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Resumo 

Apesar de ser o menor estado do Brasil, Sergipe apresenta um perfil da realidade 

prisional que mantém uma similaridade com a realidade nacional. Esta investigação foi 

elaborada no período de 2013/2014, resultado do projeto de pesquisa Perfil dos 

Presos no Estado de Sergipe e Identificação de Políticas Públicas para Egressos, 

projeto apoiado pela FAPITEC-SE – Edital 13/2011, com aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes, com número de Protocolo CEP 

040712R. Foram levantados dados primários e secundários além de pesquisa 

documental e bibliográfica. Os resultados possibilitaram verificar que existem 

oficialmente políticas públicas de saúde para as unidades prisionais em Sergipe. As 

autoridades constituídas dos três poderes da República, o Ministério Público, a Ordem 

dos Advogados do Brasil, os Ministérios da Justiça e da Saúde, as ONGs, o Conselho 

da Comunidade de Execução Penal, o Conselho Penitenciário, a Sociedade Civil e as 

Universidades não podem alegar desconhecimento sobre o que se passa dentro das 

Unidades Prisionais Sergipanas, haja vista que há relatórios oficiais oriundos desses 

mesmos atores sociais. O estudo também permitiu concluir que as violações às leis 

nacionais, bem como aos tratados e convenções internacionais sugerem que o estado 

de Sergipe necessita dar efetividade do cumprimento ao arcabouço legal adotado pela 

República Federativa do Brasil, sob pena de representação junto aos organismos de 

proteção aos direitos humanos por sucessivas e repetidas violações. 

Introdução 

Os questionamentos e os discursos sobre a realidade prisional se dão em 

torno da necessidade de construção de novos complexos penitenciários e de adoção 



de penas mais rigorosas, porém, os dados oficiais, os não estatais e os produzidos por 

pesquisadores que já se encontram disponibilizados, merecem ser analisados, tanto 

por setores oficiais governamentais, quanto pela mídia e pela sociedade em geral, no 

sentido de mostrar a realidade prisional em um contexto de violações de direitos 

humanos e da necessidade de adoção de medidas pré-violatórias que impeçam a 

colocação de uma máscara sobre esta parte da sociedade que se pretende ocultar. 

Esta pesquisa apresenta dados recentes e pretende agregar análises que contribuam 

para essas reflexões. 

O sistema de saúde penitenciário apresenta dados pouco claros para a 

sociedade e para a comunidade científica e constantemente são divulgadas 

informações, na imprensa escrita e televisiva, sobre as condições caóticas e 

desumanas vivenciadas pelos presos e funcionários do sistema penitenciário nacional 

durante as últimas décadas (MAIA et al, 2009). Sabe-se pouco sobre a saúde dos 

presos talvez pela escassez de pesquisas com foco específico sobre a questão do 

direito à saúde da população privada de liberdade, ou mesmo pela maneira de 

disponibilizar este direito fundamental à população de uma forma geral. 

Para que uma determinada política pública possa ser implementada faz-se 

necessária a adoção de medidas preventivas e/ou curativas. Essa discricionariedade 

faz parte da gestão de governo que diante de tantas demandas, precisa realizar ações 

efetivas para governar. Atualmente o ato de governar já não comporta só um olhar 

para dentro, para as questões locais é imprescindível na governança observar seus 

reflexos nas sociedades locais e no seu entorno (DIAS, 2012). 

Isso porque as políticas públicas são articuladas, pensadas e discutidas em 

nível internacional por diversos atores sociais, sendo que vários desses atores 

intervêm de forma direta ou indireta no processo de elaboração de uma determinada 

política e, quanto maior for a participação da sociedade civil nesse processo, maior 

será a cobrança na efetivação dos resultados esperados (DIAS, 2012).  

A questão penitenciária demanda um debate amplo, nas mais variadas áreas 

do conhecimento uma vez que a população privada de liberdade, diante de sua 

vulnerabilidade e especificidade, requer um envolvimento de profissionais capacitados 

em várias atividades.  

O presente estudo teve como objeto de análise as políticas públicas adotadas 

para a população custodiada pelo Estado, com foco nas políticas públicas de saúde, 

uma vez que o direito à saúde, estabelecido em nossa Constituição como direito 



fundamental1, restou violado de forma perversa nas unidades prisionais, em específico 

nas unidades sergipanas estudadas entre 2013 e 2014. 

