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APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os principais dados da pesquisa “Saúde penitenciária: experiência 

de profissionais atuantes na atenção em unidades prisionais de Cuiabá/MT e na gestão das ações 

no nível central”, realizada junto às equipes de saúde das enfermarias de três penitenciárias 

localizadas em Cuiabá/MT e gestores da política de saúde no sistema prisional de Mato Grosso. 

A referida pesquisa contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES (Edital PNPD/2011 Processo nº 23038.007708/2011, 

vigência inicial até 2014, prorrogada até 11/2016), foi autorizada pela Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso – Sejudh/MT (Anexo I) e aprovada pelo Comitê de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Universitário Julio Müller (Anexo II). 

Trata-se de pesquisa qualitativa na área de Saúde Coletiva que tinha por objetivos: 

1) compreender a percepção dos gestores (coordenadores) atuantes na Secretaria de Estado de 

Saúde/MT e na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos/MT, sobre a política de 

saúde penitenciária em implementação em Mato Grosso, 

2) conhecer o dia a dia dos profissionais de saúde nas enfermarias que funcionam junto às 

penitenciárias de regime fechado localizadas em Cuiabá/MT. 

Para o primeiro objetivo consultamos a literatura e, principalmente, documentos oficiais 

de livre acesso sobre saúde penitenciária, além realizar entrevistas com dois informantes-chave 

(gestores) que participam da implementação da política de saúde no sistema prisional no estado. 

Como produto, os dados referentes a este objetivo foram organizados em um artigo publicado em 

revista científica qualificada da área (BARSAGLINI et al, 2015) que segue em Anexo (III). 

Já para o segundo objetivo, fizemos um trabalho de campo com duração de 10 meses 

(06/2013 a 03/2014), em que íamos uma/duas vezes por semana nas penitenciárias em questão, e 

observávamos a dinâmica da enfermaria, conversando com os profissionais de saúde (e de outras 

categorias) e após um período de aproximação/familiarização com o contexto institucional, 

realizamos entrevistas com parte deles (total de 25 entrevistados, de nível superior e médio, de 

todas as categorias atuantes nas equipes de saúde).  

Este relatório está organizado em duas partes precedido de uma Introdução que situa o 

problema de pesquisa e justifica a sua realização. A primeira parte, da Metodologia, traz 

brevemente a fundamentação teórica adotada, bem como os procedimentos metodológicos 

empregados na operacionalização do estudo. A segunda parte intitulada Apresentação e 

discussão dos dados, traz os principais resultados da pesquisa de campo realizada junto aos 

profissionais de saúde das três penitenciárias selecionadas e foi subdividida em duas seções. A 

primeira traz características contextuais no que se refere às legislações para a atenção à saúde no 
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Sistema Prisional; características institucionais (da penitenciária e da enfermaria) e dos 

profissionais de saúde entrevistados. Na segunda apresentamos aspectos selecionados do 

cotidiano da enfermaria, organizados por sua vez, em seis tópicos articulados que se baseiam, 

preponderantemente, nas percepções dos profissionais de saúde (na experiência, portanto) e 

versam sobre a inserção profissional no Sistema Prisional; as percepções sobre a instituição 

penitenciária, sobre os presos/pacientes e os respectivos delitos; as formas de conhecer as 

necessidades de saúde e atender na enfermaria; as precauções especiais aos medicamentos; 

finalizando com as percepções sobre as repercussões do trabalho na vida e saúde. 

O relatório se encerra com considerações gerais sobre a pesquisa de modo geral, 

apontando possibilidades futuras, bem como algumas sugestões como uma forma de 

contribuição, baseadas nas reflexões advindas dos dados empíricos (trabalho de campo) e da 

literatura científica pertinente.  

O trabalho de campo rendeu uma quantidade significativa de dados que, obviamente, não 

se esgotam neste relatório dada a complexidade das questões envolvidas, porém selecionamos 

aqueles aspectos que se mostraram mais significativos em função dos objetivos estabelecidos e 

dos dados da realidade apreendidos em campo. Enfim, por se tratar de relatório, esclarecemos 

que não procedemos análises mais aprofundadas sendo que estas foram e estão sendo feitas, em 

apresentações em eventos e artigos científicos. Neste sentido, o presente projeto teve como 

resultados até o momento:  

- 01 monografia de especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde/UFMT; 

- 02 trabalhos de conclusão de curso/TCC, graduação em Saúde Coletiva/UFMT sobre o centro 

socioeducativo; 

- 03 dissertações de mestrado em Saúde Coletiva: uma defendida em setembro/2013 e 02 em 

andamento com defesas previstas para março/2017 (sendo uma a realizar-se na penitenciária 

feminina e a outra no centro socioeducativo); 

- 02 pesquisas de doutorado em Saúde Coletiva com tema pertinente ao sistema prisional 

(ingressantes no processo seletivo do segundo semestre de 2015).   

- 02 bolsistas de iniciação científica (uma finalizada e outra com vigência até 09/2016);  

- 01 artigo científico publicado, 02 submetidos e em análise em revistas da área, 01 em 

elaboração; 

- 10 (dez) apresentações de resultados parciais em eventos científicos da área de Saúde Coletiva;   

Ressaltamos que em 02 trabalhos de conclusão de curso, 01 dissertação de mestrado e em 

01 pesquisa de doutorado os alunos tem vinculo/servidores com as instituições em questão 

(Sejudh/MT, SES-MT, Centro Socioeducativo). 
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Tais resultados evidenciam as contribuições do estudo ao gerar conhecimentos científicos 

locais sobre o tema, bem como ao capacitar recursos humanos para o setor mostrando, também, a 

relevância da continuidade de pesquisa desta natureza. 

Por fim, o desenvolvimento da pesquisa aqui relatada não seria possível sem os apoios 

recebidos, aos quais tecemos nossos sinceros agradecimentos. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pelo apoio 

financeiro. 

À Sejudh/MT por meio da Superintendência de Administração Penitenciária pela 

autorização à realização da pesquisa, e da Gerência de Saúde que contribuiu com informações e 

intermediação à entrada nas enfermarias. 

À SES-MT que disponibilizou dados sobre a atenção à saúde no sistema prisional, no 

respectivo âmbito institucional. 

Aos Diretores das penitenciárias selecionadas que, prontamente, nos atendeu e nos inseriu 

nas enfermarias das penitenciárias para a realização da pesquisa. 

A Tod@s profissionais de saúde (que lá estão e não mais...) pela acolhida, permitindo que 

nos aproximássemos do seu cotidiano nas enfermarias, contribuindo com solicitude e paciência 

para que nos familiarizássemos com o contexto prisional, esclarecendo com preciosos detalhes o 

que para nós era pouco (ou nada) familiar e de extrema relevância na compreensão do tema.  

Aos demais profissionais que atuam nas penitenciárias, pois embora não tenham 

participado diretamente das entrevistas, nos concederam momentos e conversas esclarecedoras 

que nos ajudaram a compreender, sobremaneira, um pouco do cotidiano prisional.   
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INTRODUÇÃO  

Idealmente, a principal função da prisão seria proteger e desestimular a sociedade contra 

o crime, cabendo ao Estado, por meio do Sistema Prisional, garantir a segurança e a assistência 

aos detentos, voltado à sua reinserção social de modo que ao regressar desse sistema a pessoa, 

fosse capaz de respeitar a lei e tornar-se produtiva para a sociedade (BRASIL, 2005). Contudo, 

não é o que denunciam os relatórios elaborados por organismos internacionais, como a 

Organização dos Estados Americanos/OEA, Comissões Parlamentares de Inquérito/CPIs e 

organizações da sociedade civil que trabalham na defesa de grupos sociais marginalizados, além 

da própria imprensa e de estudos acadêmicos. O que tem existido, até o presente, é o 

distanciamento da função reintegradora a qual deveria se prestar a pena (como as altas taxas de 

reincidência atestam), bem como as falhas na obrigação fundamental de garantir a integridade 

física dos indivíduos sob custódia, nas unidades prisionais (ADORNO, 1998; BRASIL, 2000; 

WACQUANT, 2001; ASSIS, 2007; SALLA, 2012; MINAYO & CONSTANTINO, 2015). 

Há de lembrar, ainda, que “a violação de direitos é por vezes consentida e justificada 

porque é feita em nome do Estado, para manter a ordem, a segurança e a disciplina – concepção 

alimentada pela mídia e reproduzida pela sociedade” (FERREIRA, 2011, p.520).  

O que tem prevalecido da detenção/prisão é uma função do confinamento de indivíduos 

isolados do resto da sociedade a fim de neutralizar seu potencial de causar dano a ela. Além de 

que parece existir um “filtro” aos tipos de crimes e aos respectivos segmentos sociais que são 

penalizados, sendo alguns mais tolerados, contornados, “naturalmente” aceitos, enquanto outros 

não, como Monteiro e Cardoso (2013) e SINHORETTO et al. (2014) apontaram haver um 

processo de seletividade do sistema prisional brasileiro. São formas diferenciadas de punição 

legal à criminalidade que “sempre coexistiram e o cenário atual brasileiro não é exceção” 

(GOIFMAN, 1998, p.76), embora não se pretenda com a afirmação, naturalizar ou banalizar tal 

processo. Neste sentido é que pode-se compreender no caso de jovens de classe média 

consumidores de drogas, para os quais é lhes reservado, aplicado o estereótipo da assistência 

médica, enquanto que para os jovens pobres que a comercializam, o estereótipo criminal (Batista 

apud FERREIRA, 2011, p. 528). 

Fato é que as desigualdades sociais, as iniqüidades e as violências entranhadas na 

realidade brasileira se expressam significativamente na situação do encarceramento e antes dele 

(MINAYO e CONSTANTINO, 2015) como o perfil dos presos (e não de todos os que cometem 

delitos) atesta. 

Não obstante, na situação de detenção (sob tutela do Estado, portanto) as pessoas estão 

privadas de liberdade e não dos direitos humanos inerentes à sua cidadania e, sendo assim, 
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qualquer que seja a natureza da transgressão, os detentos mantêm os direitos fundamentais como 

pessoas humanas, o que inclui aquele referente à saúde.  

No Brasil, este direito conta com aparatos legais que são abordados nas suas 

especificidades em publicações como de Brasil (2010), Kölling et al (2013), Silva (2015) e serão 

detalhados mais adiante neste relatório, sendo os principais: 

- a Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, de 1984;  

- a Constituição Federal de 1988 no Art. 196; 

- Leis Orgânicas nº 8.080 e 8.142 de 1990 de regulamentação do Sistema Único de Saúde/SUS; 

- o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário de 2003; 

- a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde no Sistema Prisional – PNAISP, de 2014. 

Assim, considerando:   

- a escassez de produções científicas sobre o tema na área de saúde e, especificamente, da Saúde 

Coletiva já verificada pela revisão de Gois et al (2012) e mais recentemente pelos livros de Silva 

(2015) e de Minayo & Constantino (2015); 

- que entre as publicações na área de saúde, mais escassas ainda são aquelas decorrentes de 

pesquisas que empregam a perspectiva qualitativa empreendida e aqui relatada; 

- não havia pesquisa deste tipo, sobre o tema e nesta área feita em Mato Grosso até o momento; 

- a existência de unidades de saúde implantadas no Sistema Prisional local, inclusive nas três 

penitenciárias localizadas em Cuiabá/MT que nos facilitava o acesso pela proximidade física; 

resolvemos, então propor a presente pesquisa que será descrita neste documento. 

As inquietações eram muitas: como estava a implementação desse Plano em Mato Grosso 

segundo os gestores estaduais? Como eles avaliavam tal implementação no estado? Como é a 

estrutura e funcionamento da unidade de saúde nas penitenciárias? Como o serviço é organizado, 

como as ações são desenvolvidas no dia a dia, como os profissionais percebem a instituição, suas 

próprias ações e a relação com os demais grupos sociais com os quais interage cotidianamente?  

Em um contexto de desigualdade intramuros, que pode refletir desigualdades extramuros 

(SILVA, 2015; MINAYO e CONSTANTINO, 2015) questionamos como os profissionais de 

saúde lidam com o cuidado a uma população e contexto tão peculiares como da penitenciária? 

Ao assistirem ao detento, este é paciente ou delinqüente? Quais as idéias que detém sobre a 

prisão e os presos (já que entende-se que estas perpassam, de algum modo, as práticas)?  

Não podemos deixar de considerar que a penitenciária é também um local de trabalho dos 

profissionais de saúde e estudos mostram que estas instituições “de privação de liberdade” ou 

“fechadas” ou “totais” ou “austeras” ou “dos cativos” (GOFFMAN, 2015; FOUCAULT, 2011; 

SYKES, 1999), tem características que afetam, diferenciadamente, a saúde dos trabalhadores 
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(RUMIN et al, 2011; GRECO, 2011, LOURENÇO, 2010) expressas por altas taxas de licenças 

médicas, absenteísmo, dependência química (incluindo álcool, drogas ilícitas e medicamente 

prescritas), suicídios, transtornos mentais menores. Constituem desgastes físicos e mentais 

importantes que podem afetar a saúde dos trabalhadores destes locais como mostrou a revisão de 

Almeida (2014). Não se exclui, no entanto, que há parcela de prazer neste trabalho, o que os 

relatos também nos mostraram e como verificaram Tschiedel e Monteiro (2013) no caso dos 

Agentes Penitenciários. 

Embora tenhamos enfocado a perspectiva dos profissionais de saúde no seu dia a dia, 

notamos que as especificidades do cotidiano dos presos1, bem como de outros grupos que atuam 

ou transitam no sistema prisional (interno ou externo à penitenciária), também afetam o 

cotidiano da enfermaria. Então, como os profissionais de saúde lidam com as demandas por 

atenção? Qual o fluxo das queixas? Elas são filtradas? Por quem? Como distinguir a necessidade 

“real” de atendimento de outras necessidades sentidas do preso como a de transitar pela 

penitenciária ou fora dela (por quaisquer motivos que sejam)? 

Outro detalhe apontado por estudo sobre o tema (LOURENÇO, 2010) se refere à tensão 

diária típica do contexto prisional em que a própria vida pode estar ameaçada, controlada, 

dominada e sujeitada ao outro, em situações limites (movimentos de levante e rebelião) Diante 

delas, os diferentes grupos aprendem, com o passar do tempo, em sua prática, a identificar, a 

decifrar os mais sutis sinais não passíveis de serem completamente ensinados formalmente. Se 

há este clima tenso constante, de perigo latente, como os profissionais de saúde o identificam, 

sentem e lidam com ele cotidianamente? 

Enfim, preocupações como estas que: 

- se referem à saúde como direito humano e universal (inclusive da pessoa privada de liberdade),  

- reconhecem os aspectos subjetivos envolvidos na implementação de políticas públicas, seja na 

gestão ou na assistência,  

- contextualizam as intervenções e o trabalho em saúde entendidos como práticas articuladas às 

outras práticas sociais, 

- problematizam o conceito de saúde que opera na prática da atenção e o compreendem como 

processo sociocultural e politicamente condicionado; 

são constitutivas da Saúde Coletiva e com a qual se comprometeu a pesquisa desenvolvida. 

                                                 

1
 Há muitos estudos nas áreas de Ciências Sociais e Humanas que possibilitam conhecer um pouco do cotidiano dos 

presos. Em Mato Grosso, remetemos à recente pesquisa de Scudder (2013) que, entre outros aspectos, permite um 

pouco desta visão valendo-se, essencialmente, da perspectiva filosófica apoiada em Friedrich W. Nietzsche.    
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PARTE I – METODOLOGIA 

Apresentaremos, brevemente, os referenciais teóricos e metodológicos basilares da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos empregados na sua execução. 

1. Referencial teórico e metodológico 

Para enfocar o cotidiano dos profissionais de saúde nas enfermarias das penitenciárias, 

optamos pelo método qualitativo com abordagem socioantropológica no campo da Saúde 

Coletiva, pela adequação ao objeto de estudo. Pesquisas qualitativas permitem estudar os 

significados atribuídos aos “fatos, relações, práticas e fenômenos sociais”, interpretando tanto as 

“interpretações e práticas quanto as interpretações das práticas” (DESLANDES e ASSIS, 2002; 

DESLANDES e GOMES, 2004), sempre contextualizadas (BICUDO, 2011).  

Por abordar a experiência da vida cotidiana nos apropriamos de conceitos da 

fenomenologia na vertente sociológica de Alfred Schutz (2012) e da fenomenologia da vida 

cotidiana de Berger & Luckman (2005), os quais incluem elementos objetivos e históricos na 

proposta teórica. Foram úteis para responder como o cotidiano se apresenta, é vivido e 

interpretado – as percepções – para quem habita (por algum período) as enfermarias no contexto 

de uma instituição de privação de liberdade como a penitenciária. 

Como base da interpretação do cotidiano, adotamos o conceito situação biograficamente 

determinada que possui uma história e sedimenta todas as experiências prévias do indivíduo, 

organizadas em um estoque de conhecimento à mão (SCHUTZ, 2012). Tal estoque constitui-se e 

reconstitui-se através das vivências diárias e, ao mesmo tempo, é mobilizado para lidar com as 

situações cotidianas. Ou seja, os sujeitos constroem o cotidiano nunca de uma vez por todas e 

quando o fazem, sempre recorrem a elementos prévios familiares a ele, buscando inserir o que é 

novo em zonas conhecidas. No caso, os profissionais de saúde que atuam nas penitenciárias 

trazem e lançam mão de conhecimentos e experiências anteriores e mais gerais sobre a 

instituição, os presos, o cuidado os quais são atualizados e ressignificados na sua prática 

cotidiana, justamente porque são significativos à ela (intencionalidade): este processo constitui a 

experiência propriamente e pode se expressar pelo que se designa percepção. 

