíduos privados de liberdade, 

que foram admitidos no presídio do município de Caçador – SC, no período de 

janeiro a setembro de 2019, e que ainda se encontravam detidos no momento da 

coleta de dados. Essa ocorreu através da análise dos prontuários individuais das 

pessoas privadas de liberdade no período de janeiro a dezembro de 2019. 

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

Estudo retrospectivo: acoleta de dados realizou-se com base nos prontuários 

do presídio do município de Caçador- SC. A busca pelos prontuários ocorreu por 

meio do sistema da instituição, o qual liberou os prontuários das pessoas privadas 

de liberdade dessa penitenciária para que pudessem ser analisados de acordo com 

as variáveis definidas e selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Obtiveram-se as variáveis que contemplaram os objetivos do estudo através de 

um formulário estruturado pela pesquisadora (Apêndice A), contendo as seguintes 

informações: 

a)Dados sociodemográficos: idade, sexo, cor da pele, situação conjugal, 

escolaridade, cidade de origem e profissão; 

b) Histórico de hábitos e vícios: uso de drogas lícitas e ilícitas; 
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c)Histórico de doenças crônicas não transmissíveis e de doenças 

infectocontagiosas:diabetes, hipertensão, depressão, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDs/HIV),  hepatite B, sífilis, entre outras; 

d) Uso de medicamentos: medicamentos utilizados com acompanhamento médico 

de saúde; 

e) Histórico de realização de teste rápido: HIV, hepatite B e sífilis. 

  Todas as informações obtidas com a coleta de dados repassaram-se para um 

banco de dados do programa Microsoft Excel 2010. 

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com a Resolução CNS 466/2012 do 

Ministério da Saúde e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa- CEP da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP, a qual foi aprovada mediante 

parecer de número 3.619.569(Anexo A) 

Antes do início da pesquisa, enviou-se uma cópia do projeto juntamente com 

uma solicitação por escrito ao Presídio do município de Caçador para autorização do 

desenvolvimento do estudo na instituição (Anexo B). Mediante aprovação, a 

pesquisadora iniciou a coleta dos dados das pessoas privadas de liberdade. A 

justificativa para dispensa do uso do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (Anexo C) e o termo de compromisso para utilização de dados de arquivo 

(Anexo D)são destinados à pesquisa retrospectiva. Importante salientar que as 

pessoas privadas de liberdade que compõem a amostra não sofreram prejuízo 

algum, mesmo porque se coletaram os dados no prontuário individual, preservando 

a identidade de todos. 

 

 

3.5  ANÁLISE DE DADOS 

  

Após formulação do banco de dados, analisaram-se as informações por meio de 

técnicas de estatística descritiva. Confeccionaram-se figuras e tabelas, utilizando a 

síntese das informações obtidas, sendo os resultados apresentados em número e 

em percentagem. As doenças analisadas e associadas ao estudo foram as descritas 
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no embasamento teórico, pois foram as patologias que mais apareceram nos 

prontuários analisados. Para verificar a associação entre as doenças que constavam 

nos prontuários médicos (Hipertensão, Diabetes e Depressão) com a utilização de 

drogas (Álcool, Tabaco, Maconha, Crack e Cocaína), utilizou-se o teste de Qui-

Quadrado. Realizaram-se todas as análises, considerando-se um intervalo de 

confiança de 95% e utilizando-se osoftware IBM SPSS Statistics 22.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caçador localiza-se a 412,2km da capital Florianópolis e apresenta uma 

população de 78.595 mil habitantes, segundo estimativa de 2019, (IBGE, 2019). A 

cidade desempenha papel de centro regional por agregar os municipios da região do 

Contestado, conforme demonstrado no mapa do estado de Santa Catarina (Figura 

1). 

 

Figura 1. Mapa do estado de Santa Catarina com destaque para a região do Contestado 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, (2020). 

 
 O Presídio de Caçador agrega diversos municípios de Santa Catarina: 

Fraiburgo, Videira, Joaçaba, Água Doce, Rio das Antas, Santa Cecília, Lebon Régis, 

Timbó Grande e outros municípios em seu entorno que tenham uma parceria com 

essa instituição presidiária. 

Os resultados apresentados na presente pesquisa limitam-se aos dados 

coletados em prontuários de pessoas privadas de liberdade que passaram pelo 

presídio de Caçador – SC entre os meses de janeiro a dezembrode 2019.  

Os dados apresentados estão organizados seguindo a lógica das questões do 

estudo retrospectivo. E o levantamento através de questionário semiestruturado foi 

agrupado de acordo com a convergência da questão norteadora. 

O presídio de Caçador – SC possui vaga para 96 pessoas (20 na ala feminina 

e 76 na masculina), no entanto essa unidade prisional está operando com cerca de 

200% acima da capacidade. Após uma interdição do Ministério da Justiça, no ano de 

2018 para 2019, a população do presídio ficou estipulada, pela Justiça, em 240 
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pessoas. No entanto, no momento da coleta de dados, encontraram-se 266 

pessoas; dessas 256 homens e 10 mulheres (Tabela 3), isto é, 26 pessoas além do 

estipulado.  Tais dados mostram a continuidade de uma superlotação mesmo após 

intervenção.  