O ambiente prisional por si só constitui, no imaginário popular, um local de 

punição, sacrifício e exclusão, principalmente para países como o Brasil onde a 

população "em liberdade" não dispõe das condições básicas em saúde. O modelo de 

sistema penitenciário brasileiro pode ser objeto de questionamento no sentido do que 

se pretende proteger, a quem se pretende e pode castigar e como punir, desde que se 

observe o estabelecido em nível legal, com cumprimento das políticas públicas 

adotadas. Os vários organismos e organizações de proteção dos direitos humanos 

têm revelado preocupações com as sistemáticas violações do direito à saúde da 

população privada de liberdade, como a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. As políticas públicas em 

saúde são reflexos de um forte debate mundial com interferência no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Em se tratando de saúde prisional, os profissionais envolvidos, técnicos da 

informação e gestores, tanto da saúde, como da justiça, devem estar preparados para, 

a contento, lidar com as novas tecnologias como redes, digitalização, programas 

específicos para a população privada de liberdade que permita ao setor da saúde 

prisional ser eficaz.  

Em Sergipe/Brasil os programas como prontuários eletrônicos, agenda digital, 

prescrição eletrônica são expressões conhecidas pelos gestores porém com utilização 

incipiente, sugerindo que a noção de práticas em saúde e justiça precisam ser 

discutidas, estudas e analisadas em rede para eficácia das ações planejadas através 

de políticas públicas. 

Neste contexto é oportuno que sejam realizados diagnósticos, tanto da 

efetividade das tecnologias aplicáveis à saúde, como da avaliação das políticas e 

programas que estão sendo realizados no Brasil e mais especificamente no Estado de 

Sergipe para o sistema prisional.  

Assim, os objetivos deste estudo foram analisar as políticas de saúde prisional 

e suas possíveis influências na qualidade da atenção à saúde dos presos sergipanos;  

apresentar resultados referentes à percepção dos presos sobre o direito à saúde 

dentro das unidades prisionais sergipanas e chamar a atenção para a possibilidade de 

representação do sistema penitenciário sergipano perante os organismos 

internacionais de defesa dos direitos humanos. 

                                                           
1
Dedica a Seção II - Saúde, Capítulo II do Título VIII- Da Ordem Social, para nos artigos 196 a 

200 estabelecer as diretrizes que serão utilizadas para nortear as políticas públicas (BRASIL, 
1988)  



 

As teorias, os métodos, os modelos e os materiais utilizados 

A metodologia deste estudo é referida como pesquisa seccional do tipo 

multimétodo no período 2013-2014. Foram aplicados questionários semiabertos aos 

presos, após aprovação do Comitê de Ética da Universidade Tiradentes, com número 

de Protocolo CEP 040712R. A pesquisa de campo com aplicação de questionários 

semiabertos, tabulação de dados e análises foram realizados entre 2013-2014, com 

uma amostra de 525 presos em universo de 4528 detentos registrados por ocasião 

das visitas de aplicação de questionários (Tabela 1). 

Tabela 1- Distribuição dos presos que participaram da amostra 2013 por unidades prisionais em 
Sergipe-BR 

 

Presídios Nº de presos no dia do 

levantamento Nº de presos responderam Percentual de questionários 

aplicados/ % Data da coleta 

PRESLEN 348 21 6,03 06/08/13 

CERSAB II 478 49 10,25 08/08/13 

PREFEM 273 61 22,34 14/08/13 

CADEIÃO 167 62 37,13 20/08/13 

COPEMCAN 2348 238 10,14 Diversos 

PREMABAS 440 44 10,00 09/09/13 

COMPAJAF 474 50 10,55 Diversos 

TOTAL 4528 525 11,59 Diversos 

Fonte: MARQUES et al, 2014. 

É importante registrar, que foram utilizados nesse estudo, apenas questões 

relacionadas ao direito à saúde dos presos que responderam aos questionários no 

Sistema Penitenciário de Sergipe na pesquisa “Perfil dos Presos no Estado de Sergipe 

e Identificação de Políticas Públicas para Egressos”. Assim, as análises aqui 

realizadas não contemplam a totalidade dos dados que foram levantados na pesquisa 

de campo, sendo possível uma variedade de leituras sobre os dados. 

Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

As limitações encontradas para elaboração de uma política pública são de 

diversas ordens e merecem destaque a falta de recursos financeiros, a falta de 

pessoal ou de informação, as obrigações decorrentes de tratados internacionais e a 

resistência doméstica. Nesse sentido, para construir políticas públicas eficientes 



devem ser respeitadas as diferentes etapas necessárias para a sua elaboração, o que 

Vázquez e Delaplace (2011) denominaram de ciclo de vida de uma política pública, 

enunciando a observância aos seguintes passos: problema individual - problema 

público - estruturação do problema - conjunto de possíveis soluções - análise de 

soluções - tomada de decisões - implementação da decisão - avaliação.  

Ainda segundo os referidos autores, o principal objetivo da análise da Política 

Pública (PP) é dar racionalidade às ações governamentais e a ação estatal deve estar 

focada no bem-estar público, e entendida como uma ação pública realizada com 

recursos que também são públicos. Segundo os autores, a administração pública deve 

funcionar de forma eficiente com mecanismos para averiguar a sua efetivação 

(VÁZQUEZ e DELAPLACE, 2011). 

Observa-se um forte debate mundial em torno do tema políticas públicas em 

saúde que refletiu no ordenamento jurídico brasileiro. Por se tratar de políticas 

públicas em saúde, deve-se ter clareza do entendimento do conceito de saúde que já 

vem sendo discutido desde a realização das conferências mundiais que começaram 

com a Declaração de Alma-Ata em 1978, seguindo-se a Primeira Conferência 

Internacional de Promoção de Saúde de Ottawa/Canadá, em 1986, a Declaração de 

Adelaide em 1988, a Declaração de Sundsvall em 1991, a Declaração de Santafé de 

Bogotá em 1992, a Declaração de Jacarta em 1997, a Rede de Megapaíses em 1988 

e a Declaração do México em 2000 (BRASIL, 2002).  

Destaca-se que, para a elaboração de políticas públicas no mundo e também 

no Brasil, a Primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde de 

Ottawa/Canadá, em 1986 foi especialmente relevante. Nesta conferência foram 

reconhecidos os componentes que influenciam nas condições de saúde: componentes 

sociais, econômicos, políticos e culturais. (FIOCRUZ, 2008).  

Segundo a Carta de Ottawa, todos devem trabalhar unidos para a construção 

de um sistema de saúde que contribua para elevar o nível de saúde da população em 

geral. Os participantes da Conferência se comprometeram, entre outras atividades, a 

atuar no campo das políticas públicas saudáveis, a trabalhar pela diminuição das 

desigualdades existentes entre diferentes sociedades e distintos grupos sociais e 

instaram todos os interessados a lutar pela melhoria constante da saúde pública 

(WHO, 1986). 

Deve-se compreender que o conceito de saúde estabelecido, inicialmente, 

pela Organização Mundial da Saúde (1946), foi o completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doenças. Esse conceito, entretanto, tem sido 

questionado. Atualmente tem se discutido esse conceito, principalmente, no que se 

refere ao estado de completude, entendendo-se este estado como uma idealização 



onde o ser humano não atingirá uma satisfação em todos os aspectos da saúde, 

portanto não sendo este suficiente para analisar o processo saúde-doença. A 

promoção da saúde não se restringe à ausência de doença, mas de outros fatores que 

contribuem para os riscos de adoecimento, como a qualidade da água, a qualidade do 

ar e do ambiente em geral (FONSECA, 2007). 

Esta discussão perpassa necessariamente pela sociedade civil que pode e 

deve fazer respeitar suas necessidades e carências básicas, seja através de grupos 

de estudo ou pela cobrança direta as seus representantes. 

A concepção da promoção de saúde também tem, na Carta de Ottawa, suas 

bases sustentadas em cinco princípios básicos: elaboração de políticas públicas 

saudáveis; criação de ambientes favoráveis; reforço da ação comunitária; 

desenvolvimento das habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde 

(WHO, 1986). 