Obviamente, isso se aplica a nós também, como pesquisadores sendo que o simbólico 

participa neste processo de interações (pessoais, grupais, institucionais) cabendo ao pesquisador 

social apreender os significados subjetivos implícitos, subjacentes que conformam o universo 

dos atores sociais, em sua lógica mais profunda para compreender a realidade social (MINAYO, 

2012).  
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2. Procedimentos metodológicos 

Quanto ao local, a pesquisa foi desenvolvida junto às enfermarias de três penitenciárias 

de regime fechado localizadas em Cuiabá/MT e que integram o Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso. Escolhemos tais unidades por possuirem equipes de saúde multidisciplinares 

implantadas, pela facilidade de acesso e por que permitiria atender aos objetivos propostos. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa: dos 60 profissionais de saúde potenciais informantes e 

atuantes na ocasião da pesquisa, foram entrevistados 25 deles (41,6%) contemplando todas as 

categorias profissionais2, de nível superior e médio. Como critério de inclusão consideramos 

como potenciais entrevistados todos que estivessem atuando nas penitenciárias no momento da 

pesquisa. A delimitação do número de participantes se deu pelo critério de saturação 

(FONTANELLA et al, 2008), ou seja, quando as informações começaram a se repetir 

evidenciando a redundância dos dados, dos temas.  

Como critérios de exclusão, consideramos os profissionais que estavam em desvio de 

função, portanto, não ativos nas equipes de saúde nas penitenciárias do estudo. 

2.1. O trabalho de campo  

No período de abril de 2013 a fevereiro de 2014, entramos em campo de pesquisa, 

fizemos observações e realizamos as entrevistas com os gestores e com os profissionais de saúde. 

Todo o trabalho de campo foi acompanhado pela coordenadora do projeto e a coleta dos 

dados envolveu, ainda, uma mestranda em Saúde Coletiva/Instituto de Saúde Coletiva/UFMT 

(dissertação defendida em setembro de 2014) e uma pesquisadora bolsista pos-doc/Capes. 

Em 2013, como coordenadora de uma disciplina no curso de Medicina da UFMT, foi 

programada uma visita com pequeno grupo de alunos para conhecer a enfermaria e o trabalho da 

equipe de saúde em uma das penitenciárias o que foi muito enriquecedor aos alunos. No 

semestre seguinte, levamos outro grupo em outra penitenciária para a mesma atividade, pois foi 

fortemente recomendada pelo grupo anterior e entendemos ser pertinente conhecer a atuação 

destas instituições públicas que são estes Sistemas (prisional e de saúde) inclusive porque 

integram o Sistema Único de Saúde. Esta atividade foi oportuna, também, para nossa entrada na 

penitenciária antes de iniciarmos efetivamente as atividades de pesquisa.  

Após a autorização da pesquisa pela Superintendência de Administração 

Penitenciária/Sejudh/MT e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres 

                                                 

2
 O profissional nutricionista não foi entrevistado formalmente, mas conversamos informalment e e pretendemos 

realizar estudo específico em momento oportuno. 
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Humanos do Hospital Universitário Julio Müller, estabelecemos contato com a Gerência de 

Saúde/Sejudh/MT e nos encaminhamos para as penitenciárias.  

Em cada uma delas agendamos com a Direção e esclarecemos sobre a pesquisa e 

acordamos a dinâmica das visitas para a coleta dos dados o que, em duas penitenciárias foi feito 

mais de uma vez devido à mudança de gestor, o que não representou obstáculos à pesquisa. 

Outro detalhe importante foi explicitar que não manteríamos contato com os presos, não 

conversaríamos com eles, somente nos dirigiríamos aos profissionais de saúde, o que parece ter 

diminuído os receios, facilitando à aceitação da pesquisa e, evidentemente, nossa estada no local 

durante o trabalho de campo. Víamos os presos celas-livres3, os que iam para atendimento na 

enfermaria4, alguns que ingressavam ou eram libertos, escoltados, mas não empreendíamos 

conversas longas (apenas respondíamos quando, em raras vezes, fomos indagados), conforme 

acordado. Tivemos raras oportunidades de aproximarmo-nos das alas, sendo guiadas pelo 

diretor, por agentes penitenciários e/ou pelos profissionais de saúde.  

Éramos acompanhados até a enfermaria, feita a primeira apresentação e deixados na 

companhia dos profissionais de saúde que nos acolheram em meio às suas atividades diárias. 

A partir deste primeiro encontro fomos retornando uma a duas vezes por semana em cada 

uma das penitenciárias, geralmente em duas pesquisadoras e em duas penitenciárias ao mesmo 

tempo. A intenção era conhecer e compartilhar do espaço, do cotidiano de trabalho dos 

profissionais de saúde, para melhor compreender o que nos relatavam e observávamos já que era 

universo muito desconhecido para nós, assim também como éramos para aqueles profissionais. 

É comum o estranhamento quando adentramos em uma instituição para pesquisar, seja 

ela qual for, e não foi diferente no caso em questão, mas evidentemente que mobilizava idéias 

mais gerais que circulam sobre a instituição prisão (noticias, filmes etc) despertando certo temor. 

Com o tempo este medo foi se dissipando e ressignificamos aquelas idéias iniciais. Vimos que é 

um local de trabalho de muitas categorias profissionais, mas claro que há uma especificidade da 

instituição e que requer cuidados adicionais, ou seja, é um ambiente que carrega certa tensão 

                                                 

3
 São os presos selecionados que trabalham em setores da penitenciária ou fora delas, em diversos serviços como de 

limpeza, cozinha, construção, escritório etc. Conforme Minayo & Constantino (2015, p. 98), na gramática prisional, 

o trabalho quando designado classificado é aquele que contribui para a remissão da pena, na proporção de cada três 

dias trabalhados, um dia é descontado. O trabalho não classificado seria aquele em que o preso realiza,  mas não é 

reconhecido pelo Sistema – em geral em troca de algum outro beneficio advindo de outros presos (Idem).   
4
 Por ocasião de intervenções devido ao aumento dos casos de tuberculose nas penitenciárias, os presos em 

tratamento foram realocados e presenciamos a distribuição dos medicamentos diretamente a eles através das grades 

pelos profissionais de saúde e com o auxilio dos agentes prisionais. Estes últimos deslocavam os presos em 

pequenos grupos pelas celas que se concentravam em uma estrutura espec ifica em uma das penitenciárias 

(designada por shelter, o que supomos fazer referencia à palavra na língua inglesa para se referir a abrigo, talvez 

numa intenção inicial à sua construção e que mereceria investigação especifica). 
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(como relatam outros estudos em locais e regiões muito diferentes) e que, em certo grau, 

vivenciamos durante os meses da pesquisa. 

Todavia, se há especificidades, há também aspectos comuns em pesquisas dentro de 

outras instituições, como foi o caso da identificação na entrada das penitenciárias ao passar pela 

área da polícia militar. Neste momento, apresentávamos a autorização formal, escrita, 

esclarecíamos o motivo da nossa presença e, invariavelmente, perguntavam se estávamos com 

aparelho celular, pois só entrávamos com o caderno de campo, caneta e, posteriormente, também 

o gravador na ocasião das entrevistas (para os quais também tínhamos autorização escrita da 

direção). Sendo autorizadas, fazíamos o mesmo na Revisoria que é o local posterior à entrada e 

onde agentes administrativos registravam a entrada: deixávamos um documento que pegávamos 

na saída. É uma forma de saber/controlar quem entra e sai da instituição. 

Esta forma de identificação tornou-se rotina e fomos aos poucos aprendendo detalhes 

como não trajar roupa preta nem amarela, por exemplo (as cores das vestimentas dos agentes e 

de presos celas-livres – os “amarelinhos”, respectivamente), sendo que após certo período, com 

certo conforto, já éramos conhecidas como “o pessoal da pesquisa”, “professoras da UFMT”. 

Na enfermaria iniciamos nos apresentando e ficávamos observando a dinâmica local: a 

estrutura física, o funcionamento, a organização do serviço e dos atendimentos (fluxos, 

agendamentos), os atendimentos em si (que geralmente não ocorrem com portas trancadas 

devido a questões de segurança), sempre com a intenção de conhecer como era o dia a dia 

rotineiro da equipe. Todos estes aspectos eram observados, registrados e em momento oportuno 

(pois cuidávamos para não atrapalhar a rotina da enfermaria, mas de fato apenas se inserir nela) 

perguntávamos aos profissionais que nos explicavam do que se tratava.  

Desta forma, íamos estabelecendo com os profissionais, conversas informais, mas sempre 

interessadas nos relatos sobre questões corriqueiras, às vezes detalhes de como era trabalhar em 

uma penitenciária, assim como reciprocamente também eles gostavam de saber das nossas 

atividades, as quais relatávamos. Num esforço de nos deixar mais tranqüilos, alguns profissionais 

às vezes aconselhavam em tom de brincadeira e, geralmente, rindo: “não venham de salto, mas 

de sapato que dê para correr...”, “estão preparadas para correr?”  

E, assim, com o passar do tempo, fomos tornando mais familiar aquele universo 

desconhecido (DA MATTA, 1981), mas certo estado de alerta sempre nos acompanhava.  

Nos acomodávamos, geralmente, no corredor da enfermaria, na sala de atendimentos ou 

na sala dos profissionais. Estes, às vezes, nos convidavam para assistir a procedimentos de 

curativo, consultas, porém como nosso foco não era esse tipo de observação, algumas vezes 

aceitávamos, outras não.   
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Embora as três penitenciárias façam parte do mesmo Sistema, cada uma possui 

características próprias, pois são contextos e populações singulares, mas apresentam também 

semelhanças já que são todas instituições de privação de liberdade. Os profissionais também nos 

relatavam aspectos de uma e de outra penitenciária, pois era comum terem nelas atuado. 

Em algumas situações, oportunamente, chegávamos mais cedo para ficar do lado de fora, 

perto do portão de entrada e observávamos a movimentação de familiares e amigos (visivelmente 

mulheres, crianças e idosos) que vinham para visita, entrega de alimentos (conhecido por 

jumbo), entrevista com assistente social, elaboração da carteirinha (que habilita a entrada em 

visita) etc. 

Algumas vezes não entrávamos porque, como explicava o pessoal da portaria, era dia de 

“procedimentos operacionais” (não agendados, por motivos óbvios) em que consistiam da revista 

às celas e outros espaços da penitenciária em busca de irregularidades. 

 Durante o trabalho de campo também ocorreu o que chamam localmente de “greve 

branca” sendo uma situação em que os presos suspendem as saídas das celas para os 

atendimentos costumeiros em fórum, serviço de saúde local ou externo; como forma de 

pressionar a administração para atender reivindicações. Nesta situação os profissionais de saúde 

eram orientados a não ficar na enfermaria, mas na Revisoria e foi ocasião em que foi possível 

fazer algumas entrevistas. 

Esclarecemos que, conforme conversas com os profissionais e Agentes, à exceção dos 

presos que trabalham e circulam pela unidade penitenciária, os outros permanecem nas alas e nas 

celas e, conforme rotina, existe hora certa destas celas serem abertas ou trancadas (pela 

manhã/antes do almoço e após o almoço/fim da tarde, respectivamente) o que é conhecido como 

tranca e destranca. Quando havia necessidade de algum preso seguir até a enfermaria, o mesmo 

seguia acompanhado (algemado ou não a depender da penitenciária) por Agente Penitenciário. 

Sempre muito solícitos, os trabalhadores (não somente da saúde) nos contavam histórias, 

casos ocorridos lá dentro como motins, rebeliões, fugas, cartas de amor (escritas pelos presos), 

curiosidades, dificuldades e até situações cômicas vivenciadas por eles ou conhecidos, ou seja, 

falavam da dinâmica social, das relações sociais e da sociabilidade daquele contexto.  
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2.2. Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

Para coleta de dados, combinamos várias técnicas e instrumentos de pesquisa como é 

comum no método qualitativo adotado (MINAYO, 2010; VICTORA et al, 2000), quais sejam: 

- entrevistas: utilizamos dois roteiros, sendo um fechado para caracterização profissional e 

socioeconômica dos entrevistados; e outro semi-estruturado em que havia questões temáticas, 

tópicos mais abrangentes que podiam ser desdobrados e aprofundados conforme as respostas. 

Desta forma, possibilitava investigar os aspectos subjetivos das impressões dos sujeitos, e a 

flexibilidade do instrumento permitia absorver novos temas e questões trazidas pela realidade do 

campo, não previstas, mas significativas à pesquisa. Assim, o entrevistado pode discorrer sobre o 

tema sem ficar restrito à indagação formulada valorizando, com isso, as informações que ele 

detinha baseadas, especialmente, na sua experiência cotidiana e que no fundo são a verdadeira 

razão da entrevista, do relato oral (LUDKE e ANDRÉ, 1986; QUEIROZ, 1987).  

A maioria das entrevistas foi realizada na própria enfermaria ou outro local escolhido 

pelo participante (02 casos), mas sempre com privacidade, para que tivesse mais liberdade para 

se expressar. Algumas vezes ocorreram interrupções pontuais na entrevista por outros 

profissionais que necessitavam de informação referente ao trabalho na unidade e que não era 

possível (ou conveniente) aguardar o que sempre respeitávamos. As entrevistadas foram 

gravadas em áudio (desde que anteriormente esclarecidas e autorizadas) e depois foram 

transcritas literalmente, omitindo-se os nomes reais.  

- conversas “informais”: como era intenção conhecer o cotidiano das penitenciárias, 

estabelecíamos conversas com demais profissionais que atuavam ali rotineiramente, mas sempre 

eram conversas interessadas no sentido de que visavam melhor compreender as questões 

colocadas nos objetivos do estudo. Obviamente, não é possível gravar todas estas conversas 

cotidianas, mas registrávamos (no diário de campo) informações como notas de pesquisa que se 

mostravam relevantes; 

- documentos: consulta àqueles de acesso público sobre a saúde no sistema prisional e alguns 

documentos de organização interna dos serviços (escalas de serviço, livros de procedimentos); 

- observação: realizada pelas pesquisadoras de forma direta sobre a estrutura e dinâmica 

interacional e institucional local, dados não verbais como gestos, expressões corporais. Trata-se 

dos imponderáveis da vida real (MALINOWISKI, 1978) que se referem aos fenômenos 

cotidianos que só podem ser apreendidos por meio do acompanhamento contínuo requerendo 

observações detalhadas e minuciosas, possibilitadas apenas pelo contato íntimo com a vida na 

instituição, no caso. Aproveitamos aqui para esclarecer que como pesquisa qualitativa em saúde, 
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sua operacionalização se valeu de vários princípios do método etnográfico, porém não se 

constitui em uma etnografia propriamente a qual requeria sua adoção desde o princípio;  

- diário de campo: eram nossos cadernos onde registrávamos as observações e os dados 

advindos de conversas informais, citadas anteriormente, além dos nossos insights, sentimentos e 

reflexões suscitadas pelo campo;  

- fotos: da área externa das penitenciárias e da enfermaria de uma delas (com autorização). 

O conjunto destes materiais coletados compôs um banco de dados, de acesso restrito aos 

pesquisadores envolvidos naquele momento com a pesquisa, o qual se encontra sob 

responsabilidade da coordenadora do projeto mais amplo (Reni A. Barsaglini).   

Quanto ao tratamento dos dados, nos valemos da análise temática que é processual, 

iniciando desde a entrada em campo (GOMES, 2010), mas há um momento de imersão em que 

são feitas leituras exaustivas e reflexões identificando categorias significativas (a partir da sua 

presença, ausência ou freqüência), núcleos de sentido e, posteriormente, são construídos temas 

considerando os objetivos do estudo, o roteiro empregado e a realidade do cotidiano. 

A análise temática revisitada e adaptada por Minayo (2010) se constitui de três momentos 

não estanques, quais sejam: 

- pré-análise: o pesquisador deve estar em contato intenso com o material de campo, 

respondendo a normas de validade no que diz respeito se o roteiro foi contemplado; com 

características do universo pesquisado, pertinência e adequabilidade de documentos analisados; 

exaustão de leitura exercitando interpretações e abrindo caminho para novas indagações; 

- exploração do material: momento de definição de categorias a partir de expressões, palavras ou 

conteúdos, mas abertas a reorganizações ao longo do processo; 

- tratamento dos resultados obtidos e interpretação: o pesquisador realiza interpretações, 

propondo relações dos resultados com o quadro teórico do estudo. 

O processo de análise deve ser assumido como o “movimento do pensar que se realiza 

efetuando insights, abstrações, comparações, articulações, reunindo e separando aspectos, 

expressando o compreendido pela linguagem, quando obtemos clareza ou ficamos em dúvida”, 

esse é o momento que permite ao pensar movimentar-se e percorrer os meandros do pensamento 

investigativo (BICUDO, 2011, pg. 59).  

Nesse momento o pesquisador está atento à manutenção do foco de atenção no todo, 

porém, “sem perder de vista a multiplicidade de sentidos que podem estar implícitos no material” 

(BOEMER, 1994). Enfim, análises e interpretações refletem a dinâmica de confronto entre dados 

teóricos e empíricos, possibilitando a abertura de novas concepções e focos de interesse.  
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2.3. Aspectos éticos 

Obedeceu aos preceitos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 466/2012 que 

orienta pesquisas com seres humanos. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Júlio Müller protocolo nº 344.952 CEP/HUJM, de 31/7/20113 (Anexo II).  

A participação na pesquisa foi voluntária, sendo que todos os convidados receberam os 

esclarecimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes das 

entrevistas. Observando o anonimato em todas as publicações desta pesquisa, também neste 

relatório os entrevistados são identificados pelo nível de escolaridade seguido de numeração 

aleatória, ou seja, Profissional e Nível Médio ou Superior – PNM ou PNS.  

O relatório desta pesquisa será entregue às unidades de saúde das Penitenciárias 

participantes e, também, à Gerência de Saúde da Sejudh/MT e à SES-MT, além da divulgação na 

forma de artigos acadêmicos e trabalhos apresentados em eventos científicos.  