A tabela 3 apresenta o perfil das pessoas privadas de liberdade. O perfil dos 

homens mostrou: a maioria com idade entre 20 a 39 anos, de cor branca ou parda, 

solteiros, com ensino fundamental completo e desempregados. O perfil das 

mulheres evidenciou: maioria com idade entre 20 a 39 anos, de cor branca ou parda, 

casadas, com ensino médio incompleto e desempregadas.  

Observa-se, portanto, uma semelhança em relação à idade dessas pessoas, 

pois, em ambos os sexos, a idade média foi de aproximadamente 32 anos, ou seja, 

uma população que pode ser considerada jovem. Quanto ao estado civil e à 

escolaridade, nota-se uma diferença, uma vez que, enquanto as mulheres, na sua 

maioria, são casadas, os homens são solteiros e com um nível de escolaridade 

inferior ao da maioria das mulheres. Entre a população feminina do presídio de 

Caçador não se encontrou nenhuma pessoa com idade superior a 49 anos, diferente 

da população masculina onde se encontraram 22 indivíduos com idade superior a 49 

anos.  

O perfil das pessoas privadas de liberdade que estavam detidas no presídio 

de Caçador é semelhante ao encontrado por outros pesquisadores que realizaram 

estudos em prisões brasileiras. Os mesmos relatam uma população com idade entre 

29 a 49 anos, sendo a maioria de cor branca ou parda e com baixo nível de 

escolaridade, além de estarem desempregados no momento da prisão (DOS 

SANTOS et al., 2014; CONSTANTINO et al., 2016; MINAYO et al., 2016; SANTOS 

et al., 2019). 

Dados apresentados por Brasil (2017) também mostram que mais da metade 

dessa população é de jovens de 18 a 29 anos. Caso se observe essa população por 

estados brasileiros, as maiores taxas de pessoas privadas de liberdade jovens, com 

menos de 25 anos, estão no Acre (45%), Amazonas (40%), e Tocantins (39%).   

No estado de Santa Catarina, segundo dados fornecidos por Brasil (2017), 

62,04% das pessoas privadas de liberdade são de cor branca e 36,76% formada por 

pessoas negras. Observa-se que, em Caçador, existe uma peculiaridade da região 

sul do estado de Santa Catarina, onde o perfil da população privada de liberdade é, 

na sua grande maioria, da cor branca seguida da cor parda.  
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Quanto ao sexo dessa população, há, em todo o estado de Santa Catarina, 

cerca de 15.009 homens e 1.099 mulheres, o que mostra a disparidade de sexo 

atrás das grades do sistema prisional no estado, pois a faixa etária de mulheres é de 

478 mulheres entre 18 a 30 anos, 593 mulheres de 31 a 60 anos, e 21 mulheres 

acima de 61 anos. Já os dados dos homens é 7.768 de 18 a 30 anos, 7.015 de 31 a 

60 anos, e 225 homens acima de 61 anos de idade. Ressalta-se que esses dados se 

apresentam em todo o estado de Santa Catarina (BRASIL, 2017).  

 

Tabela 3-Perfil das Pessoas Privadas de Liberdade que se encontravam no Presídio de Caçador-SC 

em setembro de 2019, segundo o sexo, faixa etária e ocupação 

Variável Homens n (%) Mulheres n (%) 

Sexo 256 (96,24) 10 (3,76) 

Faixa etária 
Até 19 anos 
20 – 39 anos 
40 – 49 anos 
50 – 59 anos 

60+ anos 
Média ± DP 

 
11 (4,30) 

185 (72,26) 
38 (14,84) 
12 (4,69) 
10 (3,91)  

32,31 ± 39,80 

 
1 (10) 
6 (60) 
3 (30) 

 
 

31,20 ± 15,88 

Cor da pele declarada 
Branca 
Parda 
Negra 

Indígena 

 
114 (44,53) 
123 (48,04) 

18 (7,03) 
1 (0,39) 

 
5 (50) 
5 (50) 
- (0) 
- (0) 

Escolaridade 
Não consta 

Fundamental incompleto 
Fundamental completo 

Médio incompleto 
Médio completo 

Superior incompleto 
Superior completo 

 
4 (1,57) 

59 (23,14) 
76 (29,80) 
56 (21,96) 
56 (21,96) 
3 (1,18) 
1 (0,39) 

 
 

1 (10) 
- (0) 

4 (40) 
3 (30) 
2 (20) 
- (0) 

Estado civil 
Não consta 

Solteiro 
Casado 
Viúvo 

 
2 (0,78) 

157 (61,57) 
93 (36,47) 
3 (1,18) 

 
- (0) 

3 (30) 
7 (70) 
- (0) 

Ocupação   

Aposentado 8 (3,13) - (0) 

Agricultor 18 (7,03) - (0) 

Autônomo 11 (4,30) - (0) 
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Fonte: A AUTORA (2020). 
 

As figuras 3 e 4 mostram as localidades de onde são provenientes as 

pessoas privadas de liberdade que se encontravam no presídio de Caçador – SC no 

período de coleta de dados. A figura 2 mostra o mapa do estado de Santa Catarina 

com o número de pessoas que residem em cada município. Conforme os dados 

coletados, observa-se que, aproximadamente, 55% residem no município de 

Caçador e 7,03% residem no município de Lebon Régis; os demais são de diversas 

cidades do estado de Santa Catarina.  