Esse movimento internacional provocou reflexos importantes na orientação 

das políticas públicas de saúde brasileiras, visto que, nesse mesmo ano, a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde no Brasil definiu a saúde como um direito, sendo este 

entendido como a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e acesso 

universal às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 1986).  

O relatório da 8ª Conferência Nacional no Brasil foi o marco da reforma 

sanitária e contribuiu fortemente nos debates constituintes que alicerçaram as bases 

do Sistema Único de Saúde na Constituição Federal de 19882. Assim, o acesso à 

saúde no sistema penitenciário brasileiro, no sentido da universalidade, que 

representa a saúde como direito de todos os cidadãos, passou a ser garantido pelo 

SUS, regulamentado a partir da Lei nº 8.080/1990 e pela Lei 8.142/1990, tendo esta 

última estabelecido diretrizes acerca da participação da comunidade na gestão do 

SUS. (BRASIL, 1990). 

Esse conjunto de diplomas legais, nacionais e internacionais de proteção dos 

direitos humanos vem ao longo do tempo, desde 1948, possibilitando debates e 

reflexões sobre o que a comunidade internacional pretende proteger.  

Convém ressaltar a importância da I Conferência Mundial de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, em 1968, que contribuiu para o reconhecimento da 

inter-relação ou indivisibilidade de todos os direitos humanos e constituiu-se em um 

marco na evolução doutrinária da proteção internacional dos direitos humanos. 

                                                           
2
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 



Estabeleceu-se nessa conferência uma visão global e integrada de todos os direitos 

humanos (TRINDADE, 2009). 

A II Conferência Mundial de Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1993, 

contribuiu para a criação da necessária infraestrutura nacional, para o fortalecimento 

das instituições nacionais para a vigência dos direitos humanos e mobilizou as Nações 

Unidas no sentido de promover os direitos humanos e incrementar uma maior 

interação entre os mecanismos globais e regionais de proteção (TRINDADE, 2009). 

O direito à saúde, como um direito humano, encontra-se resguardado por 

este sistema de proteção internacional e vem sendo discutido, desde a década de 

1960, com vistas a superar o conceito de saúde outrora centrado no controle da 

enfermidade, com importantes ações no sentido de conformar um novo paradigma 

com proposta de saúde para todos e atenção primária de saúde (BRASIL, 2002). 

Convém registrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia 

proposto, em 1995, um projeto de Saúde no Sistema Prisional com a finalidade de 

promover a saúde pública e cuidados nas prisões, assim como especificar o 

relacionamento entre o sistema de saúde prisional e os serviços de saúde pública. 

Naquele mesmo documento a OMS propunha-se a prestar consultoria especializada 

aos estados membros para desenvolvimento dos sistemas de saúde nas prisões, 

inclusive no que se refere às questões de ordem técnica relacionadas às doenças 

transmissíveis, bem como o uso de drogas ilícitas e saúde mental (GOIS et al, 2012). 

No contexto brasileiro, buscando responder à problemática da vulnerabilidade 

dos presos às doenças transmissíveis mais relevantes para o planejamento em saúde 

pública, foi elaborado pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da 

Justiça, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional (PNSSP) (BRASIL, 2004). O 

referido plano, criado através da portaria interministerial nº 1.777, de 2003, sedimentou 

o compromisso do SUS perante a população carcerária brasileira, ao adotar a 

universalidade e a equidade das ações e serviços de atenção básica para os presos 

nas unidades prisionais, inclusive através de equipes interdisciplinares de saúde, de 

forma a garantir cidadania na perspectiva dos direitos humanos (BRASIL, 2003).  

Entretanto, o PNSSP, por ser um plano, apresentou ação restrita no tempo e 

teve sua limitação condicionada à opção de governos e governantes. Havia, portanto, 

o desafio da implementação de uma política que pudesse qualificar e quantificar os 

dados epidemiológicos, através de metas e indicadores da saúde nas unidades 

prisionais e ainda possibilitasse seu monitoramento e avaliação (UNIDOC -OPAS-

OMS, 2012).  