2.4. Financiamento 

Esta pesquisa integra o projeto mais amplo intitulado “Fortalecimento da linha de 

pesquisa: Diversidade sociocultural, ambiente e trabalho do Mestrado em Saúde 

Coletiva/ISC/UFMT” e contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES edital PNPD/2011 Processo nº 23038.007708/2011 (vigência 

prorrogada até 11/2016) desenvolvido junto ao Instituto de Saúde Coletiva-UFMT, sob a 

coordenação da Prof.ª Dr.ª Reni A. Barsaglini. 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O trabalho de campo rendeu uma quantidade significativa de dados que, obviamente, não 

se esgotam neste relatório dada a complexidade das questões envolvidas, porém selecionamos 

aqueles aspectos que se mostraram mais pertinentes em função dos objetivos estabelecidos e dos 

imprevistos que se mostraram muito significativos durante o contato com o cotidiano dos 

profissionais. Diante disso, organizamos os dados a seguir em duas seções: a primeira traz 

características contextuais no que se refere às legislações para a atenção à saúde no Sistema 

Prisional; características institucionais (penitenciária, enfermaria) e dos profissionais de saúde 

entrevistados. Na segunda apresentamos aspectos selecionados do cotidiano da enfermaria, 

organizados em seis tópicos articulados que se baseiam, preponderantemente, nas percepções dos 

profissionais de saúde (na experiência, portanto) e versam sobre a inserção profissional no 

Sistema Prisional; as percepções sobre a instituição penitenciária, sobre os presos/pacientes e os 

respectivos delitos; as formas de conhecer as necessidades de saúde e atender na enfermaria; as 

precauções especiais aos medicamentos; finalizando com as percepções sobre as repercussões do 

trabalho em sua vida e saúde.  

1. O contexto e os participantes da pesquisa 

Este tópico está organizado em quatro subitens a saber: 1) os aparatos legais que 

respaldam a atenção à saúde no Sistema Prisional, pois integram o contexto/pano de fundo por se 

constituírem em referências formais à gestão e ao atendimento nas enfermarias; 2) caracterização 

das penitenciárias selecionadas; 3) da enfermaria e das percepções dos profissionais sobre ela; 4) 

dos profissionais de saúde entrevistados. As fontes destes dados são documentos oficiais, 

entrevistas, observações das pesquisadoras registradas em diário de campo. 

1.1. Atenção à saúde no Sistema Prisional: aparatos legais 

No Brasil, o atenção à saúde no sistema prisional institucionalizou-se a partir da 

publicação da Lei de Execução Penal – LEP, de 1.984 trazendo no Art. 14 que o atendimento 

em saúde, dirigido aos presos internos, deveria ser de caráter preventivo e curativo com 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico e que, se a unidade não dispusesse de tais 

profissionais, seria necessário o encaminhamento a um serviço de saúde externo (BRASIL, 

1984). Tal iniciativa trouxe a possibilidade mais legítima de contar com a presença de 

profissionais de saúde oferecendo atendimentos à população privada de liberdade.  

Este direito, então, já formalmente garantido desde a LEP foi reforçado, estando 

embutido na Constituição Federal de 1988 no Art. 196 onde assume que  "saúde é um direito de 
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todos e um dever do Estado" (BRASIL, 1988), abarcando a população em privação de liberdade. 

Complementa-se tal premissa em 1990 com a regulamentação do Sistema Único de Saúde – 

SUS por duas Leis Orgânicas: a nº 8.080, dispondo sobre “as condições para promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” 

(BRASIL, 1990a) e a nº 8.142 “sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências de recursos financeiros na área da saúde” (BRASIL, 1990b). 

Mesmo com garantias legais do direito a saúde, a história da atenção à saúde para a 

população prisional brasileira foi/é demarcada por ações incipientes e pontuais se modo que 

doenças e agravos de alta prevalência fora das grades se exacerbam na situação de confinamento. 

Diante disso, o Ministério da Saúde reconheceu que os altos índices de tuberculose, pneumonias, 

dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarréias infecciosas, são evidenciados com 

mais força nas instituições prisionais, ao passo que não contam proporcionalmente com o 

desenvolvimento de ações estratégicas sobre eles (BRASIL 2005, p.9).  

Assumiu, assim, a necessidade de implementar uma política pública de inclusão social 

para a promoção dos direitos humanos das pessoas presas a fim de atender às suas carências, 

pautada pelo incremento da universalidade, da eqüidade, da integralidade e da resolutividade da 

assistência à saúde, requerendo, portanto, a reorientação do modelo vigente (BRASIL, 2005). 

Daí decorreu uma ação conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça instituída pela Portaria 

Interministerial nº. 1.777, de 2003, propondo o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário/PNSSP5 orientado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Este documento recomenda que cada penitenciária com mais de 100 indivíduos detentos 

conte com equipe permanente (e uma equipe para atender até 500 indivíduos), atuando 20 horas 

semanais, responsável pela atenção básica, sendo ela constituída de médico, enfermeiro, dentista, 

assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário (BRASIL, 

2005). As unidades prisionais com menos de 100 pessoas ficam dispensadas da exigência de 

equipe exclusiva, mas devem designar profissionais da rede para efetuar atendimento semanal 

nas suas dependências. Ressaltamos que esta seria uma formação mínima/básica, haja vista, que 

os profissionais farmacêutico e nutricionista poderiam ser agregados, fato que ocorre em Mato 

Grosso, ainda que a inserção e o trabalho em equipe propriamente possa não se caracterizar na 

prática, especialmente quanto a este último profissional o que mereceria estudo especifico. 

O PNSSP inclui ações em três frentes: atenção básica; atenção de média complexidade e 

ações complementares. Na atenção básica devem ser priorizados: o controle da tuberculose, 

                                                 

5
 A fim de induzir a adesão e consolidar o PNSSP, foi criado o incentivo para a Saúde no Sistema Penitenciário 

fixando valores a serem repassados às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que aderissem (Brasil, 2005). 
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diabetes e hipertensão; o diagnóstico e tratamento da hanseníase; saúde bucal e saúde da mulher. 

A atuação de média complexidade executada por profissional de nível superior compreende 

terapias em grupo e individuais. Quanto ao programa complementar, destacam-se: diagnóstico, 

aconselhamento e tratamento em DST/HIV/AIDS e a atenção em saúde mental (BRASIL, 2005). 

Entre as novidades, contemplava uma agenda mínima voltada às mulheres presas que, entre 

outras ações, previa: controle do câncer cérvico-uterino e de mama, assistência à anticoncepção, 

assistência ao puerpério, cuidado pré-natal, atendimento de intercorrências e parto, diagnóstico e 

tratamento das DST/AIDS. Recentemente, a Secretaria de Política para as Mulheres, em 

conjunto com o Ministério da Justiça, publicou a Política Nacional de Atenção às Mulheres em 

Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE (BRASIL, 

2014a). Em consonância com a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM6, a 

PNAMPE tem o objetivo de reformular as práticas e garantir os direitos das mulheres privadas 

de liberdade no Brasil (UFSC, 2015). 

Em 2014 transpõe-se do PNSSP à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional/PNAISP (BRASIL, 2014b) – processo 

bem descrito e comentado no livro de SILVA (2015), em que o autor destaca um diferencial e 

avanço em relação ao Plano que é a distinção entre a população “penitenciária”, constituída de 

indivíduos julgados e condenados, cumprindo pena em regime fechado (ou internação, no caso 

de medida de segurança) nos estabelecimentos penais (penitenciárias, hospitais de custodia e 

tratamento psiquiátrico, presídios e colônias agrícolas ou agroindustriais) e a população 

“carcerária” que engloba as pessoas recolhidas em cadeias públicas e distritos policiais, presos 

de regime aberto e presos provisórios; sendo que o Plano enfocava, exclusivamente, a primeira e 

a Política se estende à segunda. E a PNAISP vai além ao ampliar, ainda mais, o escopo da 

população a ser abrangida que passa a ser a comunidade prisional, ou seja, familiares, 

trabalhadores que lá prestam serviços (da educação, saúde, segurança). Seus princípios, diretrizes 

e objetivos específicos estão sintetizados no Quadro 1, notando que foram agregados de forma 

mais estratégica e abrangente aos do SUS e focando na inclusão dos sujeitos presos nas Redes de 

Atenção à Saúde – RAS, ofertados à população geral. 

                                                 

6
 Proposta em 1984 e atualizada em 2004 resultou das reivindicações dos movimentos de mulheres e dos grupos 

feministas, visando atender à complexidade e às especificidades da saúde das mulheres (UFSC, 2015). 
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Quadro 1. Princípios, diretrizes, objetivos específicos da PNAISP, 2014.   

Princípios Diretrizes Objetivos específicos 

I - respeito aos direitos humanos e 

à justiça social;  

II - integralidade da atenção à 

saúde da população privada de 

liberdade no conjunto de ações de 

promoção, proteção, prevenção, 

assistência, recuperação e 

vigilância em saúde, executadas 

nos diferentes níveis de atenção; 

 III - equidade, em virtude de 

reconhecer as diferenças e 

singularidades dos sujeitos de 

direitos;  

IV - promoção de iniciativas de 

ambiência humanizada e saudável 

com vistas à garantia da proteção 

dos direitos dessas pessoas; 

V - corresponsabilidade 

interfederativa quanto à 

organização dos serviços segundo a 

complexidade das ações 

desenvolvidas, assegurada por 

meio da Rede Atenção à Saúde no 

território; 

VI - valorização de mecanismos de 

participação popular e controle 

social nos processos de formulação 

e gestão de políticas para atenção à 

saúde das pessoas privadas de 

liberdade. 

I - promoção da cidadania e inclusão 

das pessoas privadas de liberdade por 

meio da articulação com os diversos 

setores de desenvolvimento social, 

como educação, trabalho e segurança; 

II - atenção integral resolutiva, 

contínua e de qualidade às 

necessidades de saúde da população 

privada de liberdade no sistema 

prisional, com ênfase em atividades 

preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III - controle e/ou redução dos 

agravos mais frequentes que 

acometem a população privada de 

liberdade no sistema prisional; 

IV - respeito à diversidade étnico-

racial, às limitações e às necessidades 

físicas e mentais especiais, às 

condições econômicas e sociais, às 

práticas e concepções culturais e 

religiosas, ao gênero, à orientação 

sexual e à identidade de gênero; e 

V - intersetorialidade para a gestão 

integrada e racional e para a garantia 

do direito à saúde. 

 

I - promover o acesso das pessoas 

privadas de liberdade à Rede de 

Atenção à Saúde, visando ao 

cuidado integral; 

II - garantir a autonomia dos 

profissionais de saúde para a 

realização do cuidado integral das 

pessoas privadas de liberdade; 

III - qualificar e humanizar a 

atenção à saúde no sistema 

prisional por meio de ações 

conjuntas das áreas da saúde e da 

justiça; 

IV - promover as relações 

intersetoriais com as políticas de 

direitos humanos, afirmativas e 

sociais básicas, bem como com as 

da Justiça Criminal; e 

V - fomentar e fortalecer a 

participação e o controle social. 

 

Fonte: PNAISP (BRASIL, 2014b). 

Publicada no mesmo ano, a Portaria nº 482 instituiu as normas para operacionalização da 

PNAISP trazendo as novas definições da composição da equipe mínima, de acordo com o perfil 

demográfico de cada estabelecimento penal, assim como a determinação de novos valores de 

financiamento (BRASIL, 2014c), iniciativas diferenciadas das anteriores e que se aproximam das 

formas de financiamento da atenção básica. Para aderir à PNAISP o estado precisa assinar o 

Termo de Adesão, elaborar o Plano de Ação Estadual para Atenção à Saúde da Pessoa Privada 

de Liberdade e ter aprovação de tais documentos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014b). A 

este respeito, Lopes (2014) informa que ao longo de 2014 o estado de Mato Grosso encontrava-

se em processo de adesão a tal Política, sendo que a Sejudh/MT e a SES/MT, em reunião com 

equipe técnica do Ministério da Saúde, já sinalizaram positivamente. Todavia, esclarecemos que 

a pesquisa relatada aqui não foi desenvolvida na vigência da PNAISP e sim do Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário – PNSSP ao qual Mato Grosso está qualificado desde 2004 
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para receber o incentivo da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário, através da portaria nº 

1.712, de 18 de agosto/2004.  

No contexto de Mato Grosso, nas buscas realizadas, encontramos um documento 

chamado Plano de Modernização do Sistema Penitenciário 2010 – 2021 (MATO GROSSO, 

2010a), em que são identificados os problemas e foram listadas estratégias de enfrentamento e 

ações a curto, médio e longo prazos, visando melhoria tanto das condições de vida dos detentos, 

quanto das condições de trabalho dos servidores.  

O Plano Estadual de Saúde de Mato Grosso, elaborado em 2010, é um instrumento de 

planejamento da Secretaria de Estado de Saúde e nele consta no Eixo I de Atenção à Saúde, a 

diretriz 3 - Fortalecimento das ações de Atenção à Saúde, ações referentes ao Sistema Prisional: 

“Na atenção ao Sistema Prisional serão desenvolvidas ações de promoção da saúde e prevenção 

de agravos, qualificação de profissionais das unidades e organização dos fluxos de referência e 

contra-referência, previstas no Plano Operativo Estadual de Saúde para o Sistema Penitenciário 

de Mato Grosso” (MATO GROSSO, 2010b). Sendo um dos poucos documentos de acesso livre, 

no âmbito da saúde, que se refere à saúde penitenciária em Mato Grosso por ocasião da consulta. 

Sabemos, também, da existência de um Plano Operativo Estadual – POE, elaborado 

conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Justiça (e aprovado pelo Conselho 

Estadual de Saúde) que deve orientar as ações de saúde das equipes, mas até o momento pelas 

buscas on-line não tivemos acesso a este documento. Esta foi uma das justificativas de incluir na 

presente pesquisa as entrevistas com os gestores responsáveis em cada Secretaria pela 

coordenação das ações do PNSSP, visando obter informações sobre a atual situação da sua 

implementação, assim como a percepção sobre o mesmo (ver artigo em anexo).  

O POE deve existir para que o incentivo financeiro previsto na portaria 1.777 de 2003, 

seja garantido ao estado, sendo um documento que confirma adesão ao Plano Nacional de Saúde 

no Sistema Prisional. Atesta sua existência a ata da ducentésima sexagésima terceira reunião do 

Conselho Estadual de Saúde, no dia 9 de novembro de 2011, que informa sobre o andamento do 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (MATO GROSSO, 2011a). Nesta reunião do 

Conselho Estadual, houve a apresentação, discussão e homologação do Relatório de Gestão de 

2010 do Plano Operativo Estadual de Saúde do Sistema Penitenciário, fazendo destaque que 

ele/POE é uma parceria da Sejudh/MT e SES/MT que tem um convênio para execução de 

serviços de saúde dentro dos presídios. Ressalta-se que no estado de Mato Grosso, a equipe de 

saúde que atua nas penitenciárias não é vinculada ao quadro da SES/MT, mas da Sejudh/MT. 

Para uma análise mais detalhada sobre a implementação do PNSSP em Mato Grosso 

remetemos à publicação de Barsaglini et al (2015) em anexo (III) ao presente relatório. 
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1.2. As penitenciárias selecionadas para a pesquisa 

As três Penitenciárias7 localizadas em Cuiabá/MT e selecionadas para o estudo integram 

o Sistema Penitenciário de Mato Grosso, em relação às questões e saúde, são vinculadas à uma 

Gerência de Saúde que por sua vez, vincula-se Superintendência de Gestão de Penitenciárias, 

sendo que esta faz parte da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e esta, ainda, é 

parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – Sejudh/MT. O Quadro 2 apresenta a 

composição do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, incluindo-se os diferentes regimes o que 

perfaz 63 estabelecimentos prisionais e 01 deles, embora conste como integrante do Sistema em 

questão se trata de Unidade de Saúde Mental (ver observação do quadro abaixo). Outra 

informação imprecisa é sobre os Centros de Detenção Provisória - CDP, em que alguns 

documentos citam 02 deles e na fonte aqui consultada eles não aparecem. 

Quadro 2. Composição do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, por tipo de estabelecimento 

Estabelecimentos  Quantidade  

Penitenciárias masculinas 05 

Penitenciária feminina 01 

Cadeias Públicas  53 

Colônia Agrícola, Industrial ou similar 01 

Casa do Albergado 03 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico* 01 

Total 64 

Fonte: Mato Grosso (2011b) 

*Era uma unidade de saúde mental que atendia sentenciados em medida de segurança. Localizava-se dentro do Complexo da 

Penitenciária Central do Estado e não se vinculava à Sejudh/MT. Quando a visitamos em outubro/2013, tinha ocupadas 18 das 

suas 28 vagas e em 2015 fomos informadas que estava em processo de desativação.  

Conforme documentos oficiais consultados, em 2012 havia em Mato Grosso, sete 

unidades prisionais com equipe de saúde formalmente implantadas (MATO GROSSO, 2012a), 

cuja localização, capacidade e quantitativo de presos são informados no Quadro 3 a seguir. 

                                                 

7
 Conforme art. 87, capítulo 2 da LEP/1984, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 

fechado, no entanto, é comum (e as unidades selecionadas não são exceção) abrigar presos provisórios.  
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Quadro 3. Capacidade e distribuição de presos por unidade prisional de regime fechado de Mato 
Grosso que possui equipe de saúde implantada, 2012.   

Unidades Prisionais Município Capacidade População atual 

Penitenciária Feminina
8
 Ana Maria do Couto 

May 
Cuiabá 180 300 

Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC Cuiabá 470 1.180 

Penitenciária Central do Estado – PCE Cuiabá 851 1.775 

Unidade Prisional Mata Grande Rondonópolis 828 1.042 

Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva Água Boa 326 578 

Penitenciária Dr. Osvaldo F. L. Ferreira 
“Ferrugem” 

Sinop 326 675 

Centro de Detenção Provisória Tangará da Serra 152 230 

Centro de Detenção Provisória* Pontes e Lacerda 144 180 

Fonte: Mato Grosso (2012; 2014). 
* Equipe implantada recentemente e, portanto, não computada no quantitativo oficialmente registrado. 

As três penitenciárias de regime fechado selecionadas foram: Centro de Ressocialização 

de Cuiabá (CRC), Penitenciária Feminina “Ana Maria do Couto May” e Penitenciária Central do 

Estado (PCE).  O Quadro 4 abaixo mostra a respectiva capacidade instalada e a população real 

na ocasião da pesquisa (lembrando que ela oscila muito devido às entradas e saídas diárias por 

alvarás, mudanças de regime, transferências etc). Observa-se a situação de superlotação comum 

nas unidades prisionais barsileiras (MINAYO e CONSTANTINO, 2015), o que pode agravar as 

condições de vida e saúde dos presos, mas também dos demais segmentos (profissionais, 

familiares etc) que ali circulam diariamente. 

