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FORMAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PARA DESENVOLVEREM AÇÕES 

DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COM 

REEDUCANDAS DA PENITENCIÁRIA FEMININA EM UM MUNICÍPIO DO 

INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

RESUMO 

Um dos problemas fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à 

saúde das pessoas privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas 

pela própria condição de confinamento, que dificulta o acesso às ações e serviços 

de saúde de forma integral e efetiva. A pesquisa tem como objetivo a formação de 

agentes de saúde dentro de uma penitenciária feminina no interior do estado de São 

Paulo, onde serão empregados os conceitos contemplados na Politica Nacional da 

Saúde, sendo elas, promoção e proteção da saúde e prevenção de doenças. Num 

primeiro momento foram realizados grupos com reeducandas, nas quais escolhiam 

os TEMAS a serem discutidos, tais como DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Câncer, 

Diabetes, Crise Convulsiva, Doenças Respiratórias entre outros. Após a escolha dos 

temas, os alunos, preparam os TEMAS escolhidos na instituição de ensino e na 

semana seguinte, esses são discutidos com o grupo de reeducandas, que devem 

levar para as demais colegas do pavilhão. Resultados preliminares: no primeiro 

semestre de 2017 foram realizados cinco encontros. As reeducandas referiam 

satisfação e interesse em continuar participando destes encontros e que as 

informações adquiridas foram importantes para melhor prevenção das doenças 

abordadas. Considerações finais: Espera-se que as reeducandas possam ser 

agentes da Saúde dentro da penitenciária e também como uma forma de incentivo 

para quando cumprirem sua pena continue atuando na promoção da Saúde e 

tenham melhor chance de recolocação no mercado de trabalho.  

INTRODUÇÃO 

No Brasil, diante do aumento expressivo (575% entre 1990 e 2014) do 

número de pessoas presas (> 600.000 pessoas), a maior parte oriunda de 

comunidades desfavorecidas, com acesso limitado à saúde, confinadas em prisões 

insalubres e superlotadas, não causa surpresa que seu estado de saúde seja 

deplorável e que se encontrem prevalências elevadas de tuberculose, de infecção 

pelo HIV e de transtornos mentais. Para enfrentar esta situação, o sistema de saúde 

prisional é subfinanciado, subequipado, com profissionais desmotivados, utilizando 



2 
 

estratégias inadequadas por serem essencialmente prescritivas. Controlado pela 

hierarquia dos presos e pelos agentes penitenciários, o acesso ao serviço é 

desigual, frequentemente “concedido” segundo critérios alheios à saúde. O direito à 

saúde das pessoas privadas de liberdade (PPL) é garantido no Brasil por um 

importante dispositivo legislativo e normativo (Sanchez 2016; Minayo 2016).  

OBJETIVO 

Capacitar as reeducandas para que desenvolvam ações de promoção da 

saúde e prevenção das doenças nos pavilhões que estão reclusas. 

METODOLOGIA 

Características dos participantes: Inicialmente foi realizado contato com a 

diretoria da PFMG e explicado os objetivos da pesquisa. Delineamento do estudo: A 

pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa 

tradicional, que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”. É, 

portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma 

pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta. As reeducandas 

elegíveis serão identificadas e convidadas a participar da capacitação.  

DESENVOLVIMENTO 

Os alunos juntamente com as orientadoras reuniram-se com a responsável 

pelo setor saúde da PFMG e pensaram na estratégia de ação. No primeiro momento 

a responsável pelo setor de saúde da PFMG, juntamente com os alunos e 

orientadores visitou todos os pavilhões, que são no total quatro pavilhões, com 300 

reeducandas em média por pavilhão, e abordaram o objetivo da pesquisa, e 

solicitaram que 10 reeducandas de cada pavilhão, se candidatasse para ser um 

agente multiplicador dos TEMAS que seriam discutidos com esses grupo.  

As oficinas acontecem a cada 15 dias, no período da tarde, abordando o 

assunto que foi levantado pela necessidade das reeducandas do pavilhão 

escolhidos. Na oficina subsequente os alunos abordam como foi o trabalho realizado 

pelas reeducandas dentro do pavilhão. As repercussões e possíveis acertos.  

Após cada encontro os alunos realizam relato do ocorrido, memória do 

encontro. Esta capacitação terá de 40 horas que serão desenvolvidas no semestre. 

No final do semestre as reeducandas que participaram de todas as oficinas 

receberão um certificado emitido pelo Centro Universitário de Jaguariúna, constando 

o número de horas e os temas abordados. Os alunos igualmente receberão 
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certificado do Programa de Iniciação Cientifica (PIC) e irão escrever um relato de 

experiência sobre a vivência de participar desta ação. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As oficinas foram realizadas nas quartas feiras, no período da tarde, tendo 

inicio no final de Abril. Atuamos em todos os pavilhões, no total foram realizados 

cinco encontros: As reeducandas escolheram nome para cada grupo. No pavilhão I 

o nome do grupo foi “Amigas da Saúde”, no pavilhão II foi “Lutando pela Vida”, no 

pavilhão III o nome escolhido foi ‘’S.O.S’’ e no pavilhão IV ‘’VIDA’’. 

Os TEMAS abordados foram: IST´s, Hipertensão, Diabetes, Alergia, Citologia 

Oncótica, Asma. Mamografia, Tuberculose e Problema renal, Crise Convulsiva.  

À medida que acontecia a oficina as reeducandas interagiam de forma 

intensa, relatando acontecimentos de ataques epiléticos e problemas de hipertensão 

dentro dos pavilhões. Para melhor comunicação entre as companheiras de celas, 

foram distribuídos panfletos referentes às doenças abordadas, com o intuito de 

passar algum conhecimento para que assim elas saibam como agir a tal situação. 

Ao final de cada encontro elas decidiam qual seria o tema a ser discutido na próxima 

oficina. O grupo realizava uma ata descrevendo o que ocorreu naquele dia. Para o 

segundo semestre, estão previstos mais 10 encontros com as reeducandas.  
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