 

Figura 2 - Mapa regional por cidade de residência das pessoas privadas de liberdade que se 

encontravam no Presídio de Caçador – SC em 2019 

 

 

 
Fonte: A AUTORA (2020); IBGE (2020). 

 

Auxiliar de produção 10 (3,91) - (0) 

Desempregado 117 (45,70) 7 (70) 

Eletricista 3 (1,17) - (0) 

Estudante 14 (5,47) - (0) 

Mecânico 4 (1,56) - (0) 

Motorista 4 (1,56) - (0) 

Operador de máquinas 7 (2,73) - (0) 

Pedreiro 24 (9,38) - (0) 

Pintor 3 (1,17) - (0) 

Serviços gerais 4 (1,56) - (0) 

Vendedor 3 (1,17) - (0) 

Outros 26 (10,16) 3 (30) 
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Na figura 3, expõem-se as cidades de residência das pessoas privadas de 

liberdade de procedência do Estado do Paraná que estavam no presídio de Caçador 

- SC. Conforme mapa apresentado, pode-se perceber que 12 pessoas privadas de 

liberdade são procedentes do Estado do Paraná, distribuídas por cidades como: 

Curitiba, Guarapuava, União da Vitória, Palmas, Mallet, General Carneiro, Coronel 

Vivida e Clevelândia. Dessas pessoas privadas de liberdade, ainda aparecem 

algumas de outros estados que estão detidas nesse presídio do Meio-Oeste 

Catarinense, como: dois de Porto Alegre, um de Patos de Minas, um de Belém do 

Pará, u, de Novo Hamburgo.  E dez dessas pessoas privadas de liberdade não 

relataram a sua procedência. 

 

Figura 3 - Mapa da Região do Paraná por cidade de residência de pessoas privadas de liberdade que 

se encontravam no Presídio de Caçador – SC em 2019 

 
Fonte: A AUTORA, (2020); GOOGLE MAPS, (2020). 
  

 Na tabela 4, pode-se observar que 95,31% dos homens e 100% das mulheres 

realizaram os testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV no momento da admissão 

no presídio ou dias subsequentes à entrada. Quanto ao número de consultas 

realizadas, observa-se que as pessoas privadas de liberdade, tanto homens quanto 

mulheres, realizaram, aproximadamente, duas consultas se encontravam no 

presídio. 
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Tabela 4 - Distribuição percentual de realização do teste rápido para hepatite B, sífilis e HIV e número 

de consultas realizadas pelas Pessoas Privadas de Liberdade que se encontravam no Presídio de 

Caçador-SC em setembro de 2019 

Teste rápido Homens (%) Mulheres (%) 

Sim 95,31% 100% 

Não 

 

4,69% 0 

 

 

Número de consultas  

(média ± desvio padrão) 

 

1,57 ± 2,53 

 

2 ± 2,10 

Fonte: A AUTORA(2020). 

 

A realização dos testes rápidos é utilizada no mundo todo e mostra vantagens 

muito significativas se comparada ao método laboratorial, sendo introduzida no 

sistema prisional pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade. Considera-se como um método simples e não requer 

profissionais especializados, o que permite o conhecimento dos resultados e o 

atendimento imediato às pessoas privadas de liberdade que possam ter seus 

resultados positivos para qualquer das patologias testadas (BRASIL, 2014). 

  Para o DEPEN (2016), os testes rápidos no sistema prisional têm o objetivo 

de prevenir a disseminação de doenças infectocontagiosas como a detecção de HIV, 

sífilis e hepatites B e C. Muitas são as vantagens da aplicação dos testes rápidos no 

sistema prisional, como a realização de diagnósticos precoces para o controle 

interno e a prevenção das doenças infectocontagiosas entre as pessoas privadas de 

liberdade e pode servir como um apoio à equipe de saúde mental para auxiliar na 

terapia desse grupo (MOURA, 2017). 

Os testes rápidos na penitenciária de Caçador são oferecidos quando as 

pessoas entram para a instituição prisional e na realização de consulta de rotina. 

Essa prática é inserida pelo estado de Santa Catarina baseada na Política Nacional 

de Atenção Integral às pessoas privadas de liberdade para incentivar o cuidado de 

saúde para todos os indivíduos com doenças infecto contagiosas privados de 

liberdade e, ainda, para detectar novos casos de doenças naqueles que estão 

adentrando ao sistema prisional (BRASIL, 2014).   
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A implementação dos testes rápidos no contexto das penitenciárias brasileiras 

para a realização de diagnóstico de ISTs, HIV e Hepatites Virais representa um 

avanço na área da atenção básica prisional. Portanto, essa prática pode ainda 

melhorar o monitoramento das doenças infectocontagiosas e o perfil epidemiológico 

(ROCHA et al., 2013).  

Uma das grandes preocupações da aplicação dos testes rápidos nas 

penitenciárias de todo o Brasil é a garantia do sigilo e da confidencialidade. Para 

tanto, é importante que se assegure a todas às pessoas privadas de liberdade a 

testagem sempre associada ao aconselhamento (BRASIL, 2014).  

Para Moura (2017), quando se oferta o teste rápido de exames como o HIV, 

ou demais testes rápidos, é importante todos os profissionais de saúde no sistema 

prisional lembrarem do aconselhamento pré e pós-teste, atentando ao sigilo e a 

associações,muitas vezes, de práticas sexuais, situações de violência, uso de 

drogas injetáveis que possam favorecer exposição de risco a DST/HIV/Aids. 