Quadro 4. Capacidade instalada e população real, de acordo com as penitenciárias do estudo 

Unidade Penitenciária Capacidade População 

atual 

Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC 470 890 

Penitenciária Central do Estado – PCE 851 2.112 

Penitenciária Feminina Ana do Couto May 180 289 

        Fonte: Mato Grosso (2014) 

A LEP traz orientações sobre o cumprimento da pena, nas quais o preso deveria ser 

classificado e separado por sexo, por antecedentes criminais, se estão julgados ou aguardando 

julgamento. Nesta pesquisa não foram levantados dados desta organização interna. O que foi 

                                                 

8
 Embora conste apenas uma penitenciária feminina, são feitos arranjos para acomodar as mulheres presas no 

interior do estado, como é o caso em Sinop que conta com um Anexo com esta finalidade (CALICCHIO, 2015).  



 

26 

 

possível notar foram locais específicos como o seguro9, alas conforme afinidade a segmento 

religioso, alas de presos considerados de alta periculosidade, gestantes, ala de presos em 

ocupações extra muros, celas de triagem/provisórias (aguardando identificação para posterior 

acomodação), ala que abriga travestis e homossexuais (em apenas uma das penitenciárias).   

As peniteniciárias em questão localizam-se no perímetro urbano, sendo que no ano de 

2009, o nome de uma delas foi alterado, decorrente de reivindicações dos moradores do bairro 

(Pascoal Ramos) que se sentiam incomodados pela carga simbólica estigmatizante devido ao 

nome do local compor a identificação/nome da penitenciária (GAZETA DIGITAL, 2008). 

Assim, o Presídio do Pascoal Ramos foi rebatizado como Penitenciária Central do Estado. O 

antigo Presídio Regional do Carumbé também teve seu nome alterado para Centro de 

Ressocialização de Cuiabá, mas não encontramos documento eletrônico de acesso público a 

respeito – sendo oportuno o levantamento de sua história em estudo futuro.  

Como característica geral, uma das penitenciárias é classificada de segurança máxima, 

outra é média e uma delas comporta quantidade maior de oficinas de trabalho e de artesanato 

(pintura, escultura, marcenaria, costura, confecção de churrasqueiras, padaria,  etc), além de uma 

banda; o que se fazia coerente com sua a proposta ressocializadora. Era comum ouvirmos que 

esta unidade abrigava presos classificados por determinados tipos de delitos específicos e 

possivelmente menos perigosos10, mas também nos lembravam que abrigava presos “perigosos” 

transferidos quando, porventura, estivessem ameaçados em outra unidade por grupos rivais.  

Uma das penitenciárias é feminina e contava com uma creche (que já abrigou mais de 40 

crianças) sendo que, segundo informações locais, foi desativada em 2012 e por ocasião da 

pesquisa havia 02 ou 03 crianças com as mães e algumas poucas gestantes. Não aprofundamos 

nesta questão, pois a presença de crianças nestas instituições é problemática, há estudos sobre a 

questão e mereceria investigação específica dada a sua complexidade – o que não nos 

propusemos a fazer por não constituir o foco da pesquisa naquele momento. 

1.3. As enfermarias: características e percepções 

A unidade de saúde, é nativamente designada “enfermaria” (por isso a adotamos neste 

relatório), é o local interno à penitenciária onde a equipe de saúde trabalha e onde os presos 

recebem atendimento. De acordo com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

(PNSSP) o serviço de saúde dentro das unidades prisionais seria estruturado para atender “às 

                                                 

9
 Local que apresenta certa cautela aos presos cujo delito, em geral, atingiu crianças, familiares, estupro, presos que 

são familiares de policiais ou agentes penitenciários, que podem sofrer ameaças e violências, as vezes fatais se 

juntos  aos outros.   
10

 Contudo, o critério de periculosidade é lábil, varia, como discutiremos mais adiante.   
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necessidades de atenção no nível básico, mínimo da assistência no nível da média complexidade 

[...] e componentes das urgências e emergências em saúde, em consonância com as es-

pecificidades do Sistema Penitenciário Nacional” (Brasil, 2005, p. 24). 

As enfermarias do estudo, com pequenas variações, funcionam no período diurno, das 

07:00 às 18:00 horas e nos finais de semana é realizada escala somente dos profissionais técnicos 

de enfermagem que dispensam a medicação de uso contínuo. Em caso de necessidade, o preso 

deve sair escoltado para unidades de pronto atendimento da rede pública de saúde.  

Algumas características tornam particular a enfermaria, em relação às unidades similares 

fora dos muros, como a presença dos agentes penitenciários, das grades nas portas e janelas11, 

das algemas, enfim, são peculiaridades que fazem com que nos lembre estarmos numa prisão.  

Estruturam-se com salas para atendimentos médicos, de enfermagem, odontologia, 

curativo, medicação, farmácia, expurgo, copa, repouso/observação e eventualmente sala de 

psicologia (esta era contígua à enfermaria em apenas uma penitenciária, nas outras duas fica 

afastada, porém próximo ao bloco da Administração). 

 Salienta-se que, em duas das penitenciárias há apenas uma porta que serve de entrada e 

de saída, inexistindo a saída de emergência e em outra a saída desemboca no corredor da 

penitenciária prejudicando a possibilidade ou a agilidade diante de uma necessidade de saída das 

pessoas dali, bem como a circulação de ar no dia a dia.  

Percepções sobre a localização das enfermarias esteve presente nos relatos dos 

profissionais de saúde que a considera vulnerabilizante, seja pela proximidade aos corredores 

que dão acesso a algumas alas (duas delas), seja pela posição de fácil acuamento no caso de 

rebeliões o que os colocariam como os primeiros a serem feitos reféns.  

É sugerido aos profissionais de saúde usar jaleco branco dentro ou fora da enfermaria. 

Esta é uma orientação para que haja distinção entre os grupos que circulam internamente por 

questões de segurança como o amarelo reservado aos presos celas-livres (em uma delas também 

o verde para presos que podem circular intra celas e em outra notamos o uso de camisetas de cor 

lilás) que trabalham internamente; o preto, trajado pelos Agentes Penitenciários e o branco seria 

pelos profissionais de saúde. Contudo, havia flexibilização quanto ao uniforme, pois notamos 

profissionais de saúde trajando camiseta preta com o brasão institucional, assim como os 

Agentes e, recentemente, nos referiram ter-se adotado o uso de camisetas brancas com o brasão 

do Sistema Penitenciário como uniforme dos profissionais de saúde. 

                                                 

11
 As grades estão em muitos lugares nas unidades prisionais (corredores, por exemplo), mas não são exclusivas 

delas, pois é fato algumas escolas adotarem tal peça/dispositivo, assim como alguns estabelecimentos comerciais 

remetendo à questão de segurança o que, de certa forma, faz alusão a histórico de violência.   
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Quanto à percepção sobre a enfermaria, elas variam e são produzidas, contextualmente, 

na interação entre os diversos grupos sociais que moram, trabalham ou circulam na penitenciária 

(como presos, familiares e amigos dos presos, profissionais de saúde, agentes penitenciários, 

direção, judiciário), sendo ressignificada com a experiência e ao longo do tempo. 

Os profissionais de saúde relataram que antes de conhecerem a realidade da enfermaria 

imaginavam que trabalhariam em serviço similar à unidade básica de saúde como previsto e 

descrito no PNSSP, mas não era o real cotidiano. As atividades que vêm sendo desenvolvidas na 

enfermaria parecem um misto de pronto atendimento e unidade de atenção básica (que deve se 

orientar pela prevenção e promoção da saúde, sem prejuízo da assistência). No entanto, relatam 

que não conseguem desenvolver ações de prevenção e, muito menos, de promoção à saúde e 

mesmo as ações de recuperação são realizadas conforme as possibilidades existentes. Assim, 

torna-se desafiador honrar tais princípios em ambiente superlotado e insalubre (umidade, pouca 

ventilação, escuro) que foge dos poderes de gestão da equipe de saúde, por exemplo. 

Nas três enfermarias, há o consultório odontológico, há cirurgiões dentista contratados e 

estrutura básica, porém nos relataram problemas com abastecimento de água o que restringe os 

procedimentos. Contam que, quando feitos, se limitam às urgências com grande número de 

exodontias/extrações (não quantificadas por nós), pois além de falta de materiais, os presos 

chegam com um quadro bucal muito precário, com grandes comprometimentos que o serviço 

não tem estrutura para tal. Um destes profissionais, afirmou que diante deste quadro, ao menos 

tenta sempre “eliminar ou aliviar as dores” advindas dos problemas dentários.   

É equivocado deduzir que em ambiente fechado, com população adscrita, viesse a ser 

mais fácil realizar um trabalho de tratamento, prevenção e controle de doenças, pois suas 

particularidades impõem barreiras enfrentadas no dia a dia vindo a agravar a situação de saúde 

dos presos, aumentar a demanda e dificultar o trabalho dos profissionais da enfermaria. 

A questão da segurança, típica das prisões, influencia a dinâmica da enfermaria, além do 

que, essa se sobressai no ambiente prisional como a de maior importância como percebem os 

profissionais de saúde confirmando os achados de outros estudos (VASCONCELOS, 2000, 

DIUANA et al, 2008, SOUZA e PASSOS, 2008, SANTOS, 2012).  

Em algumas situações, no entanto, a saúde é destaque em que a mídia as expõe como foi 

o caso amplamente noticiado sobre um suposto surto de tuberculose nas penitenciárias da capital 

em 2013 (G1, 2013; DIÁRIO DE CUIABÁ, 2013; MIDIA NEWS, 2013). Diante disso, 

pudemos observar a organização do que foi designado “mutirão da tuberculose”, ação esta 

proposta pela gestão da Sejudh/MT com influências do poder judiciário, para busca dos casos da 

doença nas penitenciárias de Cuiabá/MT. Com o aumento de casos novos, circulou na mídia a 
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situação fragilizada do quadro de saúde instalado nas penitenciárias, já que a contaminação por 

tuberculose estaria agindo também, sobre outros grupos sociais (agentes penitenciários e 

familiares dos presos), fugindo do controle. Neste sentido, o aumento de casos de tuberculose 

proporcionou essa maior visibilidade, ocasionando uma proliferação de enunciados sobre a 

instituição e a respectiva população. Nessas ocasiões de exposição do quadro de saúde 

intramuros, a unidade de saúde assume maior visibilidade dentro e fora da penitenciária, como 

reforçam os profissionais. No entanto, são demandas pontuais e parcialmente resolvidas, haja 

vista que as taxas de tuberculose nos presídios é histórica (NOGUEIRA e ABRAHÃO, 2009; 

SANCHEZ et al, 2007; SNIDER & HUTTON, 1989).  

Além disso, muitas ações (em saúde) só tornam-se relevantes após intervenção do “juiz”, 

agilizando escolta, segurança, retirada dos presos. Interessante notar, nesta e em outras situações, 

que passar pelo crivo do jurídico é sinônimo de ter garantias de que o atendimento será realizado, 

por vezes, por meio do “cumpra-se”. Destarte, parece embutir direitos represados e se 

aproximam, de certa forma, ao fenômeno da judicialização (MAGALHÃES, 2012) com as 

contradições que este carrega, porém tratá-los aqui fugiria aos objetivos propostos. 

Ouvimos relatos de a enfermaria ser um local de interesse dos presos por várias razões, 

entre as citadas estão: local onde podem circular um pouco, saindo das celas (oportunidade para 

correrias12 ou para espairecer simplesmente, um escape ao confinamento); ter acesso a 

medicamentos os quais podem resolver problemas de saúde como também pode se constituir em 

valiosas mercadorias (como nos deteremos mais adiante); onde há muitos artefatos, materiais que 

podem ser utilizados pelos presos para outras funções adaptadas, diferentes das originais etc. 

Materiais do consultório odontológico, como os perfuro-cortantes e o álcool, são cercados de 

cuidados redobrados como relataram, principalmente pelos profissionais desta especialidade. 

 Relatam a habilidade, rapidez do preso para apanhar algum material, pois quando as 

celas são revistadas é comum encontrar gazes, tesouras, pinças, termômetros, entre outros. Fato 

relatado com perplexidade foi ter encontrado anestésico odontológico em uma cela, sendo que ao 

informar os profissionais da área, soube-se que no consultório local ele não era utilizado...  

Contudo, notamos que trabalhar na enfermaria, em meio às características negativas, de 

tensão, recebeu também avaliações positivas, como relatos de que é tranqüilo; que há 

estabilidade; que há flexibilidade/acordos para cumprimento da jornada de trabalho permitindo 

ter outro emprego; que grande parte da população atendida valoriza o atendimento e respeita os 

                                                 

12
 Termo local para se referir a uma forma ilegal (ou, ao menos, não permitida) de estar circulando materiais 

(vestuário, drogas, remédios, alimentos), como também troca de favores, informações ou qualquer outra coisa como 

mercadoria, dentro da penitenciária. 
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profissionais mais que em outras unidades de saúde extra muros; certa autonomia para realização 

das ações; que se acostumaram com o ritmo peculiar e que aspectos positivos contrabalanceiam 

os negativos existentes em quaisquer ambientes de trabalho. 

1.4. Os profissionais de saúde entrevistados 

A equipe de saúde das penitenciárias pesquisadas apresentou um quadro de profissionais 

de saúde de acordo com as diretrizes do PNSSP, composta por médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, psicólogos, cirurgiões dentista, técnicos de enfermagem e auxiliares de consultório 

dentário, inclusive farmacêuticos. 

Observamos que em todas as penitenciárias havia, pelo menos, uma equipe de saúde 

completa, tendo em vista que o PNSSP orienta que para cada 500 presos haja uma equipe 

mínima completa. Em duas Penitenciárias havia a quantidade de equipes adequadas ao número 

de presos e uma estava em processo de adequação, pois fomos informadas que mais profissionais 

seriam convocados e outros contratados, salientando a dificuldade da fixação, principalmente do 

profissional médico enquanto lá estivemos. 

Salientamos que há profissional nutricionista atuando no Sistema Prisional sendo que nas 

penitenciárias do estudo, encontramos e conversamos com alguns cujo papel é importante, ainda 

que pouco visível, seja em relação à orientação individual (prescrição de dieta para presos), 

coletiva (cardápio presos e outros que fazem as refeições no local de trabalho devido ao longo 

plantão), comercial (comunicação com empresa terceirizada que fornece as refeições) além da 

atuação na gestão no nível central. Considerando o fornecimento por empresas de alimentação 

coletiva, os profissionais nutricionistas conferem o grau de qualidade, a quantidade, e solicitam 

dieta diferenciada quando prescrita, como para diabéticos, hipertensos, renais crônicos, porém, 

eles não estão fixados na unidade de saúde. Na penitenciária (e no período) em que havia a 

cozinha, o nutricionista acompanhava o preparo das refeições e solicitava os alimentos para 

composição dos cardápios diários. Tais profissionais são vinculados à Gerência de 

Alimentação/SEJUDH/MT e não à de saúde, ainda que possam articula-se com ela, porém não 

temos informações a respeito. 

Enfim, fica claro que há potencial para sua maior articulação com a equipe (mínima) de 

saúde quando consideramos uma conformação mais ampliada. A questão da alimentação no 

contexto das penitenciárias merece estudo específico e que pretendemos desenvolver no futuro. 

Os profissionais de saúde têm uma carga horária semanal que varia em 40 horas, outros 

30 horas, sendo que em cada unidade existem acordos pactuados internamente (e/ou com o nível 

central) que definem como a jornada será cumprida de acordo com a realidade de cada uma e 

necessidades dos profissionais. São muitos (re)arranjos internos que talvez deem uma maior 
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flexibilidade aos profissionais porém, não buscamos maiores detalhes, já que eram muitos 

acordos envolvendo diretoria, Gerencia de Saúde e extrapolariam os objetivos desta pesquisa. 

O Quadro 5 mostra o quantitativo de profissionais atuantes (cuja referencia era o que 

constava na escala de trabalho elaborada mensalmente e afixada na enfermaria) que eram nossos 

potenciais participantes da pesquisa e de entrevistados, por ocasião da coleta dos dados.   

Quadro 5. Quantitativo de profissionais atuantes e de profissionais entrevistados de acordo com 
o nível de escolaridade, 2013 

NÍVEL/CATEGORIA PROFISSIONAL 
Profissionais 

Atuantes 
Profissionais 
Entrevistados 

Nível Superior (médico, enfermeiro, assistente social, odontólogo, 
psicólogo, farmacêutico) 

32 14 

Nível Médio (técnicos de enfermagem, técnicos em higiene dental) 28* 11 

Subtotais  60 25 

FONTE: Lopes (2014).                *dois profissionais de nível médio se recusaram a realizar a entrevista gravada. 

Os 11 (onze) profissionais de nível médio entrevistados ocupam o cargo de Assistentes 

do Sistema Prisional (ASP), sendo que 09 exercem a função de técnico de enfermagem e 02 de 

auxiliar de consultório dentário. As suas demais características estão no Quadro 6.  

Quadro 6. Perfil dos profissionais de saúde de nível médio entrevistados, lotados nas 

penitenciárias do estudo, de acordo com sexo, religião, perfil profissional, formação, tempo de 
atuação no Sistema Penitenciário e existência de outro vínculo empregatício 

Nº Sexo Religião 
Perfil 

profissional 

Possui curso 

superior 

Pós-

graduação 

Tempo de 

atuação 

Outro 

Vínculo 

01 F Evangélica Tec. Enf. Enferm. Sim 2a 8m Sim 

02 F Católica Tec. Enf. Enferm. Sim 12a Sim 

03 F Católica Tec. Enf. Enferm. Sim 13 a Sim 

04 F Protestante Tec. Enf. Serv. Soc. - 2a 9m Sim 

05 F Católica Tec. Enf. Não Sim 15 a Sim 

06 F Espírita Tec. Enf. Direito Sim 4a Sim 

07 F Evangélica Tec. Enf. Não - 10a - 

08 F Evangélica Tec. Enf. Enferm. Sim 2a 10m - 

09 F Evangélica Tec. Enf. Biologia Sim 12 a Sim 

10 F Católica ACD* Não Cursando 2a 8m - 

11 F Evangélica ACD Admin. - 2a 7m Sim 

      Fonte: Adaptado de Lopes (2014).                                       *Auxiliar de consultório dentário                                                  

Sobressai que todos os entrevistados de nível médio são do sexo feminino, seguindo 

tendência histórica da área de saúde; com tempo de atuação no Sistema Prisional variando de 2,7 

anos a 15 anos; 08 deles possuem outro emprego e chama a atenção que 08 possuem nível 

superior e 07 destes são pós-graduados, supondo boa qualificação para o cuidado. Quanto à 

religião, nota-se a espírita (01) e a católica (04) pouco menos representadas se considerarmos as 

vertentes protestantes e evangélicas (06) agrupadas. 
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Os 14 profissionais de saúde de nível superior entrevistados atuam nas suas respectivas 

formações conforme mostra o Quadro 7 a seguir. 