Nesse contexto, foi estabelecida a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito 



do SUS, através da Portaria Interministerial nº 1, de Janeiro de 2014. Essa política 

teve no seu bojo o respeito aos princípios de direitos humanos e justiça social e 

integralidade da atenção à saúde da população carcerária no conjunto de ações de 

promoção, proteção, prevenção, assistência e recuperação, assim como vigilância em 

saúde (BRASIL, 2014a).  

A Política também apresentou diferencial em relação ao PNSSP (BRASIL, 

2003) devido ao fato de ter incluído a atenção à saúde às cadeias públicas, às 

penitenciárias federais e a regulamentação do atendimento às pessoas com transtorno 

mental em conflito com a lei, bem como sua extensão aos presos provisórios (BRASIL, 

2014a). 

A PNAISP encaixou-se no cenário internacional em que a diretriz da 

Organização Mundial de Saúde para a saúde dos presos publicada em 2014, 

orientava que o cuidado deveria ser baseado nas necessidades e reconhecimento dos 

direitos humanos, com utilização de equipes, recursos e facilidades semelhantes aos 

oferecidos às pessoas que não se encontram em situação de privação de liberdade. 

Ressaltava ainda a importância da continuidade do tratamento e a autonomia dos 

profissionais das equipes de saúde (WHO, 2014). 

Para que a operacionalização dessa política (PNAISP) fosse possível, 

implementou-se a Portaria nº. 482/2014 (BRASIL, 2014b) que instituiu que os serviços 

de saúde nos estabelecimentos prisionais seriam conformados de acordo com a 

população prisional e o modo de funcionamento dos serviços, sendo complementada 

pela Portaria nº 305/2014 (BRASIL, 2014c) que estabeleceu normas para a inclusão 

no Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) das 

equipes e serviços que iriam fazer parte da Atenção Básica de Saúde Prisional. 

Ademais, foram estabelecidos também os tipos de equipes de saúde no sistema 

prisional.  

O direito à saúde encontra-se expressamente exposto no artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos3 (DUDH), que estabelece para todo ser 

humano um padrão de vida que seja capaz de assegurar saúde e bem-estar social, 

bem como cuidados médicos. Também consta, no seu preâmbulo, entre as 

considerações, a afirmação da essencialidade da proteção dos Direitos Humanos 

através do império da lei. 

A participação da sociedade civil no processo de elaboração das políticas 

públicas pode ser verificada em diferentes vertentes seja através de Conselhos de 
                                                           
3
(DUDH). Declaração Universal Dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 

em: http://www.dudh.org.br/ 
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Gestão, ONG´s e ou mesmo mediante previsão legal. Os estudos acadêmicos podem 

contribuir de forma especial para a formulação de políticas públicas, bem como na 

análise das políticas existentes. Neste sentido, merece destaque o presente estudo 

sobre o perfil de presos sergipanos que contribuiu de forma relevante para a 

compreensão dos resultados das políticas públicas em saúde no estado de Sergipe. 

Esse debate serve para fortalecimento e participação da sociedade civil na cobrança 

dos resultados almejados.  

Resultados 

A pesquisa sobre o perfil do preso sergipano possibilitou constatar algumas 

condições sobre o ambiente prisional relacionadas pelos presos e verificadas quando 

do levantamento dos dados, como a superlotação, má circulação de ar, baixa 

iluminação das celas e má qualidade da alimentação que demandam políticas públicas 

urgentes. 

Com relação às percepções dos presos merece registro o fato de que a 

pesquisa proporcionou um olhar que vai além dos diplomas legais. Por certo os 

acadêmicos em Direito não estão acostumados com essa modalidade investigativa, 

merecendo igual registro o olhar, muitas vezes receoso, dos diretores dos 

estabelecimentos prisionais e dos agentes penitenciários. 

As dificuldades enfrentadas pela equipe, quando do levantamento dos dados 

em pesquisa de campo, no tocante a agendamentos e reagendamentos, por conta das 

decisões dos diretores, não comprometeu o resultado, embora tenha servido para 

demonstrar o quanto é necessário evoluir em termos de pesquisas e interlocução com 

gestores e governantes. O diálogo entre pesquisadores e gestores, assim como 

funcionários foi imprescindível para realização da pesquisa, proporcionando 

confiabilidade dos dados e análise independente. Após alguns receios e diálogos 

iniciais com diversas articulações e esclarecimentos sobre o intuito da pesquisa, o 

sigilo das fontes e o compromisso de compartilhar as análises realizadas, o processo 

tornou-se mais simples e a pesquisa ganhou celeridade. 