Necessário lembrar que toda pessoa com teste positivado para o HIV terá o direito à 

assistência ambulatorial especializada, dentro ou fora do sistema prisional. 

Quanto à prevalência de hepatite C na população carcerária do Brasil, 

estudos realizados nas prisões brasileiras mostram que, em São Paulo, ocorre uma 

alta incidência, enquanto no sistema prisional de Florianópolis – SC observou-se 

uma incidência relativamente baixa de aproximadamente 5% (MAGRI, et al.,2015; 

FELISBERTO, et al., 2019). 

Estudo realizado por Job Neto et al.,(2019) avaliou as morbidades de saúde 

no sistema prisional brasileiro entre os anos de 2007 e 2014 e mostra que o número 

de casos de AIDS e hepatites virais diminuíram entre os anos de 2007 e 2014, 

enquanto os números de casos de sífilis tiveram um surpreendente aumento de mais 

de 200%. Esses dados reforçam a importância da realização dos testes rápidos na 

população carcerária como forma de prevenção na disseminação das infecções 

sexualmente transmissíveis. 

A tabela 5 apresenta as doenças mais prevalentes na população carcerária 

de Caçador – SC. Conforme se pode observar, as doenças do sistema nervoso 

central são as mais prevalentes, destacando-se a depressão em 19,53% dos 

homens e em 30% das mulheres, seguida das psicoses em homens e dos distúrbios 

do sono tanto em homens quanto em mulheres. Cabe, ainda, também, ressaltar que 

uma parcela da população masculina que se encontrava detida apresentava 
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infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), sendo, dessas, a sífilis a mais 

prevalente. Muitas são as patologias encontradas nos prontuários dessa população, 

algumas podendo relacionar-se com patologias prévias, embora haja casos em que 

o ambiente prisional possa desencadear ou descompensar uma psicopatologia, 

além do que, a precariedade da unidade prisional pode colaborar com o aumento de 

patologias entre as pessoas privadas de liberdade. 

Para Dolanet et al., (2016), todas as penitenciárias podem oferecer grandes 

riscos de propagação de doenças, mas também prevenção para muitas dessas 

infecções.  Nesse sentido, é preciso tratar de questões importantes quanto à 

organização dos serviços de saúde nas penitenciárias para ampliar os serviços de 

saúde para toda a população carcerária, estejam doentes ou não, visando à 

importância da prevenção e da promoção de saúde.  

 

Tabela 5 - Distribuição percentual das doenças relatadas nos prontuários por homens e por mulheres 

que se encontravam detidos no presídio de Caçador – SC em setembro de 2019 

Doenças Homens (%) Mulheres (%) 

Hipertensão arterial 4,30 10 

Diabetes mellitus 2  

Distúrbios gástricos 2,34  

Distúrbios respiratórios 1,17  

Distúrbios do sono 11,72 30 

Depressão 19,53 30 

Psicose 12,5  

Epilepsia 3,51 10 

Sífilis 3,90  

HIV/AIDS 1,56  

Fonte: A AUTORA (2020).  

 

 O direito à saúde das pessoas privadas de liberdade (PPL) é garantido no 

Brasil por importantes dispositivos legais e normativos. Como se vê, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP) visa à melhoria da saúde da população prisional 

brasileira, estabelecendo um processo saúde-doença-atenção para além dos 

indivíduos (BRASIL, 2014b). 
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Os dados apresentados na tabela 5 corroboram outros estudos que avaliaram 

a saúde mental da população carcerária brasileira, os quais mostram uma 

prevalência preocupante de depressão e de psicoses nessa população (ANDREOLI 

et al., 2014; CONSTANTINO, et al., 2016; SANTOS, et al., 2019). Santos et al., 

(2019) relata que a depressão entre homens se mostrou associada à falta disciplinar 

no presídio, o que favorece o aumento de conflitos interpessoais e atividades de 

risco, enquanto as mulheres manifestam através de alterações psicológicas e 

cognitivas, apresentando uma postura negativa sobre as situações e o futuro. 

A tabela 6 mostra a distribuição das classes medicamentosas utilizadas pelas 

pessoas privadas de liberdade que se encontravam no presídio de Caçador – SC. A 

classe medicamentosa mais utilizada pela população foi a dos benzodiazepínicos 

em 50% das mulheres e 28,38% dos homens, seguida dos antidepressivos. Esses 

resultados são condizentes com os dados apresentados na tabela 3, visto que os 

distúrbios do sono e a depressão seguida das psicoses foram as doenças mais 

prevalentes tanto em homens quanto em mulheres. 

Segundo os dados da OMS, os medicamentos psicotrópicos são mais 

consumidos nos países ricos, sendo que essa proporção chega a 80% dos 

medicamentos produzidos no mundo. No Brasil, o grupo com maior poder aquisitivo 

é responsável por 48% do consumo de fármacos (FARDELONE; BRANCHI, 2006). 

Estudos têm relatado um aumento do consumo de medicamentos 

psicotrópicos na população de adolescentes, de 18 anos e em adultos jovens que 

possuem entre 18 a 40 anos sendo que essa ação pode estar relacionada a uma 

série de fatores, entre eles os aspectos sociodemográficos, tais como idade, sexo, 

certos fatores psicossociais, além da influência de amigos e a família (MARTÍNEZ et 

al., 2008). 