Quadro 7. Perfil dos profissionais de saúde de nível superior, lotados nas penitenciárias do 
estudo, de acordo com sexo, religião, formação de graduação e pós-graduação, tempo de atuação 

no Sistema Penitenciário e existência de outro vínculo empregatício  

Nº Sexo Religião Formação Pós-

graduação 

Tempo de atuação Outro 

Vínculo 

01 F Protestante Enfermagem Sim 06 m Sim 

02 F Católica Enfermagem Sim 06 m Sim 

03 F Católica Enfermagem Sim 1 a - 

04 F Católica Enfermagem Sim 2a 9m Sim 

05 F Evangélica Psicologia Sim 11a - 

06 M Nenhuma Psicologia Sim 1a 5m - 

07 F Evangélica Psicologia Sim 2a 10m - 

08 F Evangélica Farmácia Sim 2a 08 m - 

09 F Evangélica Farmácia Sim 11 m - 

10 F Católica Serviço Social Sim 06 a Sim 

11 F Espírita Serviço Social Sim 12 a Sim 

12 F Católica Medicina Sim 03 a Sim 

13 M Não 

informado 

Medicina Sim 06 m Sim 

14 F Não 

informado 

Odontologia Sim 12 a Sim 

      Fonte: adaptado de LOPES (2014)                               

Sobre os entrevistados que exercem o cargo de profissional de nível superior também há 

predominância do sexo feminino; tempo de atuação no Sistema Prisional variando de 6 meses a 

12 anos; todos afirmam serem pós-graduados (alguns com mais de uma especialização e uma 

profissional com mestrado) sugerindo, mais uma vez, a qualificação para o cuidado. Quanto à 

religião há relativo equilíbrio entre católicos e evangélicos e protestantes agrupados, apenas 1 

referiu seguir a doutrina espírita, 01 nenhuma e para 02 não há informação. 

Os próximos tópicos mostram aspectos que se mostraram mais relevantes sobre o 

cotidiano destes profissionais nas enfermarias das penitenciárias. 
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2. Aspectos do cotidiano dos profissionais de saúde nas enfermarias   

Descreveremos nesta parte as percepções dos profissionais de saúde a partir do banco 

de dados já citado os quais compuseram, parcialmente, a dissertação de Lopes (2014) como 

membro da equipe de pesquisadores sob a coordenação da Profª Drª. Reni A. Barsaglini. 

Assim, organizamos tais dados em seis subitens, quais sejam:  

1) descrição de como se inseriram profissionalmente no Sistema Prisional, a motivação, 

primeiras impressões e a capacitação para atuar;  

2 e 3) as percepções sobre a instituição penitenciária e também sobre os presos/pacientes e os 

delitos por entender que tais idéias, representações podem influenciar o cuidado, de modo que os 

profissionais empreendem estratégias para evitar que isso ocorra;  

4 e 5) as principais formas que possibilitam os profissionais conhecerem as necessidades de 

saúde para atender na enfermaria o que é permeado de precauções, destacando-se aquelas 

dirigidas ao medicamento;  

6) as percepções dos profissionais de saúde sobre as repercussões do trabalho em suas vidas, 

incluindo a saúde.  

Reiteramos o caráter não exaustivo das descrições, pois selecionamos os aspectos mais 

significativos do contexto e da experiência, sendo complementados pelas nossas observações 

registradas nos diários de campo e cotejados com estudos similares com profissionais (não só da 

saúde) e em instituições de privação de liberdade. Certamente, cada item renderia e mereceria 

aprofundamentos em fontes e estudos específicos. 

As penitenciárias e os profissionais não foram identificados pelo nome para garantir o 

anonimato institucional e pessoal. Alguns fragmentos de relatos são trazidos para ilustrar as 

discussões e identificamos pelo nível de escolaridade: profissionais de nível médio utiliza-se 

PNM e de nível superior PNS, seguido de numeração aleatória, ou seja, PNS1, PNS2, ou PNM1, 

PNM2 e assim por diante (a numeração não corresponde àquela dos quadros anteriores). 

2.1. Inserção profissional no Sistema Prisional: motivação, primeiras impressões, 

capacitação para atuar 

Interessou-nos conhecer a motivação para trabalharem em local com as peculiaridades 

das penitenciárias, sobre as quais circulam idéias pouco atraentes. A inserção ocorreu pela 

aprovação em concurso público atraídos pelas vantagens inerentes à carreira de servidor público 

estadual como a estabilidade, renda permanente, progressão salarial. Foi-nos relatado que 

haveria locais de trabalho (público, inclusive) mais desgastantes que o sistema prisional e com 

menores salários. A desproporção entre a quantidade de recursos humanos no mercado de 

trabalho em saúde (ainda que se referisse a uma área específica) e número de vagas seria outro 
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motivador a ingressarem no sistema prisional. A preocupação em manter um emprego fixo 

também foi salientada na fala dos profissionais. 

Inseguranças marcam o imaginário dos profissionais frente a sensação de iniciar algo 

novo em suas profissões, atendendo em local e a um público dos quais não tinham experiência 

anterior (nem na formação). Um entrevistado disse: “Aquele espanto do local, de não saber o 

que era o local, de não saber o que me esperava, de não saber como é que ia ser o trabalho... 

Aquela ansiedade...” (PNS5), aproximando-se do que Monteiro (2013) encontrou ao estudar o 

cotidiano de Agentes Penitenciários.   

Os profissionais relataram que vivenciaram contradições entre a satisfação da aprovação 

no concurso e o medo advindo dos riscos de trabalhar em unidades penitenciárias, como o de vir 

a ser capturado como refém, sofrer alguma violência intramuros. A insegurança pode ser 

motivada por informações veiculadas na imprensa, em filmes e documentários e no senso 

comum que entende a prisão como local (quase que exclusivamente) de perigos e violências. Em 

geral, a população prisional é referida genericamente como: perigosa, composta de vagabundos, 

bandidos, criminosos, monstros infames; contribuindo para a insegurança sentida pelos 

profissionais. Somam-se a notícias sensacionalistas que exploram o crime em larga escala e dá 

destaque à violência são comuns na mídia (ADORNO, 1991; GOES, 2004; FERREIRA, 2008). 

Contudo, com o passar do tempo os profissionais foram ressignificando a compreensão 

sobre a instituição a partir da vivência diária de modo que, por vezes, notam-se percepções 

ambivalentes em que convivem a satisfação laboral com o que ela representa socialmente, ao 

lado das tensões, angústias, medos, como notou Lourenço (2010) entre agentes penitenciários. 

  Sendo local peculiar (como cada local de trabalho o é), interessou-nos saber se era 

ofertada e como era a capacitação aos profissionais de saúde por ocasião da admissão e notamos 

variações dos treinamentos oferecidos a eles pela Sejudh/MT nos últimos 13 anos. Considerando 

que atuam profissionais de diversas épocas de nomeação, oscilando entre 15 anos de serviço e 

outros com alguns meses (vários tinham sido convocados recentemente), os mais antigos 

informaram não ter recebido capacitação introdutória, limitando-se às orientações gerais sobre o 

local de trabalho e, mais especificamente, sobre os cuidados na relação com os presos fornecidas 

por outros profissionais do setor ou pela administração local.  

Em 2010 o estado de Mato Grosso realizou um grande concurso, sendo que muitas vagas 

foram para o preenchimento do quadro dos técnicos de saúde do sistema penitenciário. Desta 

seleção adveio a grande maioria dos atuais profissionais de saúde das equipes de saúde 

entrevistados. Data deste período a criação da Escola Penitenciária, a partir da lei complementar 

389/2010 e instituída em agosto de 2011 pelo Decreto Estadual nº629 a qual visava a “formação, 



 

35 

 

qualificação e especialização de todos os servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, 

tais como diretores, Agentes Penitenciários, Psicólogos, Assistentes Sociais, Técnicos da Área de 

Saúde, para atualização de conhecimentos e práticas necessárias ao desempenho de suas 

respectivas funções” (MATO GROSSO, 2011c). 

Com a institucionalização, por meio desta Escola e a oferta de capacitações para o 

sistema penitenciário, os profissionais ingressantes a partir de 2010, vêm recebendo a 

capacitação. Segundo os profissionais, a Escola Penitenciária estabelece um calendário de ações, 

mas que nem sempre coincide com o período da convocação. Assim, em vários momentos 

quando os profissionais receberam tal capacitação muitos daqueles da saúde já tinham meses, até 

mesmo anos de atuação no Sistema e, então, perceberam que naquele momento era dispensável, 

tendo em vista que já conheciam o universo da penitenciária a partir da prática.  

Quanto aos conteúdos, os profissionais de saúde referem ter recebido informações gerais 

sobre direitos, mas destacaram a centralidade nos assuntos relacionados à segurança e, 

principalmente, ao preparo físico. Dessa forma, entendem que se voltam, são mais pertinentes, 

adequado e úteis à atuação dos Agentes Penitenciários. Ressaltam que havia um distanciamento 

dos conteúdos abordados com a realidade da enfermaria.  

Para os profissionais de saúde, pensar em uma capacitação seria aproximar-se das 

questões básicas e peculiares ao cotidiano da penitenciária, reflexões acerca “do que posso fazer? 

Como devo atender? Quem devo ou não atender? Quando solicitar a presença do Agente? Como 

entrar? Devo passar por revista? Quando solicitar saídas?” Nota-se não serem aspectos técnicos, 

mas de abordagem e operacionais para agir em contexto e situações específicos.  

A forma de agir e de se comportar dentro da prisão foram elaboradas e aprimoradas no 

cotidiano conforme os procedimentos iam acontecendo, a demanda ia chegando, e com o passar 

do tempo os profissionais, cada qual com sua singularidade, foi modelando a forma de prestar 

atendimento aos presos. Agregando elementos empíricos e técnicos, adequando à realidade 

prisional, reforçando que o aprendizado veio a partir das dificuldades e dos êxitos/facilidades 

vivenciadas, da solidariedade dos colegas, dos Agentes e dos próprios presos – aprenderam pela 

interação e experiência. Estratégias diárias são criadas para se adequar ao ambiente de trabalho, 

enquanto outras que não se adaptam ao contexto são alteradas para se ajustar às situações. Muito 

difícil traduzir essas características em cursos tradicionais, por isso certos profissionais afirmam 

claramente que a melhor forma de reter as características fundamentais condizentes à prisão é a 

partir do dia a dia, cotidianamente.  

Não obstante, encontramos na página da Gerência de Saúde/Sejudh/MT um Manual de 

Normas e Rotinas de Enfermagem (MATO GROSSO, 2012b) que consiste dos protocolos 
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específicos que são importantes para resguardar a autonomia de atuação profissional dentro dos 

limites legítimos e legais do exercício da profissão. Segundo um gestor da saúde entrevistado, a 

intenção era a elaboração para as demais categorias profissionais da área. 

Contudo, um profissional afirma que curso algum prepararia para as situações limites e 

inusitadas (mas sempre latentes) sendo oportuno confiar numa certa intuição. Tal fala parece 

remeter à ação involuntária, por reflexo, porém dado a perspectiva de análise adotada neste 

estudo compreendemos que mesmo tais condutas não são naturais e têm referências de ação 

socialmente construídas. Além disso, trata-se de profissional que vivenciou situação de rebelião 

de modo que o saber expresso parece advir do seu estoque de conhecimento à mão, ou seja, 

experiências passadas que lhe servem de referencia no presente.   

Uma certa inovação foi apontada pela categoria de enfermagem (pelo menos durante a 

coleta de dados foi a única que nos relatou) para os convocados a partir de 2013, como 

modalidade de capacitação inicial. Antes de serem lotados em uma unidade prisional, os 

profissionais, por orientação da Gerência de Saúde/Sejudh/MT, fazem uma espécie de rodízio de 

uma semana nas diferentes enfermarias do Sistema. Enfermeiros mais antigos agem como 

preceptores dos novatos apresentando paulatinamente o serviço, as peculiaridades locais, a 

rotina, o fluxo. Esta atividade é aliada ao treinamento físico junto aos Agentes, mesmo assim 

para os profissionais é uma significativa mudança na compreensão da importância da experiência 

cotidiana para o desenvolvimento do trabalho no ambiente penitenciário.  

Enfim, quando inquiridos sobre a idealização de uma capacitação, quais seriam as 

sugestões mais importantes aos ingressantes, os profissionais de saúde apontam que uma parte 

dos conteúdos poderia ser comum aos de outras categorias profissionais, mas haveria uma parte 

específica ao setor saúde, mas em todo caso é essencial serem saberes contextualizados e 

significativos à realidade cotidiana do serviço de saúde. A nós, tais sugestões remetem aos 

princípios da Educação Permanente que valoriza e se pauta pelo cotidiano do trabalho permeado 

pelas relações concretas que operam realidades (CECCIM, 2005; BARSAGLINI et al., 2015). 

2.2. As percepções sobre a instituição penitenciária  

O que a penitenciária significa para os profissionais de saúde? Buscamos resposta a essa 

pergunta porque entendemos que as idéias informam e são, reciprocamente, retroalimentadas 

pela prática, pela experiência. Assim, verificamos que a prisão é vista como o lugar para retirar 

da sociedade, por um determinado tempo, o sujeito que cometeu um crime. Seria o lugar que a 

sociedade destina para quem infringiu a lei, reconhecendo e legitimando este espaço.  
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Os profissionais testemunham a limitação da atuação da penitenciária, em retirar o 

sujeito preso de circulação enquanto paga sua pena, independentemente do contexto, do crime, 

das condições das prisões. Ao que parece, aquém do papel do Estado em assegurar assistência 

aos detentos voltada à reinserção social, tem prevalecido a função punitiva da privação de 

liberdade, podemos nós afirmar. 

A compreensão das idéias sobre penitenciária também foi interpretada a partir da 

perspectiva do encarceramento pautado na exclusão social, à qual se refere aos processos não 

individuais, mas coletivo, de grupo (homens, negros, empobrecidos, analfabetos ou com baixa 

escolaridade etc). Insucesso, rejeição e exclusão social remetem à rotura dos vínculos sociais de 

um grupo, afetando o equilíbrio existente entre o indivíduo e o meio social que caracteriza a 

integração, como é o caso, por exemplo, da pobreza, do desemprego de longa duração, do 

insucesso escolar, da doença mental, da deficiência, mas também, por vezes, da pertença a 

minorias étnicas e culturais (XIBERRAS, 1996). Neste sentido, MINAYO & CONSTANTINO 

(2015) confirmam, em pesquisa e publicação recentes, a existência de exclusões anteriores ao 

aprisionamento de grande parte dos detentos. 

O argumentos dos profissionais ecoam com posicionamentos de pesquisadores  como 

Monteiro e Cardoso (2013) para os quais as prisões vêm servindo de práticas que sedimentam a 

exclusão social, escancaram o encarceramento de determinados perfis sociais assolados pela 

pobreza, desemprego, ausência de políticas de proteção social. Assim,  o encarceramento é 

seletivo, embora praticar delitos não o seja – concluem os autores citados. 

Os profissionais mostram-se desacreditados ao referirem-se às práticas ressocializadoras, 

mediadas e propaladas pelo Estado frente à missão de recuperar os sujeitos presos. A partir do 

ambiente penitenciário, os profissionais presenciam/vivenciam o fracasso anunciado da prisão, 

longe do efeito ressocializador, reintegrador, reeducador esperado para o dito tratamento dos 

sujeitos, sendo que as reincidências testemunhadas frequentemente reforçam e sustentam 

concretamente tal percepção. 

Para os profissionais, a ociosidade de grande parte da população presa torna-se 

determinante para a sua não recuperação. As ocupações dos presos (laboral, lazer, religiosa etc) 

são abordadas em literatura especifica (LEMGRUBER, 1999; JULIÃO, 2010; MINAYO e 

CONSTANTINO, 2015) à qual remetemos por não ser objetivo da presente pesquisa; sendo que 

de maneira geral destaca-se que servem mais para preencher o vagaroso tempo na prisão, 

diminuir custos operacionais (fazer o trabalho de não contratados desonerando o Estado), afastar 

o preso de atividades ilícitas, reduzir o ócio, entre outras. Lembramos, ainda, que pelo perfil 

histórico da população prisional brasileira, pressupõem-se serem as alternativas pouco 
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qualificadas de inserção profissional agravando a escassez de postos embora a LEP (BRASIL, 

1984), no seu artigo 28, preconize o “trabalho do condenado como dever social e condição de 

dignidade humana, [que] terá finalidade educativa e produtiva”.  

Durante a pesquisa, observamos nas três penitenciárias presos trabalhando na limpeza (os 

celas-livres que em outros contextos são conhecidos por faxina – reiterando que aqui não 

ouvimos tal designação), mas varia a quantidade dos que saem para trabalhos extramuros, nas 

oficinas internas, artesanatos, produção de salgados, produção de refeições, etc. Em uma 

unidade, especificamente, segundo relatos dos profissionais por apresentar um perfil mais 

“ressocializador”, tem oferecido maior quantidade de vagas, entretanto, referem que mesmo 

assim não atende toda a demanda. Um dos empecilhos apontados é a não disponibilidade de 

Agentes Penitenciários que precisariam acompanhar presos em trabalhos extramuros e como 

possibilidade, ou solução parcial, seriam as tornozeleiras eletrônicas para monitoramento, cuja 

implantação estava começando a ser discutida por ocasião da pesquisa. 

