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Resumo 

Este artigo trata-se de um  relato de experiência sobre um projeto desenvolvido em 

uma penitenciária feminina, com alunas do 3º semestre de enfermagem, com o 

objetivo de desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, com 

as reeducandas. Tendo como método o uso de matérias explicativos distribuídos 

pelo governo e também matérias elaborados pelas próprias alunas. 

 

Introdução 

O Sistema Único de Saúde, além de representar um conjunto de ações e serviços 

de saúde que têm por finalidade a promoção de maior qualidade de vida para toda a 

população brasileira, garantindo o acesso das pessoas a uma assistência integral à 

saúde com equidade, traz para o setor de saúde um novo panorama de questões e 

exigências com as quais as diferentes organizações de saúde precisam conviver na 

busca do cumprimento do mandamento constitucional de que "a saúde é um direito 

de todos e um dever do Estado". (COSTA, 2005). 

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

pessoas presas (> 600.000), 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 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).  

O Plano Nacional de Saúde prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, 

garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos. 

O acesso dessa população a ações e serviços de saúde é legalmente definido pela 

Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 8.080, de 1990, que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde, pela Lei nº 8.142, de 1990, que dispõe sobre a 



participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, e pela Lei de 

Execução Penal nº 7.210, de 1984 (BRASIL, 2005). 

A grave situação em que se encontram as pessoas privadas de liberdade, refletida, 

dentre outros fatores, nas práticas de violência, na precariedade de espaço físico e 

na carência do atendimento à saúde, é uma realidade que não se pode negar. 

Embora existam inúmeros tratados internacionais que definem normas e orientações 

para uma melhor implementação das unidades penitenciárias de todo o mundo, 

observa-se que estas não vêm sendo seguidas. (BRASIL, 2005). 

A consolidação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário representa 

um avanço para o País, na medida em que, pela primeira vez, a população 

confinada nas unidades prisionais é objeto de uma política de saúde específica, que 

possibilita o acesso a ações e serviços de saúde que visam a reduzir os agravos e 

danos provocados pelas atuais condições de confinamento em que se encontram, 

além de representar sua inclusão no SUS. Contribuir para a promoção da saúde das 

pessoas privadas de liberdade, além de ser uma responsabilidade do Estado, 

representa uma missão e um desafio para profissionais de saúde e cidadãos que 

acreditam numa sociedade sem excluídos. (COSTA, 2005). 

O objetivo foi diminuir o índice de exclusão dentro do sistema prisional, de modo que 

as reeducandas conseguissem se sentir parte do todo, de modo que promovendo a 

saúde dentro do lugar em que estão confinadas agora, também possam levar essa 

vivência quando estiverem em liberdade. 

 

Metodologia  

 

O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário foi elaborado a partir de uma 

perspectiva pautada na assistência e na inclusão das pessoas presas e respaldou-

se em princípios básicos que assegurem a eficácia das ações de promoção, 

prevenção e atenção integral à saúde. (BRASIL, 2005) 

Deste modo, foram realizados encontros quinzenais dentro de salas de aulas que 

compõem os pavilhões, no período de fevereiro à dezembro de 2017, onde foram 

trabalhados com 10 reeducandas a promoção da saúde e a prevenção de doenças, 

de um modo mais visual, para que pudessem repassar os conhecimentos para as 

outras reeducandas que ficaram no pavilhão. 



Foi utilizado cartilhas distribuídas pelo governo, além de cartilhas criadas pelas 

alunas para que pudessem passar as informações de uma forma mais clara e 

ilustrativa para as reeducandas. 

As problemáticas foram trazidas por elas, para que ajudássemos de alguma forma a 

encararem os problemas de saúde que viam dentro dos pavilhões. Através disso, 

muitos relatos de situações ocorridas dentro das celas nos foi contado, e através de 

promovermos o conhecimento básico, conseguiram lidar com as situações.  

Foram realizadas 10 oficinas no pequeno grupo. Os temas hipertensão, epilepsia, 

ISTs, AIDS, hepatite, gestação, exame de VDRL, teste rápido sífilis e HIV foram 

abordados e multiplicados nos pavilhões. Estavam na penitenciária em torno de 

1000 mulheres que foram orientadas. Realizado teste rápido sífilis e HIV em 400 

reeducandas resultados entregues no dia, e os positivos encaminhados foram 

encaminhados. 

 

Resultado/Discussão 

 

Ao decorrer dos encontros com as reeducandas, foi possível observar o grande 

interesse que tinham quando se tratava de saúde, além de subsequente, 

demonstrarem desconhecimento sobre informações básicas.  

Conforme as dúvidas eram sanadas, elas mostravam-se satisfeitas e nos relatavam 

ter passado por tal situação e após conseguiam soluciona-las e também conseguiam 

passar essas informações para as outras reeducandas. 

Portanto, observou-se que a promoção de saúde precisa ser realizada dentro das 

penitenciárias, pois os resultados são vistos de forma que elas mesmas se tornam 

agentes comunitárias umas das outras, promovendo a saúde e prevenindo a 

doença, pois como já citado acima, havia muito desconhecimento sobre ações 

básicas a serem feitas e medidas simples a serem tomadas para que não houvesse 

o agravo. 

Como o lugar em que estão já se remete a uma precariedade, a saúde precisa ser 

vista de forma preventiva, para que não se torne ainda mais difícil a convivência 

entre elas e entre o todo, pois qualquer problema de saúde adquirido e não tratado 

causara efeitos mais graves para elas mesmas e também para o sistema prisional. 

Embora a penitenciária faça parte de um território em que o Sistema Único de Saúde 

teria que atuar, a população encarcerada é pouco reconhecida, neste município. 



 A inserção de alunos de graduação nas penitenciárias, além da realização de ações 

de saúde necessárias para a melhoria da qualidade de vida e de saúde das 

reeducandas, modifica a percepção dos alunos em relação a essas populações. É 

um campo de atividades teórico/prática e os alunos vivenciam situações 

diferenciadas. 

 

Conclusões  

 

Embora seja alta a rotatividade das participantes, a avaliação feita foi positiva uma 

vez que ocorreu mudança de atitudes na relação entre elas, por exemplo, o não 

compartilhamento dos instrumentos para realização de unhas e tatuagem. O 

interesse no aprendizado significativo foi verificado tanto nas reeducandas quanto 

nos alunos. As Instituições de Ensino Superior devem aproveitar as penitenciárias 

para desenvolver seus projetos de ensino-aprendizagem.  

Para a formação dos alunos a vivência em uma penitenciaria permite desenvolver 

um olhar mais crítico e mais humano ao mesmo tempo, de modo a aprender lidar 

com o ser humano como um todo, independente de suas falhas, ele precisa de 

cuidado, e a saúde precisa lhe ser garantida. 

 

Referência Bibliográfica 

BRASIL. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf> Acesso em: 20 jan. 

2018. 

 

COSTA, H. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf> Acesso em: 30 jan. 

2018. 

 

SANCHEZ, Alexandra; LEAL, Maria de Carmo; LAROUZE, Bernard. Realidade e 

desafios da saúde nas prisões. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro , v. 21,n. 7,p. 

1996, jul. 2016 .  Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232016000701996&lng=pt&nrm=iso> Acesso em 05 dez. 2017. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000701996&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000701996&lng=pt&nrm=iso