 Outro fator a destacar é que o consumo de medicamentos psicotrópicos pela 

população carcerária de Caçador pode estar associado ao consumo de drogas 

ilícitas como maconha, haja vista que, aproximadamente, 45% dos homense 90% 

das mulheres relatam consumi-la (tabela 5). Uma vez que, dentro do presídio não é 

permitido o consumo de drogas ilícitas, os mesmos podem ter buscado substituir 

esse uso pelo de drogas lícitas. 

           Em um estudo de Hartvig e Ostberg, (2004) mostra-se que, de uma amostra 

N=2.850, 95% dos prisioneiros do país, 4% estavam com psicoses, 10% com 

depressão maior e 65% com transtornos de personalidade e somente 23.5% dos 
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homens privados de liberdade recebiam algum tipo de tratamento para seus 

transtornos. 

 

Tabela 6- Distribuição percentual das classes de medicamentos utilizadas pelos detentos que se 

encontravam no presídio de Caçador – SC em setembro de 2019 

Medicamentos Homens (%) Mulheres (%) 

Antidepressivos inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (Exemplo: 

Fluoxetina) 

5,86  

Antidepressivos tricíclicos (Exemplo: 

amitriptilina) 

12,16 7,14 

Antipsicóticos (Exemplo: Clorpromazina, 

risperidona) 

14,44  

Antiepiléticos (Exemplo: ácido valpróico, 

carbamazepina) 

4,05 14,28 

Benzodiazepínicos (Exemplo: Diazepam e 

clonazepam) 

28,38 50 

Anti-hipertensivos (Exemplo: Losartana, 

propranolol, enalapril) 

6,75 7,14 

Diuréticos tiazídicos (Exemplo: 

Hidroclorotiazida) 

4,50 7,14 

Antagonista dos receptores adrenérgicos 

β2 (Exemplo: Salbutamol) 

0,90  

Inibidores da bomba de prótons (Exemplo: 

omeprazol) 

4,95  

Hipoglicemiantes orais (metformina e 

glibenclamida) 

2,25  

Insulina 0,45  

Antibiótico (Exemplo: penicilina) 4,50  

Antiretrovirais (para tratamento da AIDS) 1,80  

Fonte: A AUTORA (2020). 

A tabela 7 apresenta o consumo de drogas pela população carcerária de 

Caçador-SC. Observa-se que a principal droga lícita consumida é o tabaco tanto por 
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homens (58,20%) quanto por mulheres (90%); enquanto a droga ilícita mais 

consumida é a maconha tanto pelos homens quanto pelas mulheres. 

 

Tabela 7 - Consumo de drogas lícitas e ilícitas pela população carcerária que se encontrava detida no 
presídio de Caçador – SC entre janeiro a setembro de 2019 
 

Drogas consumidas Homens  

n (%) 

Mulheres 

n (%) 

Álcool 32 (12,5) 2 (20) 

Tabaco 149 (58,20) 9 (90) 

Maconha 114 (44,53) 9 (90) 

Cocaína 7 (2,73) 1 (10) 

Crack 43 (16,80) 5 (50) 

Fonte: A AUTORA, (2020). 

O abuso de drogas é uma realidade dentro do sistema prisional, podendo 

estar associado à criminalidade. É importante lembrar que as pessoas privadas de 

liberdade raramente recebem atenção necessária para ajudá-las a superar esse 

problema. Os transtornos psíquicos são comuns nas prisões, havendo grande 

dificuldade no manejo dos casos mais severos (DAMAS; OLIVEIRA, 2013). 

Esse consumo de drogas por grande maioria das pessoas privadas de 

liberdade demonstra inúmeros problemas sociais e de saúde pública na população 

do sistema penal brasileiro. Muitos dos que aludiram à utilização de algum tipo de 

drogas, poderão apresentar e/ou desenvolver algum transtorno mental durante a sua 

detenção, entende-se por transtornos mentais qualquer reação psicológica que pode 

ser comum e esperado com a privação de liberdade (TORRENS; GILCHRIST; 

SALVANY, 2011).  

Os dados apresentados na tabela 8 mostram que o consumo de drogas como 

álcool, maconha e crack predispõe o desenvolvimento de depressão. Caso se 

analise o sistema penitenciário atual em Santa Catarina, mais especificamente o 

presídio avaliado, percebe-se que, frente aos transtornos mentais, grandes 

dificuldades poderão interferir no tratamento adequado visto que os agentes 

prisionais não estão capacitados para identificar e agir frente a um transtorno mental 

individual, fato esse que pode prejudicar ainda mais a pessoa privada de liberdade 

acometida, prejudicando também o ambiente prisional. 
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Tabela 8 - Relação entre uso de drogas lícitas e ilícitas e incidência de depressão entre Pessoas 

Privadas de Liberdade que se encontravam no Presídio de Caçador-SC em setembro de 2019 

Variável Número de 

indivíduos n (%) 

Depressão 

n (%) 

Valor de p 

Consumo de álcool  Sim Não  

Sim 34 (12,78) 21 (61,76) 13 (38,24)  

= 0,001 Não 232 (87,21) 33 (14,22) 199 (85,78) 

Consumo de Tabaco     

Sim 158 (59,40) 38 (24,05) 120 (75,95)  

= 0,06 Não 108 (40,60) 16 (14,81) 92 (85,19) 

Consumo de Maconha     

Sim 123 (46,24) 37 (30) 86 (70)  

 = 0,001 Não 143 (53,76) 17 (11,88) 126 (88,12) 

Consumo de Cocaína     

Sim 8 (3) 3 (37,50) 5 (62,50)  

= 0,09 Não 258 (97) 51 (19,77) 207 (80,23) 

Consumo de Crack     

Sim 48 (18) 26 (54,17) 22 (45,83)  

= 0,05 Não 218 (82) 28 2,84) 190 (87,16) 

Fonte: A AUTORA (2020). 