Em relatos mais isolados (porém, significativos), veio à tona o discurso no sentido da 

penitenciária como sendo um “bom negócio” para quem está sob tutela. Encontramos falas do 

tipo: “olha lá o fulano, ficou na rua e não procurou nenhum serviço de saúde, aí quando volta 

quer fazer consulta, quer fazer exame, quer remédio...”. A este respeito podemos fazer duas 

reflexões: uma de que a perda da liberdade permitiu o acesso ao atendimento que dentro dos 

princípios do SUS deve ser universal e que talvez estivesse reprimido – neste caso a exclusão 

permitiu uma inclusão e um direito constitucionalmente garantido. Outra reflexão no sentido de  

estudos que discutem que a prisão poder ter um caráter protetivo (MINAYO e CONSTANTINO, 

2015) ao considerar que determinadas pessoas, se estivessem em liberdade e atuando nas 

atividades violentas com as quais se envolviam (e que levaram à prisão) já não estariam vivas.   

Tais idéias sobre a instituição prisão não são consensuais e nem definitivas, pois vão 

tomando novos contornos com o passar do tempo, ou seja, a experiência atualiza os 

conhecimentos à mão sobre a penitenciária. As situações concretas diárias em tal ambiente 

possibilitaram que, subjetivamente, os profissionais fossem reconhecendo e conferindo certo 

valor ao que hoje expressam sobre a vida na penitenciária, sua sociabilidade e da qual participam 

e, inclusive dos serviços que lá funcionam (e os profissionais que os fazem funcionar), entre eles 

o de saúde com visibilidade desproporcional à sua importância naquele contexto. 
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2.3. As percepções sobre os presos/pacientes e os delitos  

Como os profissionais vêem os presos? Como é o contato para o cuidado? Há interesse 

em saber o delito cometido? Isso interfere no relacionamento profissional/“paciente” no 

cotidiano? Como no tópico anterior, entendemos que as idéias mais gerais, as representações 

sobre os presos podem ou não influir no cuidado. 

As percepções de quem são os criminosos variam de perigosos, vítimas de um sistema 

maior, marginalizados, sem oportunidades e pessoas que necessitam de tratamento de saúde 

como também verificaram Santos et al (2006); Santos (2012); Irala et al (2011);  como paciente e 

ser humano. A compreensão, de maneira geral, é difusa, heterogênea, dinâmica, depende das 

situações vivenciadas, levando em consideração todo o contexto (atitudes, comportamento, ficha 

criminal) e idéias difusas que permeiam a sociedade. 

Incide ainda sobre os profissionais, o fato de responderem tanto como técnicos em saúde 

do sistema penitenciário, mas também como sociedade e pessoa afetada pelas formas delituosas 

de tais sujeitos. Então, parece existir uma alternância, um embaralhamento ao refletir sobre a 

temática, pois é problemático definir fronteiras e isolar dimensões da existência que estão 

integradas na pessoa: o profissional também é pai/mãe, mulher/homem, filho/filha, religioso etc. 

Diante disso, atitudes e sentimentos de indiferença, medo, compaixão também marcam o 

cotidiano dos profissionais de saúde.  

Pensar sobre quem é o preso não é tarefa fácil, mas ambígua, contraditória, em que 

alguns crimes afetam os profissionais de saúde como pessoas comuns, podendo afastá-los de 

uma zona de “neutralidade” no momento do cuidado13, para entendê-lo (na sua posição de 

profissional da saúde) como cidadão, paciente, humano como a mim mesmo.... Enfim, alguém a 

ser cuidado, não cabendo julgamentos para os quais a Justiça é a autoridade instituída, referiram. 

Racionalidade e afeto se tensionam nestas situações comuns no contexto da penitenciária.  

Encontramos a idéia inicial de que o preso é o objeto, o instrumento de trabalho dos 

profissionais de saúde, como um deles afirma: Na verdade ele é o meu instrumento de trabalho 

(PNM3). Outras interpretações vêem o preso como sujeito vitimado pela sociedade, que não teve 

oportunidades de estudo, de moradia, de outras garantias, de saúde, educação corroborando o que 

diz incisivamente Wacquant (1999), e que a alternativa às suas vidas enveredou-se pelo mundo 

do crime. Se de um lado esta idéia se respalda, se reforça e dá suporte à crença de que a grande 

maioria dos criminosos (ou suspeitos de infração às leis penais) procedem da população 

                                                 

13
 Um profissional entrevistado relatou que certa vez foi atender e ao saber do delito do preso (estupro), sentiu -se 

desconfortável, de modo que daí em diante evitava ter tal informação.   
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socialmente marginalizada, é preciso lembrar o processo de criminalização da marginalidade14 

operante em nossa sociedade (COELHO,1999, p. 272) e da seletividade do sistema penal, citada 

anteriormente (MONTEIRO e CARDOSO, 2013). Então, alertamos para ter cautela às possíveis 

associações lineares, generalizantes e diretas (MISSE, 1995). É verdade que há comprovada 

escassez de perspectivas sociais, educacionais, de trabalho, de lazer, de saúde que acompanha a 

vida dos presos (antes, durante, depois da prisão), mas não quer dizer que há um destino 

predeterminado à essa população (inclusive a camada social de origem da maioria dos presos é 

composta de pessoas trabalhadoras), como afirmam Minayo e Constantino (2015). Parece que o 

perfil daqueles que são encarcerados (e não de todos que cometem delitos15) contribui para 

formar a idéia da falta de oportunidades inscritas na pobreza associada à entrada no mundo do 

crime: reiteramos que não a excluímos, mas que ela não é decisiva, determinante e absoluta em 

si. São reflexões densas que extrapolam os objetivos da pesquisa, mas necessárias certamente. 

A compreensão de motivações exteriores para o delito (e, então, não dependentes de 

vontade própria, índole ou caráter da pessoa) parece fazer despertar nos profissionais 

sentimentos de compaixão. Outros relatos enveredam-se para uma visão do sujeito preso como 

ser humano (repetidas vezes os profissionais fazem tal alusão), à qual entendemos embutir a 

compreensão de ser alguém passível de erros (como todos nós humanos estamos sujeitos, então 

uma possibilidade que também me inclui) amenizando, de certa forma, a culpa. 

Inerente às ideias sobre os presos, vincula-se o delito pelo qual cumpre pena. No dia a dia 

os profissionais desenvolvem uma diversidade de estratégias para lidar com os presos de modo a 

evitar que sentimentos pessoais interfiram na prática profissional, como visto também no estudo 

de Santos (2012, p. 74) e Silva (2008) ao pesquisarem Agentes de Segurança. Uma destas 

estratégias diz respeito em saber ou não do delito, que se embute na história de por que o sujeito 

está ali/preso. O ato fala do sujeito, de quem ele é. Saber ou não do delito varia pela categoria 

profissional, sendo que alguns precisam sabê-lo porque este detalhe subsidia o cuidado 

necessário, como no caso da psicologia e do serviço social, principalmente (não exclusivamente 

e/ou invariavelmente). Às vezes o profissional fica conhecendo o delito ao longo do atendimento 

ou relata ser preciso conhecê-lo por questões de segurança própria: são citados os casos que 

envolvem algum transtorno, mas também os casos de crimes sexuais já que lembram que, grande 

parte dos profissionais da saúde é do sexo feminino.   

                                                 

14
 O termo é controverso quanto à definição, podendo se referir à exclusão social, legalidade jurídica ent re outros.  

Seguimos o autor citado que reconhece as diferentes conotações, mas afirma que “independentemente das sutilezas 

semânticas, o referente empírico do termo é geralmente o mesmo: a população marginal é constituída pelos que se 

encontram em situação de desemprego, subemprego ou pobreza” (COELHO, 1999, P. 257). 
15

 É significativamente ilustrativo o exemplo de Coelho (1999) em que muitas pessoas que acabam efetivamente 

presas (e estigmatizadas) deve-se mais à impossibilidade de pagar fiança ou um bom defensor.  
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No entanto, nota-se certa hesitação nas falas “a gente procura não olhar [a ficha]...” 

(PNM2) ou atende “como se fosse um paciente normal”(PNM7), subentendendo que não seria, 

então, um paciente normal: são pistas de sentimentos ambíguos presentes na atuação profissional 

no contexto penitenciário. Lembremos que a pessoa a ser atendida é alguém a ser cuidado, mas 

está numa instituição que historicamente pune – é paciente e preso ao mesmo tempo. 

Crimes de repercussão na mídia são difíceis de não identificar a autoria, seja por meio do 

acesso direto à notícia16 (televisão, jornal) ou comentários de outros profissionais que circulam 

na penitenciária; por informações do setor penal da penitenciária e há os que querem saber por 

curiosidade mesmo. Os casos em que se assume o interesse em saber o delito são justificados, 

principalmente, em relação aos celas-livres que trabalham na enfermaria, mais próximos dos 

profissionais e assemelha-se a uma proteção criada por eles, um cuidado extra. 

Mas a população de presos não é homogênea. Destarte, alguns profissionais distinguem o 

sujeito com potencial à ressocialização, visto como reeducando efetivamente, daquele que não 

apresenta tal potencial, e que é mantido na mesma posição de preso, como um sujeito que voltará 

ao mundo da criminalidade: o “preso, preso”, como sugestivamente relatou um entrevistado.  

Não obstante, percebemos que os crimes são categorizados refletindo maior ou menor 

periculosidade no contexto penitenciário. Não estamos nos referindo ao exame criminológico 

que se ocupa burocraticamente da classificação dos presos, mas à percepção de risco que se dá  

pela experiência subjetiva individual e construída num mundo de valores compartilhados. 

Destacamos que os profissionais de saúde reforçam tratar todos igualmente, independente do 

delito, mas alguns admitem haver casos que requerem maiores cuidados quanto à segurança 

podendo ser, coincidentemente, aqueles considerados de maior periculosidade pelos critérios 

burocráticos institucionais, mas nem sempre.   

Assim, se haveria diferenças de periculosidade, inquirimos o que caracterizaria, para eles, 

o preso perigoso, para entendermos os critérios subjacentes. Encontramos que o perigo parece se 

associar a questões morais, que envolvem crueldade e a aparente falta de motivos para a conduta 

delituosa ou motivo fútil. Há ainda aqueles perigosos pelo poder e liderança e persuasão que 

exerceram anteriormente à reclusão e, possivelmente, exercem atualmente (e, talvez, 

externamente...) tornando sua presença ameaçadora para os profissionais de saúde, à enfermaria, 

à penitenciária (crise, motim, rebelião) e, por conseqüência, à sociedade.  

                                                 

16
 Em conversas informais alguns profissionais nos relataram o interesse que passaram a ter pela seção policial 

depois que começaram a atuar no Sistema Prisional. 
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Notamos ainda que a localização do preso (ala ou raio específico) na penitenciária 

informa sobre sua periculosidade, atestando a existência de organização interna decorrente de 

uma classificação, porém não investigada na presente pesquisa. 

Mas ser perigoso, também decorre de percepções situacionais, contextuais, temporais que 

vão direcionando subjetivamente quem é que impõe um perigo a mais que os outros, como 

expressa um profissional: “é a história que ele traz...”, ou seja, ela/história é que o faz perigoso e 

não um ato isoladamente. Homicidas, estupradores, traficantes, doentes mentais ou outros que 

trouxerem um traço de ameaça aos profissionais, poderá ser enquadrado como sujeito perigoso, 

mas reforçamos que reiteram esforçar-se em suprimir julgamentos (que não cabe a eles e sim à 

Justiça) que interfiram no cuidado a ser dispensado.  

Uma observação importante se refere aos presos envolvidos em delitos sexuais, 

especialmente os que vitimam menores de idade. Este é um crime muito mencionado que parece 

mobilizar nos profissionais, sentimentos de medo, repulsa, indignação afetando-os 

emocionalmente. Parece que o estupro ultrapassa a zona de tolerância estabelecida entre o 

profissional e quem o tenha cometido, situando na desumanidade17, adquirindo um perfil de 

crueldade e perigo, de difícil compreensão e aceitação.  

A arbitrariedade, a intenção, a motivação para o ato delituoso (portanto a culpa) também 

fala da periculosidade e humanidade do preso. Neste sentido, um entrevistado atribui a 

motivação a uma característica incrustada no sujeito, dando a impressão de uma transmissão 

hereditária18, a partir de uma explicação endógena, genética, naturalizante. Subentende-se que a 

propensão ao crime pode ser transmitida de forma quase direta entre familiares: os mais novos 

aprendem com o exemplo dos mais velhos ou parece ser um fator de caráter, excepcionalmente, 

hereditário que incide sobre os mais novos, que são propensos, capturados e tipificados no 

mundo do crime desde cedo. 

Interessante notar que tais idéias fazem parte de doutrinas que dominaram o pensamento 

médico jurídico no fim do século XIX e inicio do século XX, sendo elas a da degenerescência, 

do criminoso nato e inferioridade racional (CARRARA, 1998). Argumentavam sobre uma 

“responsabilidade biológica” das pessoas em relação a sua espécie e o entendimento do crime 

explicava-se pela análise do indivíduo quanto ao seu tipo físico, à raça de pertença – embutia 

preconceito e determinismo, portanto e, diante dos quais ressaltamos nossa recusa. 

                                                 

17
 Esta lógica parece operar quando se ouve atribuir o caráter de "mostro", ou seja, algo que se encontra nos limites 

do humano/animal e que pretendemos desenvolver oportunamente.  
18

 Foi o relato sobre uma criança agitada que acompanhava uma mãe em atendimento pelo serviço social em que o 

profissional ao saber quem era o pai da criança (um preso muito conhecido na enfermaria), admirou-se pelo 

semelhança do comportamento de pai e filho exclamando “É filho de XXX...” [risos] Ah, ta explicado!... Por isso 

que tava fazendo esse terror aí...(PNM3).   
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2.4. Conhecer as necessidades de saúde e atender na enfermaria 

Os profissionais reforçam que os atendimentos devem ser, preferencialmente ou 

exclusivamente, realizados dentro da enfermaria (e em nossas observações, notamos que assim 

são, exceto a dispensação de alguns medicamentos de uso diário), para evitar exposições e riscos 

e a abordagens com solicitações. No entanto, se o preso não tem livre acesso à ela, como se 

desloca até lá? Como e quem seleciona para o atendimento? Como conseguir atendimento? 

As formas como as necessidades de saúde dos presos chegam ao conhecimento dos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde das penitenciárias variam e se expressam através 

de pedidos mediados por diferentes grupos e materiais, ofícios (advogados, juízes, administração 

local), solicitações realizadas pela família, por outros presos, pelos agentes penitenciários. Entre 

os materiais, ganham destaque os bilhetes, chamados localmente de bereus19. 

A superlotação, comum nas penitenciárias dificulta o acesso físico e, conseqüentemente, 

que a equipe de saúde conheça as necessidades de saúde dos presos o que faz com que os bereus 

se constituam em estratégia importante para comunicar a necessidade e, quiçá, que ela seja 

satisfeita. Na penitenciária com menor população, notamos pouca ou quase ausente circulação 

dos bereus (ao menos aqueles destinados à enfermaria), pois as necessidades chegavam como 

recados ou informadas pessoalmente aos profissionais de saúde no momento de entrega dos 

medicamentos de uso regular/diário ou por outros profissionais. Se o conhecimento das 

necessidades de atendimento pela equipe de saúde é intermediado pelos Agentes Penitenciários, 

por outros presos (que circulam trabalhando, em atendimento), pelos familiares, por outros 

profissionais, por ofícios que são comuns nas três unidades; os bereus parece que são mais 

acionados quando estes canais se mostram insuficientes ou deficientes. 

Os conteúdos dos bilhetes/bereus podem estar repletos de sinais, de sintomas, ou 

apresentar de forma mais sintética, por exemplo, apenas o nome da medicação, do exame a ser 

realizado, um “diagnóstico” leigo, lembrar o profissional que ele ainda não foi atendido, 

seguindo com identificação: nome, raio e cubículo (alas e celas que são o endereço do preso na 

penitenciária), para que ele seja localizado e convocado pelos profissionais de saúde. 

Pelo contato constante com os presos devido à sua função, os Agentes Penitenciários são 

mediadores de extrema relevância (por vezes, decisivo) na relação com os profissionais afetando 

o acesso. São eles que entregam boa parte dos bereus, retiram, acompanham e retornam com os 

presos às enfermarias nos agendamentos ou pode levá-los diante de solicitações que, porventura, 

avaliam serem necessário, em que pesam disposição, interesse e disponibilidade, lembrando da 

desproporcionalidade entre os dois grupos. Nos procedimentos fora da penitenciária (de saúde, 

                                                 

19
 Um artigo sobre bilhetes/bereus e a comunicação das necessidades de saúde está em avaliação em revista da área. 
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fórum) eles e as mesmas viaturas são requisitados para escolta o que, não raro, pode impor 

escolhas problemáticas à administração.  

O conhecimento das necessidades dos presos pela equipe de saúde gera a demanda e, 

então, pode subsidiar a organização do atendimento (consultas, exames, medicação). Com 

variações, para consulta especializada (médica, odontológica) as informações seguem para uma 

lista de atendimento que apresenta uma dinâmica de seleção de acordo com o que está escrito 

nos bilhetes, ofícios, as queixas informadas por Agentes ou outros.  

Geralmente são os profissionais de enfermagem que fazem avaliam as demandas por 

consulta médica e as mais graves são priorizadas para o atendimento nos dias em que este 

profissional encontra-se na unidade; os de menor risco vão para consulta de enfermagem e 

permanecendo a necessidade são incorporados na seqüência da lista. Salientamos que de acordo 

com as observações e com os discursos dos profissionais, todos os presos que conseguem que 

sua necessidade chegue até a enfermaria, recebem algum tipo de atendimento. Contudo, a 

chegada é que pode encontrar obstáculos e desvios pelos mais variados motivos... 

Os demais profissionais como os odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, criam sua 

rotina também, programada a partir das necessidades conhecidas pelos mesmos meios ainda que 

com variações. Salientamos, que as demandas parecem ser mais espontâneas do que 

programadas, ainda que notamos esforços neste sentido, porém alude à imprevisibilidade o relato 

de um entrevistado “aqui é um lugar em que a rotina é não ter rotina...”. 