Como demonstrou Braga (2014) essa dificuldade e esses entraves sentidos 

durante a realização da coleta de dados nas unidades prisionais, devem-se ao fato de 

representar uma estratégia de defesa de um monopólio, denominado pela 

pesquisadora como saber-fazer institucional. Não há uma lógica linear e o pesquisador 

precisar estar consciente dos desafios a enfrentar no campo prisional (BRAGA, 2014). 

Vencidas as barreiras iniciais e concluídas as análises referentes ao perfil do 

preso sergipano foram encontradas as seguintes evidências: 1- Com relação à faixa 

etária, o Estado de Sergipe demonstrou possuir uma grande quantidade de jovens 

encarcerados, com idade economicamente ativa. As faixas compreendidas entre18 e 



29 anos revelaram um percentual aproximado de 60%. 2- elevado percentual de 

detentos que se declararam pardos-mulatos (60,76%). 3- A renda declarada pelos 

presos revelou dados que poderiam indicar uma realidade social muito perversa, pois 

77,7% dos que participaram da amostra declararam receber até 02 salários mínimos. 

4- A pesquisa revelou que 63,1% dos que participaram da amostra, de todo o Sistema 

Penitenciário Sergipano possui ensino fundamental incompleto. 5- Em relação à 

profissão ou trabalho que realizavam antes de serem recolhidos ao sistema prisional, 

os presos relataram que exerciam suas atividades, na sua maior parte, como 

autônomo (40,7%), esta considerada como aquela que não demanda formação 

profissional. 

O perfil acima mencionado revela-se alinhado àquele encontrado no âmbito 

nacional, sugerindo um recorte étnico-racial e social no processo de etiquetamento e 

seleção do público que ocupa o sistema prisional. Pesquisadores, como Julião (2012) 

e Marques et al (2013 e 2014), têm dedicado atenção especial ao perfil dos presos, o 

que tem servido para aprofundar o debate com a sociedade em geral. 

Em relação às políticas públicas de saúde, na percepção dos presos 

sergipanos foram colhidos dados que merecem atenção por parte dos gestores e da 

sociedade em geral. 

O acesso à saúde é um dos principais Direitos Humanos e deve-se 

reconhecer e trabalhar as necessidades em saúde para os presos e as presas que se 

encontram em situação de confinamento como uma questão de direito e requer 

avanços na efetivação das políticas públicas para o Sistema Prisional (UNIDOC, 

2012). Alerta também o Guia sobre gênero, HIV/AIDS, Coinfeccções no Sistema 

Prisional que a pena, reside, na privação de liberdade e não na privação dos Direitos 

Humanos Fundamentais, devendo também incluir toda a comunidade carcerária, que 

envolve os profissionais que atuam no Sistema (UNIDOC, 2012). 

O acesso ao serviço em saúde no sistema prisional há muito vem sendo 

estudado na comunidade internacional e a World Health Organization alude ao direito 

de acesso ao serviço de saúde pública aos que se encontram em situação de 

confinamento como pertencentes à sociedade e, portanto possuidores dos mesmos 

direitos em saúde (WHO, 2014). 

Esta investigação realizada no sistema prisional sergipano e objeto de análise 

quanto ao direito à saúde levou em consideração indicadores, entre outros, como: 

necessidade de assistência à saúde, acesso aos serviços de saúde, de acordo com a 

percepção dos presos. Estes indicadores revelaram uma possível inadequação entre 

as políticas públicas em saúde adotadas e a percepção da população privada de 

liberdade e impossibilitada de buscar, por vontade própria, esses serviços.  



 

Figura 1 -Necessidade de Assistência à Saúde de acordo com a percepção dos presos nas 
unidades prisionais de Sergipe-Brasil-2013-2014 

 

As unidades prisionais sergipanas que foram investigadas apresentaram 

valores percentuais das necessidades da assistência em saúde, acima dos 60%, com 

maior expressão nas Unidades COMPAJAF (92%), CESARB II (81,6%) e PREFEM 

(75,4%) (Figura 1). A necessidade em saúde foi analisada de acordo com a presença 

dos profissionais em saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiro, assistente 

social, quando presentes nas unidades prisionais, bem como quanto a presença ou 

não de posto de saúde, hospital e enfermaria. 