 

Estudos mostram que 20,3% dos dependentes de álcool apresentam 

diagnóstico de depressão ou de ansiedade, e cerca de 10% de dependentes de 

cocaína/crack tiveram sintomas depressivos graves (BOSCHLOO et al., 2011). O 

consumo de álcool e de cocaína agrava a depressão, aumenta o risco de 

comorbidades, o risco de suicídio e interfere na eficácia de tratamentos face a face 

da depressão (TORRENS et al., 2011; DVORAK et al., 2013; BOLOTNER et al., 

2011; CASARES LÓPEZ et al.,2011). Por outro lado, a dependência química é um 

dos fatores de risco para depressão, especialmente no sexo feminino, idade acima 

de 60 anos, baixa renda e escolaridade, desemprego e pouco contato familiar 

(BOLOTNER et al., 2011). 

A tabela 9 apresenta a relação entre o consumo de drogas lícitas e ilícitas e o 

desenvolvimento de hipertensão. Os resultados apresentados não mostraram 

nenhuma relação entre o desenvolvimento de hipertensão e o consumo de drogas 
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sejam elas lícitas ou ilícitas nas pessoas privadas de liberdade. Plavnik (2002) 

mostra que existe uma relação entre o consumo de álcool e o desenvolvimento de 

depressão, no entanto, neste estudo com a população carcerária de Caçador, não 

se observou valores significativos avaliados pelo teste Qui-Quadrado. 

 

Tabela 9 - Relação entre uso de drogas lícitas e ilícitas e incidência de hipertensão entre Pessoas 

Privadas de Liberdade que se encontravam no Presídio de Caçador-SC em setembro de 2019 

Variável Número de 

indivíduos n (%) 

Hipertensão 

n (%) 

Valor de p 

Consumo de álcool  Sim Não  

Sim 34 (12,78) 5 (14,71) 29 (85,29)  

= 0,84 Não 232 (87,21) 10 (4,31) 222 (95,69) 

Consumo de Tabaco     

Sim 158 (59,40) 3 (1,90) 155 (98,10)  

= 0,08 Não 108 (40,60) 12 (11,11) 96 (88,89) 

Consumo de Maconha     

Sim 123 (46,24) 3 (2,44) 120 (95,56)  

= 0,18 Não 143 (53,76) 12 (8,39) 131 (91,61) 

Consumo de Cocaína     

Sim 8 (3) 1 (12,50) 7 (87,50)  

= 0,44 Não 258 (97) 14 (5,42) 244 (94,58) 

Consumo de Crack     

Sim  48 (18) 2 (4,17) 46 (95,83)  

= 0,06 Não 218 (82) 13 (5,96) 205 (94,04) 

Fonte: A AUTORA, (2020). 

 

Assim como o desenvolvimento de hipertensão não apresentou relação com o 

uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, o Diabetes mellitus também não mostrou 

relação com o consumo de drogas (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Relação entre uso de drogas lícitas e ilícitas e incidência de Diabetes mellitus entre 

Pessoas Privadas de Liberdade que se encontravam no Presídio de Caçador-SC em setembro de 

2019 

 

Variável Número de 

indivíduos n (%) 

Diabetes mellitus 

n (%) 

Valor de p 

Consumo de álcool  Sim Não  

Sim 34 (12,78) 0 (0) 34 (100)  

= 0,40 Não 232 (87,21) 6 (2,59) 226 (97,41) 

Consumo de Tabaco     

Sim 158 (59,40) 0 (0) 158 (100)  

= 0,32 Não 108 (40,60) 6 (5,56) 102 (94,44) 

Consumo de Maconha     

Sim 123 (46,24) 1 (0,81) 122 (99,19)  

= 0,79 Não 143 (53,76) 5 (3,50) 138 (96,50) 

Consumo de Cocaína     

Sim 8 (3) 0 (0) 8 (100)  

= 0,39 Não 258 (97) 6 (2,33) 252 (97,67) 

Consumo de Crack     

Sim  48 (18) 0 (0) 48 (100)  

= 0,88 Não 218 (82) 6 (2,83) 212 (97,25) 

Fonte: A AUTORA (2020).  

 
 
 

Embora estudos mostrem que existe uma relação entre o consumo de álcool 

e o desenvolvimento de doenças metabólicas como obesidade e diabetes, a análise 

estatística dos dados não mostrou essa relação (tabela 9). Van de Wiel 2004 

mostrou que o consumo de álcool aumenta a obesidade, induz pancreatite, além de 

promover alterações no metabolismo de carboidratos o qual pode desencadear 

diabetes. Em estudo de base populacional, com 3.953 adultos, em Xangai, 

encontrou-se que o consumo de álcool pode aumentar a prevalência de hipertensão 

arterial, hipertrigliceridemia e hiperglicemia (JIAN-GAO, et al., 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Salientam-se, neste estudo, as condições de saúde no momento da admissão 

de detentos no presídio da região do meio-oeste catarinense através de avaliação 

realizada com base nos prontuários. No período do estudo, havia 266 pessoas 

privadas de liberdade no presídio com oferta de 96 vagas. Isso indica que a unidade 

prisional estava, à época, operando com cerca de 200% acima da sua capacidade. 