Sair/ser tirado das alas para atendimento não é algo tão simples e fácil de operacionalizar 

ficando subentendido quando profissionais de saúde nos relatam que um atendimento pode gerar 

vários outros (defensoria, psicologia, medico, serviço social etc) evidenciando haver um 

represamento de necessidades, demanda reprimida.  

O ofício judicial é um outro recurso que pode ser acionado para solicitar atendimento em 

saúde. Fomos informadas que o preso, através do seu representante legal, pode solicitar 

intervenção judicial para resolver mais rápido sua necessidade de atendimento, pois o magistrado 

estabelece o prazo máximo para tal – uma faceta da judicialização, portanto, incorrendo em 

soluções individualizadas para acesso a certos direitos20. Tensões podem ser geradas entre os 

profissionais, pois podem recair sobre eles advertências caso o atendimento não seja cumprido, 

além de que precisam rever prioridades, aliado ao incômodo quando percebem que nem sempre 

são os mais necessitados que se valem e se beneficiam de tal recurso.  

                                                 

20
 Não ignoramos, contudo, haver desigualdades de acesso a este recurso (quem pode custear a representação legal), 

bem como que a necessidade pode ser forjada.  
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A demanda por atendimento também pode advir de algum familiar que em dia de visita, 

ou mesmo por telefone, entra em contato com a equipe de saúde e expõe o quadro do preso.  

Não obstante, os profissionais de saúde nos contam que escrever um bilhete, estar com 

nome na lista, ter um ofício do juiz, nem sempre significa que o preso chegará até a enfermaria.  

Ouvimos, mais de uma vez, que os bereus podem ser lançados ao lixo; que há lideranças internas 

(intra e intercelas) que interferem positiva ou negativamente sobre quem vai ou não à 

enfermaria; que supostamente a vaga pode ser vendida, doada, disponibilizada como troca de 

favores; que os presos que batem grade21, fazem barulho, incomodando os Agentes, muitas 

vezes são levados ao atendimento na tentativa de acalmar o ambiente; que há presos com grande 

capacidade de persuasão, perspicácia, influência, poder etc. Enfim, não há clareza do que ocorre 

(e não foi objeto do presente estudo), mas sabe-se que a lista elaborada pelos profissionais de 

saúde nem sempre corresponde aos presos que são trazidos para atendimento, o que pode gerar 

atritos explícitos ou tácitos. 

O fluxo de atendimentos tem influências variadas, como no dia de revista dos raios e 

cubículos, realizadas periodicamente e, geralmente, por grupos policiais especializados, sem 

avisos prévios formais e que inviabilizam a retirada dos presos. Nestes dias, os horários de 

atendimento, a dispensação de medicamentos são alterados ou comprometidos, a circulação dos 

sujeitos na enfermaria é menor, apenas casos emergenciais. Paira um clima de tensão já que são 

apreendidos os mais variados objetos e produtos irregulares como chuços (facas artesanais), 

celulares, drogas e geram aborrecimentos, irritação aos presos.  

Os dias de visita também alteram a dinâmica dos atendimentos e o fluxo da enfermaria, 

em que os presos dão preferência a ficarem junto dos familiares, sendo dias caracterizados como 

calmos, de menor tensão, pois a presença dos visitantes funciona como um sinal de que não se 

cogita motim ou rebelião (assim como a presença de crianças e idosos na espera à visita). Porém, 

tal calmaria tinha um limite que nos foi esclarecido, pois ao encerrar o horário de visita, o fluxo 

de presos aumentava na enfermaria, a agitação iniciava novamente e as solicitações por 

atendimento também, fato que chegamos testemunhar. Também pode ocorrer a “greve branca”, 

como já citamos, na qual os presos recusam quaisquer atendimentos. 

Os presos são levados até a enfermaria pelo Agente Penitenciário e quanto ao uso de 

algemas há variação entre as penitenciárias em questão: em uma delas sempre algemados com as 

mãos para trás (sendo passadas para frente no momento do procedimento e, na maioria das 

                                                 

21
 É o momento no qual os presos começam literalmente a bater nas grades das celas para fazer muito barulho e é 

sinal preciso de necessidade de atendimento emergencial como alguém passando muito mal ou mesmo óbito. 
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vezes, individualmente); em outro sempre algemado com as mãos para frente e na última vão 

sem algemas, levados individualmente ou em pequenos grupos22.  

As algemas constituem objeto de segurança percebido de muita importância para a 

segurança do profissional e, em geral, a utilização delas é considerada adequada, salvo no 

discurso dos profissionais da psicologia, que preferem manter um cuidado em não utilizá-las 

garantindo uma maior aproximação com os presos. Ainda assim, há casos em que são usadas, 

pois dispensá-las seria possível se a segurança se mantivesse externamente à sala de 

atendimento, o que nem sempre é viável, ou seja, dependeria das condições para tal, relataram. 

Na penitenciária com uso inexpressivo das algemas, percebemos certa insatisfação por 

parte de alguns profissionais de saúde que afirmam que seria ideal que o preso também chegasse 

algemado para atendimento, porém referem que parece ser os princípios ressocializadores locais 

que inviabilizam o seu uso rotineiro. Não obstante, na mesma unidade, referem que apesar de 

não adotar as algemas, não são comuns incidentes com os presos. Enfim, os motivos para uso ou 

não mereceriam ser levantados junto a documentos, à administração e outras categorias 

profissionais, mas fogem aos objetivos desta pesquisa. 

Atender em enfermarias de penitenciárias é cercado por precauções. Além das 

preocupações com a própria segurança e dos colegas como visto antes, há os materiais que, 

segundo os entrevistados, podem ser subtraídos para fins diversos. É preciso ficar alerta, para 

comportamentos inesperados o que parece inspirar uma posição permanente de desconfiança.  

Ter uma convivência minimamente respeitosa, de certa forma tranqüila, é o que esperam 

os profissionais de saúde, por isso em determinados momentos reforçam estratégias que 

aprenderam no cotidiano para não haver cobranças por parte dos presos.  Explicam que o fato do 

preso não ter satisfeita uma necessidade (qualquer que seja) no momento do atendimento, pode 

levar a um quadro de tensão entre ambos: alguns podem reagir de forma intempestiva, fazer 

ameaças e até mesmo tentar agressão (física, verbal) ou podem ficar ressentidos. E receia-se que 

este mal estar extrapole os muros da prisão, ou seja, que possa haver algum tipo de acerto de 

contas ao saírem da penitenciária ao se encontrarem – conhecido localmente por pagar bronca. 

Amenizar esta tensão e não dever nada aos presos é sinônimo, até certo ponto, do 

estabelecimento de harmonia na relação, de poder passar pelo preso e não ser cobrado, não ser 

ameaçado, não ser apontado, estar quite, como nos relatou um profissional “... não prometa o 

que não é viável cumprir, pois será cobrado...”. Questão de respeito mútuo?  

                                                 

22
 Há de ressaltar que uma das penitenciárias não usava as algemas, mas conforme nos relataram passou a adotá-las 

após episódio de tentativa de rendição de profissionais de saúde.   
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Prevalece, também, a compreensão de não vincular-se, de não envolver-se, de não dar 

confiança, pois “preso é preso”, e estão em situação que também são impelidos a seguir normas 

tácitas que operam nas relações com os demais, como ouvimos dizerem. Parece se referir ao 

cuidado com as fronteiras grupais, sua demarcação que pode ser perigoso confundir, transpor.  

Outra forma de relacionar-se dentro da penitenciária é através da correria, como 

mencionado anteriormente, que é uma situação mal vista, desaprovada nos discursos devido à 

sua forma ilegal (ou, ao menos, não permitida) de estar circulando variadas mercadorias 

(materiais ou não). Pela correria se faz circular tais mercadorias seja internamente (entre as alas, 

por exemplo) ou advir da rua, por isso os profissionais relatam que a correria pode envolvê-los e 

a outros profissionais que ali transitam. Ao fazer correria expõe-se ao risco de ficar “na mão do 

preso” ao criar um precedente: se faz uma vez, será abordado pelo mesmo ou por outros para 

que repita o ato, alertam os entrevistados. Enfim, o contexto, o delito, o comportamento, as 

atitudes, são todos elementos que motivam a flexibilidade na relação com o preso, havendo um 

campo de possibilidades, mas não padrão fixo e único.  

Os atendimentos, por questões de segurança, são realizados, geralmente, na companhia de 

outro membro da equipe de saúde; a sala permanece de porta aberta e sempre com um Agente 

Penitenciário presente (e armado, em uma das penitenciárias) ou no corredor. Como foi relatado, 

em casos particulares, o atendimento de psicologia pode ser realizado de portas fechadas, mas 

com ressalvas diante de suspeita de transtorno mental que poderia se tornar arriscado.  

Os atendimentos em especialidades médicas, realização de exames ou outros 

procedimentos fora da penitenciaria podem se dar de duas formas: a equipe agenda nas unidade 

de referência da rede de saúde pública ou privada (particular ou por meio de plano de saúde se o 

preso tiver). Neste último caso, é acionado um familiar para que agilize o pagamento ou traga o 

cartão do plano de saúde privado, no entanto, por questões de segurança (pode haver tentativa de 

resgate ou eliminação do preso) os familiares não devem saber o dia e horário do atendimento, 

pois se porventura estiverem lá, a viatura pode retornar sem que o preso seja atendido.  

Efetuado o agendamento, a saída é programada e requer escolta, envolvendo viatura da 

polícia militar, agente penitenciário e profissional da enfermaria23 para explicar a situação na 

unidade saúde e facilitar, agilizar o atendimento. A saída torna-se um evento perigoso, cercado 

de cuidados mais ou menos proporcional ao perfil do preso, e os profissionais de saúde relataram 

situações inesperadas, como troca de tiros, fugas, resgates, que já foram vivenciadas.  

                                                 

23
 Em geral, as saídas que observamos sempre contavam com o acompanhamento de profissional da saúde, porém 

foi-nos relatado que ele não é formalmente obrigatório. Mereceria consulta a documentos formais a respeito.  
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Um detalhe é que o serviço de escolta é o mesmo que atende todas as demandas para fora 

da penitenciária, sendo que os profissionais da saúde percebem que as necessidades pertinentes 

ao poder judiciário (audiência, por exemplo) são prioritárias frente às outras, como as de saúde, 

tendo em vista que se não cumpridas as repreensões do judiciário são mais incisivas sobre os 

servidores. Faltar à audiência pode representar mais tempo preso, reclamações de familiares, 

advogados, advertência judicial à administração; sendo que a falta a um atendimento de saúde 

local pode ser postergado reagendado, ainda que haja dificuldades. Estudos já documentaram tal 

hierarquização em que ações jurídicas, de segurança e disciplina são priorizadas em detrimento 

às de saúde (THOMPSON, 1993; DIUANA e col., 2008; SILVA, 2015). 

2.5. Medicamentos: lugar e precaução especiais  

Neste contexto, os medicamentos ganham destaque pelo lugar e precauções especiais. É 

que nas enfermarias é preciso uma compreensão diferenciada da importância, da função e do 

significado desse produto, pois podem ir além dos fins terapêuticos que as fórmulas propõem. 

Nas três enfermarias em questão existem farmácias básicas, de acordo com a complexidade do 

serviço de saúde local (atenção básica) e todas contam com a presença do farmacêutico. O rol de 

medicamentos nelas disponibilizados se orienta pelas diretrizes do Ministério da Saúde, na qual a 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e o seu abastecimento segue o 

mesmo fluxo das unidades de saúde da rede de saúde municipal. Este fluxo é complexo e 

mereceria aprofundamento em estudo futuro.  

Pelo fluxo institucional, o medicamento chega até o preso de algumas maneiras: no 

momento do atendimento pode receber a medicação; para os presos que fazem uso de 

psicotrópico ou outro remédio que deve ser administrado preferencialmente observado, como 

para a tuberculose, é feita a dose supervisionada no inicio da manhã (geralmente próximo à 

grade ou bigorna, como chamam) e para as medicações dos outros horários e que não exijam 

supervisão, cada unidade desenvolve sua rotina. Para tanto, podem ser os Agentes Penitenciários 

ou os próprios profissionais de saúde que entregam ao preso em pacotes diários, semanais, 

quinzenais, mensais; como no caso dos antiretrovirais, anti hipertensivos, hipoglicemiantes que 

são os mais comuns, sendo que para os psicotrópicos há um cuidado maior em doses diárias. Não 

há uma regra única sendo que cada enfermaria molda as suas próprias de acordo com a dinâmica, 

possibilidades, característica física e perfil da população atendida.  

Fomos informadas que houve casos desses pacotinhos de medicação serem encontrados 

intactos por ocasião de revistas nas celas intrigando os profissionais sobre os motivos pelos quais 
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o preso não fez uso da medicação... E, também, casos em que encontraram medicamentos, 

distribuídos pela enfermaria local, com familiares que saíam da visita... 

De acordo com nossas observações e esclarecimentos de outros profissionais (com 

variações entre as penitenciárias) a presença dos médicos na enfermaria é reduzida, tanto em 

relação aos dias em que atendem quanto ao tempo em que ali permanecem o que dificulta as 

prescrições. Assim, alguns arranjos são feitos visando não deixar os presos sem atendimento, 

sem medicação, mas merecem reflexão específica para além deste estudo. A este respeito, fomos 

lembradas que as unidades de saúde, em um passado recente (talvez antes do Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário), sobreviveram sem a presença regular do profissional médico24, 

sugerindo que os outros profissionais se desdobravam (e até se expunham) para resolver 

localmente os problemas de saúde, tendo em vista que as saídas eram, e ainda são, problemáticas 

e difíceis de operacionalizar. Concomitante a tais dificuldades, soma-se que os profissionais de 

saúde presentes podem ser pressionados (por variadas fontes) a dar respostas para além das 

competências técnicas e legais colocando-os em situações dilemáticas diante dos princípios 

éticos profissionais e o compromisso de prover cuidado que amenize sofrimentos... A situação é 

delicada, requer prudência, mas sua complexidade não deve justificar o não enfrentamento, pois 

ele é premente. Por este motivo, nós definimos esta situação de resolutividade forçada. 

Os profissionais de saúde referem ser grande a solicitação de medicamentos dos mais 

variados tipos recaindo muita tensão para gerenciá-los. É prudente esclarecer a parcialidade das 

informações, haja vista que não temos a perspectiva dos presos e nem dos Agentes 

Penitenciários. Não obstante, os profissionais de saúde desenvolvem estratégias cotidianas para, 

ao menos, regular a distribuição o que requer perspicácia, pois, além de ser preciso distinguir 

entre situações de necessidades reais e simuladas, teme-se que a recusa absoluta possa gerar 

ressentimentos que tragam desconfortos e futuras retaliações naquele contexto ou fora dele, 

como já apontado.    

A grande solicitação de medicamentos pode decorrer dos desvios de suas funções 

originárias, inclusive como mercadoria para circular na economia interna (circulavam 

informações de que um psicotrópico conhecido custaria em torno de dez reais e um comprimido 

de dipirona, dois reais); motivando ainda mais medidas de controle para salvaguardar o seu uso 

terapêutico devido aos que efetivamente necessitam. Alguns dos medicamentos mais 

                                                 

24
 A Sejudh/MT tinha profissionais médicos classificados em concurso ainda vigente, no entanto, testemunhamos 

casos em que o profissional foi nomeado, se apresentou, atendeu alguns dias, mas declinou da vaga. Parece haver 

esforço na contratação deste profissional, mas é preciso refletir sobre estratégias atrativas ao trabalho no sistema 

prisional sem, no entanto, descurar das outras categorias profissionais.      
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demandados e com funções desviadas25 apontadas pelos entrevistados estão: xaropes, pomadas, 

analgésicos, anti-inflamatórios, calmantes.  

Entre as estratégias de controle os profissionais referem dar preferência por tratamentos 

em dose única ou injetável, pedir para ver o preso que está solicitando, principalmente diante da 

queixa de dor devido à sua pouca objetividade, sendo que nos casos de odontologia há uma 

facilidade para tal evidenciada por edema ou inflamações bucais visíveis, nos contaram.  

2.6. Percepções dos profissionais de saúde sobre as repercussões do trabalho em suas vidas  

Finalizaremos a apresentação dos dados sobre percepções que os profissionais de saúde 

têm das repercussões do tipo de trabalho que desenvolvem, sobre sua vida (que inclui a saúde), 

as quais ecoam com estudos sobre o tema no contexto penitenciário, ainda que se refiram a 

outras categorias profissionais que citaremos adiante. Certamente, merecem pesquisa especifica. 

Em estudo de revisão sobre categorias profissionais que atuam em instituições de 

privação de liberdade Almeida (2014) aponta que algumas sensações, sentimentos, 

comportamentos, atitudes, condutas são levados para a vida extramuros influenciados pelas 

peculiaridades do local e tipo de trabalho26 e notamos conteúdos semelhantes nos relatos dos 

entrevistados da presente pesquisa. 

Ponderaram que o ambiente da penitenciária impõe um estado de alerta ininterrupto, que 

mesmo longe dali, parece se manterem em situação vigilante. O contexto de incertezas, de 

conviver diariamente com a possibilidade concreta de uma novidade indesejável, como tiro, 

motim, rebelião, procedimento de revista com apreensão de armas (chuços, facas etc) e a reação 

dos presos; faz com que, muitas vezes, desencadeie ansiedade, ocorrendo até alterações 

fisiológicas dos batimentos cardíacos, pressão arterial, insônia etc.  

Ao refletirem sobre episódios vivenciados fora do contexto penitenciário, percebem que 

tomaram atitudes aos moldes daquelas geradas na prisão. Há uma transposição de lugar e de 

comportamentos, como são expressivos os trechos seguintes:   

Um dia eu tava em casa e estourou um transformador perto de casa, quando explodiu, 

assim …, a minha reação foi de correr. Aí que eu falei 'não, eu tô em casa'. A gente fica 

tenso. Qualquer batida de porta, qualquer coisa … na rua ter medo de qualque r pessoa 

que chegue diferente, você tem medo. Por que a gente reconhece alguns. (PNS5) 

E o barulho foi algo que me deu problema de saúde, porque essa bateção [barulho nas  

nas grades] “pá pá pá”(...) E eu fiquei cinco anos sem ter crises de enxaqueca. Quando 

eu vim trabalhar no Sistema, comecei a ter crises de enxaqueca e era semanalmente (...) 

E ele [médico] me perguntava... e era óbvio que era o local, não era outra coisa que me 

dava enxaqueca, era o local. O barulho do local. Por mais que eu ficasse com essa porta 

                                                 

25
 O tema dos medicamento é aprofundado e compõe um outro artigo submetido à revista da área. 

26
 É importante dizer que transpor ações do ambiente de trabalho para outras esferas s ociais não é exclusividade do 

contexto penitenciário.  
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fechada, era a cozinha funcionando, era rádio, era barulho, era tudo ... Então chegava no 

final do dia, eu tava morta de dor de cabeça, morta (PNS7). 

Outro dia quase eu surto no meu outro trabalho. Quando eu fui sair, eu tava trancada [se 

refere a porta da sala onde estava estar trancada ]! Ah! Eu dei um show! 

[risos].Assim.... eu tô com fobia de tranca. Desse ambiente. Desses ambientes. Dessas 

tranca... [se refere ao trancamento propriamente dos presos, o que é feito nas suas celas 

em horários regulares] (PNM2) 

Com nuances naturalizantes, os entrevistados sugerem que a tensão constante, devido à 

iminência de situações críticas, seriam típicas, próprias daquele contexto e, se assim são, e 

“...nunca vão deixar de existir...”, resta aprender a conviver com elas. Notemos:  

Porque ainda que você não faça nada (...) no sentido de estar atendendo, o ambiente de 

traz uma tensão (...) Você tá atenta pra um barulho, pra um "ter que correr", pra "a 

cadeia vai estourar". Essas são coisas do ambiente que nunca vão deixar de existir. 

Então, quem trabalha aqui trabalha sob estresse, sob a ansiedade, sob risco né, você 

aprende a conviver (PNS7) 

A partir de mudanças de comportamento advindas da vigilância constante, uma 

preocupação é com a sua saúde de modo geral e, especificamente, com a saúde mental e, diante 

disso, os profissionais desenvolvem um discurso melindroso sobre tais possibilidades. Os 

entrevistados não auto referiram vivenciar tal situação, mas invariavelmente conhecem alguém 

ou que já ouviram falar de surto/surtar, de depressão, insônia, abuso de álcool, de uso de 

medicamentos controlados/tarja preta etc. Comentários que são emitidos de forma cuidadosa, 

evitando um comprometimento em afirmar que tais situações são originadas do clima vivenciado 

dentro da penitenciária, mas mencionam que pelo menos alguns transtornos ou o 

desencadeamento de doenças podem ser potencializadas pelo ambiente. Como disse: 

Nós temos muitos colegas que têm problemas de sono, que não conseguem dormir. Nós 

temos colegas que [...] tiveram separações né, divórcios...Não posso dizer que é só 

associado a isso, mas a gente percebe que o ambiente trouxe um estresse e esse estresse 

foi levado para a família também né, que tem uma qualidade familiar muito ruim. E 

depressão. O índice de depressão é muito alto, se fala muito disso. A gente vê vários 

colegas afastados, licenciados, isso é mais Agente [penitenciário] , mas tem profissional 

de saúde, também. Técnico de enfermagem, principalmente, porque ele tá muito 

diretamente ligado a esse cuidado né, escutando preso todo dia, toda hora (PNS7) 

 

O sofrimento mental relacionado ao trabalho em categorias que atuam em instituições de 

privação de liberdade é bem descrito em estudos nacionais mostrando comportamentos e 

patologias que vão desde o uso de drogas, depressão, alcoolismo, hipertensão, até aposentadoria 

por invalidez (VASCONCELOS 2000; RUMIN, 2006; SILVA, 2008; LOURENÇO, 2010; 

SANTOS, 2012; MORAES, 2013), porém não encontramos investigação deste tipo com foco 

nos profissionais de saúde. Outras pistas sobre tais sofrimentos são os afastamentos para 

tratamento médico, absenteísmo, desvio de função e mereceriam estudos específicos.    

Assim como ilustra a literatura, os profissionais falam com mais conhecimento sobre as 

situações dos Agentes Penitenciários, reforçando que esta é a categoria que mais sofre as 
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consequências das situações tensas rotineiras em suas vidas27. Reconhecer nos Agentes um 

quadro de saúde fragilizado, a partir do contexto penitenciário, gera nos profissionais de saúde 

inseguranças relacionadas a futuros fenômenos similares que podem vir a desenvolver também. 

O discurso dos profissionais indica preocupações com sua saúde e por sentirem-se, também, 

“presos” durante o expediente. Assim descreveram: 

O foco da minha preocupação é em relação à saúde, como que eu vou estar daqui a 15 

anos, minha preocupação é essa como estará minha saúde? [...] Por que eu vejo os 

colegas que tem esse tempo de serviço e é preocupante [...] A gente esta aqui para tratar 

os reeducandos na medida do possível oferecendo atendimento de saúde sendo que a 

nossa saúde esta sendo lesada pelo Sistema [prisional]  e desmotiva (PNM8). 

 

Quando eu tomei posse eu falei "Gente, agora eu vou ficar vinte e cinco anos no 

presídio?", já pensou? Assim, oito horas por dia é só... não tem cabimento assim. Você 

imaginar que a pessoa, um profissional de saúde, uma enfermeira vai passar vinte e 

cinco anos da vida dela cumprindo a carga horária de oito horas num presídio, 

entendeu? Lidando com essas coisas aqui [tensão, insegurança, desconfiança] (PNS4). 

 

Imersos nesse contexto arriscam sugestões para aliviar a tensão, como fazer um rodízio 

entre outras unidades da rede pública de saúde, rever a jornada de trabalho nestes ambientes. Nas 

palavras de um deles “Acho que tinha que ter um rodízio com todos. Os técnicos de enfermagem 

tinham que passar por aqui [de outras unidades da rede pública], porque ninguém merece ficar 

só aqui nessa rotina, nesse ambiente... (PNS4).  

O contexto penitenciário parece potencializar o agravamento de situações vinculadas à 

saúde mental, coerentes com o que verificaram os estudos de RUMIN et al (2011), GRECO 

(2011) sobre o trabalho em instituições fechadas apontado como vulnerabilizante. Ainda que os 

profissionais, de certa forma, busquem estratégias individuais para contorná-las, há de 

reconhecer a responsabilidade institucional sobre a saúde do trabalhador. A este respeito dois 

aspectos ganharam relevo durante a pesquisa e que evidenciam o reconhecimento das exposições 

e riscos à saúde do trabalhador naquele ambiente: um se refere ao adicional de insalubridade 

como conquista de longa luta sindical e após uma greve dos servidores do sistema prisional em 

2013 (SINDESPEN-MT, 2013) – ocasião, inclusive, em que estávamos coletando os dados e 

ouvíamos os comentários dos profissionais. Outro é sobre a existência da “Gerência de 

Qualidade de Vida”, conforme nos informaram vários profissionais entrevistados, inclusive um 

gestor (pois tivemos dificuldades de localizá-la em documentos sobre a estrutura organizacional 

                                                 

27
 É exemplar (e a mim foi marcante) uma conversa espontânea que mantive com um Agente Penitenciário: por 

ocasião do noticiado surto de tuberculose nas penitenciárias, talvez por sermos profissionais da saúde, relatou que 

seu filho menor de um ano começou a ter febres e ele estava extremamente perturbado  pela possibilidade de que ele 

pudesse ter levado algo daquele lugar que teria provocado o seu adoecimento... Convivia e sofria com tal idéia...      
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vigente da Sejudh/MT na ocasião da pesquisa28) que, em tese, se ocuparia de aspectos de saúde 

mental dos servidores. No entanto, foi recorrente os entrevistados fazerem referencia a esta 

Gerência (mostrando ciência da sua existência), mas com poucos conhecimentos ou entusiasmo 

sobre as respectivas ações propriamente. Entre alguns comentários de importância aqui 

destacamos: desconhecimentos das ações (pouca visibilidade), acesso problemático pelo fato de 

atender pela demanda espontânea que pode estigmatizar aquele que procura o serviço 

individualmente o que poderia ser contornado por ações preventivas e de promoção da saúde 

programadas para o coletivo dos profissionais.  

                                                 

28
 Segundo informações atuais, a partir do Decreto nº 297 de 16/10/2015, este setor passa a ser designado Gerência 

de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança -  Geadss, vinculada à Coordenadoria de Gestão de Pessoas e 

esta, por sua vez, compõe o Nível de Administração Sistêmica da Sejudh/MT (MATO GROSSO, 2015).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não foi pretensão do estudo mostrar como operam os padrões institucionais 

penitenciários, nem ser exaustivo em relação ao cotidiano dos profissionais, mas sim refletir 

sobre aquela realidade a partir das pistas advindas das percepções dos profissionais de saúde e 

outros com quem compartilhamos o contexto prisional por um período de tempo. É importante 

frisar que se trata de um estudo de experiência e como tal, o que acessamos são memórias do e 

fragmentos do vivido, além das nossas próprias observações. O que nos relatam são 

significativos porque é a interpretação do que se fixou, de certa forma, na memória daqueles que 

vivem o cotidiano. O que trouxemos, então, são interpretações nossas (constructos de segunda e 

terceira mão) filtradas pelos prismas/lentes teóricas e metodológicas que adotamos. Já viemos 

fazendo desta forma ao longo deste relatório e aqui pontuamos mais alguns aspectos, incluindo-

se sugestões que consideramos pertinentes como forma de contribuição da pesquisa 

disponibilizando-as às pessoas que podem se apropriar e delas fazer uso devido. 

O tempo de convívio (10 meses) que tivemos foi considerado essencial para a 

aproximação com o cotidiano dos profissionais em função do próprio recorte proposto – a 

dimensão do cotidiano vivido, a relação com os outros grupos com e no espaço penitenciário, 

ainda que delimitado pela enfermaria mas, como vimos, permeável aos demais espaços e 

dinâmicas internos.  

Notamos que há grandes avanços no plano jurídico formal em relação à saúde no sistema 

prisional, porém sua efetivação concreta, social é incipiente, havendo experiências muito 

diversas no Brasil e, certamente no próprio estado de Mato Grosso, pois a realidade do interior 

tem suas peculiaridades que merecem ser estudadas. É certo que o funcionamento da prisão (tal 

como se dá) pode, por vezes, inviabilizar e conflitar com o funcionamento do sistema público de 

saúde norteado pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade; mas não o condena 

ao fracasso, haja vista existirem iniciativas exitosas (ainda que pontuais), mostrando 

possibilidades viáveis. Seria oportuno conhecer tais experiências. 

Uma obviedade, que prejudica a atuação das equipes de saúde (além de sobrecarregá-las 

e aos Agentes Penitenciários que deslocam os presos para atendimento) é a superlotação, o que 

não quer dizer, absolutamente, que endossamos como solução a criação de vagas, porque 

entendemos que ela só faz aumentar o aprisionamento que já é alto, de modo geral, no Brasil e 

Mato Grosso29 (BRASIL, 2014; 2015) e, comprovadamente não é a solução para a violência ou a 

                                                 

29
 Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (BRASIL, 2014d) referentes a 2014, o Brasil tem a 4ª 

maior população carcerária do mundo (607.731 presos) e entre os estados, Mato Grosso ocupa a 15ª posição com 
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segurança. Neste sentido, é preciso ampliar o contexto do problema para cogitar soluções 

intersetoriais a curto, médio e longo prazos, o que não inviabiliza ações focalizadas 

circunstanciais locais, pois a superlotação carreia insalubridade que dificulta as ações de 

prevenção e promoção da saúde previstas em legislação (no Plano de Atenção a Saúde No 

Sistema Prisional, por exemplo) não só para presos, mas a todos, em algum grau, que transitam 

naquele ambiente. Neste sentido, concordamos com a sugestiva frase atribuída a Fiodor 

Mikhailovitch Dostoievski (1821-1881): “O grau de civilização de uma sociedade pode ser 

medido entrando nas suas prisões”. 

Em várias situações relatadas, entendemos que os profissionais, por vezes, se vêem no 

dilema entre o cuidado necessário e o possível a ser oferecido. Merece destaque a questão da 

disponibilidade de água, tanto para a enfermaria, quanto para os presos: inviabiliza atendimentos 

ou são feitos expondo-se aos riscos; dificulta e compromete orientações de prevenção pela 

inviabilidade de cuidados higiênicos, por exemplo. Reitera-se que negligências, de diferentes 

ordens, tem conseqüências que transcendem os muros das prisões afetando a todos. 

No desenvolvimento da pesquisa notamos significativa disposição dos profissionais de 

saúde (não somente esta categoria profissional, mas Agentes Penitenciários e administrativos) 

em colaborar com as informações para a pesquisa, o que interpretamos por entenderem como 

uma oportunidade incomum de falarem, serem ouvidos, reconhecidos e visibilizados no contexto 

do Sistema Prisional. Há iniciativas em outras instituições de criação de espaços, fóruns de 

discussão onde questões cotidianas, especialmente as de saúde possam ser discutidas por aqueles 

que tem legitimidade para tal, “sentem na pele”, vivenciam as situações.  

Quanto à qualificação para atuarem, além dos esforços de adequação citados (permanecer 

com profissionais mais antigos nas diferentes unidades prisionais e sintonizados à realidade das 

enfermarias), salientamos a pertinência das contribuições da Educação Permanente em Saúde 

que é sensível ao cotidiano do trabalho e as relações concretas vividas para que haja mudança 

das práticas profissionais e institucionais. Soma-se a participação sindical e dos conselhos 

profissionais neste processo de capacitação (planejamento e execução), que seria bem vinda 

contribuindo para salvaguardar, respaldar a atuação dentro dos preceitos éticos e legais de cada 

profissão. Além disso, seria oportuno pensar em formas de valorização da carreira destes 

servidores. A abertura do Sistema Prisional para possíveis estágios especificamente na área de 

saúde seria uma forma de permitir conhecer um potencial mercado de inserção destes futuros 

profissionais. 

                                                                                                                                                             

10.357 presos. Quanto à taxa de aprisionamento por 100.000 habitantes, Mato Grosso  ocupa o 10º lugar que é de 

321,2/100.00h, sendo que a do Brasil é de 299,7 (IDEM, 2014d).   
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 Como vimos, algumas particularidades da atenção à saúde como o fluxo intermediado, a 

segurança intermitente, os filtros internos, os procedimentos, a dinâmica da penitenciária se 

refletem no trabalho dos profissionais na oferta de atendimento. Preconiza-se que o 

funcionamento da enfermaria se oriente pelos princípios e diretrizes do SUS, mas não basta 

transpô-los mecanicamente sem considerar as características do contexto e da população 

atendida, sendo que o princípio da equidade faz, justamente, a esta observação.   

É bom lembrar que os profissionais de saúde são pessoas (não um individuo qualquer da 

sua espécie, mas cada qual com histórias, biografias únicas e com interações variadas) 

trabalhadoras, mas também vivem outras esferas da vida com suas alegrias e aflições, e lidar com 

o aprisionamento toca em questões existenciais que podem abalar a sua estrutura biopsicossocial. 

Dessa forma, estas esferas podem se afetar reciprocamente como é o caso das idéias, valores 

sobre os presos e que podem influenciar no cuidado (como visto), mas também as condutas 

cotidianas de trabalho no contexto prisional podem gerar cargas significativas de desgaste e 

sofrimento mental. Diante deste cenário, há responsabilidade institucional pela saúde destes 

recursos humanos, merecendo maior atenção por parte dos setores competentes. 

Não foi nossa intenção apresentar notas conclusivas sobre o cotidiano dos profissionais 

de saúde e finalizamos este trabalho, esperando estimular que outros sejam realizados e 

aprofundem em questões aqui apenas tangenciadas; que seja possível adentrar o ambiente 

penitenciário para ouvir em uma escuta sensível e atenta aos tantos outros grupos sociais que ali 

transitam e convivem: não privá-los da liberdade de falar. É fundamental conhecer a realidade 

para agir de forma legítima e as pesquisas qualitativas tem potencial para tais construções que 

valorizam a perspectiva daqueles que vivenciam os fenômenos em seu contexto concreto de vida 

do qual o trabalho é parte importante, sem negligenciar a dimensão simbólica constitutiva do 

real.  

Informamos (já citado na Apresentação deste relatório) que desdobramentos desta 

pesquisa se encontram em andamento, sendo duas por alunos de mestrado em Saúde Coletiva 

(uma na penitenciária feminina referente às mulheres presas com adoecimentos crônicos, outra 

com os agentes socioeducadores no Centro Socioeducativo) e duas de alunos de doutorado (uma 

aluna servidora da Sejudh/MT de Sinop que pretende desenvolver o estudo na unidade prisional 

deste município e outra ainda a definir). Aproveitamos para indicar possíveis futuras 

investigações suscitadas pela pesquisa realizada que poderiam, entre outras, enfocar: 

- o cotidiano de outros segmentos atuantes no Sistema Prisional como Agentes Penitenciários, 

nutricionistas (atuantes na assistência e na gestão no nível central), psicólogos; 
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- a visão da população atendida/presos sobre a atenção à saúde, bem como familiares que 

também são afetados em diferentes graus pelo aprisionamento; 

- as repercussões do trabalho na saúde dos servidores do Sistema Prisional, envolvendo aí o setor 

de recursos humanos e a atual Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança – 

Geadss da Sejudh/MT; 

- as formas de capacitação dos profissionais de saúde no Sistema Prisional;  

- a situação das pessoas em medida de segurança, situados na imprecisa fronteira crime/loucura; 

- o histórico das principais penitenciárias que compõem o Sistema Prisional.  

Espera-se, enfim, que estas e outras iniciativas de construção do conhecimento local 

sobre o tema possam subsidiar ações públicas sensíveis que valorizem aspectos positivos 

encontrados e proporcionem mudanças e melhorias para o que têm se apresentado como 

dificuldades.  
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