 Os resultados apresentados neste estudo permitiram atingir os objetivos 

propostos, ou melhor, analisar, de acordo com as variáveis definidas; selecionadas e 

obtidas através de um formulário estruturado, o qual buscou analisar os dados 

sociodemográficos como: idade, sexo, cor da pele, situação conjugal, escolaridade, 

cidade de origem e profissão; o histórico de hábitos e de vícios e o uso de drogas 

lícitas e ilícitas, o histórico de doenças crônicas não transmissíveis e de doenças 

infectocontagiosas, o uso de medicamentos e a realização de testes rápidos. 

Observaram-se características sociodemográficas da população carcerária de 

Caçador, a qual é composta, basicamente, por homens, jovens, solteiros, 

desempregados e com baixo nível de escolaridade, sendo 50% deles provenientes 

de Caçador ou de localidades próximas, havendo uma pequena minoria de outros 

estados. 

   Pôde-se observar que 95,31% dos homens e 100% das mulheres realizaram 

os testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV no momento da admissão no presídio 

ou poucos dias após a entrada. Em relação às consultas realizadas tanto pelos 

homens quanto pelas mulheres, verificou-se uma média de duas consultas enquanto 

se encontravam no presídio. 

Quanto à prevalência e à distribuição de doenças na população carcerária de 

Caçador, observou-seque a incidência de doenças do sistema nervoso central são 

as mais prevalentes, destacando-se a depressão em 19,53% dos homens e em 30% 

das mulheres, seguida das psicoses em homens e distúrbios do sono tanto em 

homens quanto em mulheres. Cabe, também, ressaltar que uma parcela da 

população masculina que se encontrava detida apresentava infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs); dessas, a sífilis é a mais prevalente.  

Muitas são as patologias encontradas nos prontuários dessas pessoas 

privadas de liberdade, algumas podendo relacionar-se a patologias prévias, embora 
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haja casos em que o ambiente prisional possa desencadear ou descompensar uma 

psicopatologia, além de que, a precariedade da unidade prisional pode colaborar 

com o aumento de patologias entre as pessoas privadas de liberdade. 

A classe de medicamentos mais utilizada foi a dos benzodiazepínicos, 

figurando em 50% das mulheres e em 28,38% dos homens, seguida dos 

antidepressivos.Vale lembrar que o consumo dessas classes de medicamentos pode 

relacionar-se diretamente ao de drogas e ou ao aparecimento de doenças 

neurológicas. Apesar de o consumo de drogas mostrar relação com o 

desenvolvimento de depressão, não mostrou relação com o aparecimento de 

hipertensão e de Diabetes mellitus, visto que 20% da população já apresenta a 

Hipertensão e 6% a 10% apresentam Diabetes Mellitus.  

           Outro fator a destacar é o consumo de medicamentos psicotrópicose a 

possibilidade de estar associado ao consumo de drogas ilícitas como maconha. 

Aproximadamente, 45% dos homens relatam consumi-la e 90% das mulheres, no 

entanto, uma vez que, dentro do presídio, não é permitido o consumo de drogas 

ilícitas, os mesmos podem ter buscado a substituição do uso de drogas ilícitas pelo o 

de drogas lícitas como o tabaco, que é consumido por 58,20% dos homens e 90% 

das mulheres. Esse consumo de drogas como álcool, maconha e crack predispõe o 

desenvolvimento de depressão. Percebe-se que frente aos transtornos mentais, 

grandes dificuldades poderão interferir no tratamento adequado. 

Os resultados apresentados não mostraram nenhuma relação entre o 

desenvolvimento de hipertensão e o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou 

ilícitas. A Diabetes mellitus também não mostrou relação com o consumo de drogas. 

Neste estudo, não se observaram valores significativos avaliados pelo teste Qui-

Quadrado.  

 Com este estudo, pode-se aumentar o conhecimento em relação às normas 

de funcionamento dos sistemas penitenciários brasileiros e como deve acontecer o 

atendimento em saúde e a oferta de ações e de serviços relacionados à promoção 

da saúde e à prevenção de agravos pelo Estado para as pessoas privadas de 

liberdade. Igualmente,possibilita o reconhecimento da garantia dos direitos 

fundamentais desigualdade referidos na Constituição Federal e em outras Políticas 

Públicas em relação à assistência à saúde, devendo isso ser respeitado por todas as 

instituições penitenciárias. 
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            Se todas as pessoas privadas de liberdade que estão no sistema carcerário 

precisam ter sua integridade física garantida, assim como seus direitos sociais 

garantidos pelo Estado, pode-se perceber que muito ainda precisa ser realizado 

para mudar a atual situação de saúde nos sistemas penitenciários.   

Urge o aumento de ações integradas nas unidades do sistema penitenciário 

brasileiro e também no estado de Santa Catarina, visando à melhoria contínua de 

serviços de saúde. Para que essas ações ocorram, faz-se necessário iniciar uma 

discussão ampla de diversos setores e órgão estaduais e federais que busquem 

reconhecer o problema e, urgentemente, desenvolver ações eficazes para inserir 

novos serviços de saúde em todo esse sistema penitenciário, propiciando uma 

saúde de qualidade e melhores condições de vida às pessoas privadas de liberdade. 

Alguns problemas específicos podem estar relacionados às condições 

crônicas que as pessoas privadas de liberdade já possuíam antes de ingressar no 

sistema prisional. Existe uma grande carência de profissionais de saúde de diversas 

áreas, principalmente médicos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e 

técnicos de enfermagem nessa instituição pesquisada, assim como toda a oferta de 

serviços de saúde, pois o que há não é suficiente para toda a demanda.  

Detectou-se a necessidade real quanto à produção de novos conhecimentos 

sobre saúde no sistema prisional. Muito ainda pode ser explorado sobre as 

condições de privação de liberdade e quanto à melhor maneira de acolhimento para 

pessoas no momento do acesso aos presídios e aos serviços de saúde, visto que 

essas possuem menos acesso aos serviços de atenção à saúde e ás ações 

educativas específicas de prevenção de agravos e promoção de saúde. 

Esta pesquisa se mostra importante para o contexto social, pois, ante tudo o 

que foi exposto, seria essencial a readequação do número de pessoas privadas de 

liberdade nesse presídio com o objetivo de reduzir o sistema. Isso solucionaria 

vários outros problemas, como a questão da transmissão de doenças, melhoraria a 

higiene e a qualidade da assistência em saúde, trazendo a dignidade para essa 

população.  

Apresentar e discutir um tema importante torna-se extremamente pertinente, 

pois traz à tona uma conjuntura que, nesse momento, é discutida no contexto da 

saúde das pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias. Vale ressaltar, então, 

que novos estudos se fazem necessários na busca pela compreensão de como é 
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possível solucionar tamanhas questões de saúde dessa população nos sistemas 

penitenciários.  

 No entanto, novas perguntas surgem ao finalizar esta pesquisa: o que poderia 

ser feito no presídio de Caçador para melhorar a assistência à saúde para todas as 

pessoas privadas de liberdade que se encontram nessa instituição, ou seja, para 

que lhes seja garantido o direito à saúde? Como poderia auxiliar o presídio de 

Caçador quanto à possível implantação de uma equipe de saúde na instituição? 

Com a implantação dessa equipe multiprofissional no presídio, poderia haver 

melhora no atendimento às pessoas privadas de liberdade? Como seria ampliar o 

acesso aos serviços de saúde para toda a população desse presídio?  
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APÊNDICE A –Instrumento de coleta de dados 
 
 
DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Data da coleta: _____/____/___________ 

Nome: Idade: 

Data de nascimento:  

Sexo: (     ) Masc.  (     ) Fem. Cidade: 

Ocupação antes de estar preso:   (    ) desempregado     (     ) estudante  (     ) trabalha (     ) 
nenhuma das anteriores   (     )estuda e trabalha 

Se trabalhava, no quê?________________________________________________ 

Cor: (     ) branco   (     ) negro   (     ) pardo   (     ) indígena  (     )outra   _____________________ 

 

VÍCIOS/HÁBITOS 

Fumante: (     ) sim  (     ) não     Quanto tempo: ______________________ 

                                                    Quantos cigarros por dia: _______________________ 

Fazia uso de bebida alcoólica:(     ) nunca   (     ) eventualmente (     ) 2-3 vezes por semana  

(     ) todos os dias 

Usuário de drogas: (     )sim  (     ) não   qual: ___________ 

 

DOENÇAS  

Hipertensão: (    ) Sim  (    ) Não Diabetes (    ) Sim  (    ) Não    Tipo:__________ 

Outras Patologias (    )Sim   (    ) Não 
Quais:__________ 

Depressão (    ) Sim   (     ) Não 

  

MEDICAMENTOS EM USO  

Faz uso de medicamentos? (    ) Sim      (    ) Não 
Quais: ______________ ______________________ ________________ 
__________________                       _______________________
 _________________ 
 

ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

Realizou consultas médica após estar confinado: (    ) Sim   (    ) Não 
Quantas ao mês____________ 

Realizou teste rápidopara HIV, Hepatite B,  e Sífilis: (    ) Sim  (    ) Não 
Na admissão? (    ) Sim   (    ) Não       Quanto tempo depois _________ 
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ANEXO B- Justificativa para dispensa do uso do termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) 
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ANEXO C– Autorização do desenvolvimento do estudo na instituição 
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ANEXO D -Termo de compromisso para utilização de dados de arquivo 
(prontuários) 
 
 
 
             Por este termo, solicito ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

da UNIARP- Universidade do Alo Vale do Rio do Peixe, a dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, pelo (s) seguinte(s) motivo(s):  

A pesquisa apresentada tem caráter retrospectivo. E, por se tratar de um 

levantamento de dados por meio exclusivo de prontuários, será mantido sob sigilo 

toda e qualquer informação em conformidade com o que preveem os termos da 

Resolução 466/12) do Conselho Nacional de Saúde. Considera-se, também, o fato 

de que essas pessoas estão mantidas em confinamento. As informações serão 

divulgadas de forma anônima, sem possibilitar que qualquer dado possa identificar o 

sujeito da pesquisa. 

 

Caçador/SC, 11 de setembro de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