O acesso ao serviço de saúde em todas as unidades prisionais sugeriu uma 

inadequação entre a necessidade da assistência à saúde e o acesso, segundo relato 

dos presos, a exemplo das Unidades CADEIÃO onde houve 27% de presos que 

relataram ter tido acesso aos serviços de saúde para 64,5% dos que afirmaram ter 

necessidades de assistência à saúde. A unidade prisional PRESLEN apresentou a 

mesma proporcionalidade entre a necessidade e o acesso em serviços de saúde 

(Figura 2). A unidade COPEMCAN, a maior do estado de Sergipe, apresentou um 

percentual de acesso aos serviços de saúde de 9,7% e uma necessidade desse 

serviço na faixa de 65,1 %, revelando, por si só, um quadro altamente perigoso, uma 

vez que a superlotação detectada naquela unidade, aliada a outros fatores, fornecem 

dados para adoção de políticas públicas urgentes (Figura 2)..  

Segundo a Human Rights Watch, o Brasil foi apontado por apresentar, em 

todo o sistema prisional, uma superpopulação carcerária, condições sanitárias 

precárias que facilitam a disseminação de doenças, revelando ainda um fornecimento 



inadequado de medicamentos aos que se encontram em situação de confinamento 

(HRW, 2014). 

 

Figura 2- Acesso aos serviços de saúde de acordo com a percepção dos presos nas unidades 

prisionais de Sergipe-Brasil-2013-2014. 

A percepção dos presos sobre as doenças contraídas, durante o período de 

privação da liberdade nas unidades prisionais sergipanas, revelou a presença de 

enfermidades, diagnosticadas ou não, e sintomas associados que ressaltam a 

necessidade de atenção dentro do sistema prisional. 

 

Figura 3- Percentual de respostas do/s presos quanto às doenças contraídas durante o período de 
privação de liberdade nas unidades prisionais de Sergipe – 2013 - 2014 

 

A evidente dificuldade de acesso ao serviço de saúde no sistema 

penitenciário sergipano e a inadequação do uso de medicamentos percebida pelos 

presos, e apresentados na pesquisa, podem favorecer a disseminação de doenças 



graves, como a tuberculose, que sem o correto diagnóstico, prescrição e 

acompanhamento, provavelmente aumentará sua incidência nesses estabelecimentos.  

Neste estudo foi relatada pelos presos a presença de doenças 

infectocontagiosas e parasitárias, como gripe, tuberculose, sarampo, esquistossomose 

e também hepatite e catapora. As doenças sexualmente transmissíveis (DST), entre 

elas, sífilis, gonorreia e sintomas como irritação do pênis, também constam do relato 

dos presos. Os presos também afirmaram ter contraído enfermidades crônicas 

cardiovasculares e metabólicas referidas como: diabetes, doenças cardíacas e 

pressão alta, além de doenças de pele informadas como micose, coceira e doença de 

pele propriamente dita. 

Os relatos dos presos também identificaram outros sintomas referidos como: 

cálculo nos rins, dores nas costas, dores na coluna, dores no corpo, febre, infecção 

urinária, problema de pulmão, problema nas pernas, problemas dentários, síndrome 

do pânico, virose, verme e gastrite, entre outras. 

Outro aspecto importante encontrado neste estudo e também analisado por 

Andrade (2001), é em relação a grupos vulneráveis, como os presos, e seu entorno, 

como o intrafamiliar, crianças e idosos, e os profissionais em saúde.  

No caso específico do ambiente onde foi realizada a presente pesquisa, deve-

se ressaltar fatores como a superpopulação, condições de higiene e o acesso aos 

serviços de saúde, relatados pelos detentos, que parecem contribuir para um ambiente 

propício ao contágio. 

O Ministério da Saúde do Brasil (2011) recomendou como medidas de 

controle da Tuberculose que os ambientes públicos e os de trabalho devem seguir 

regras de ventilação e refrigeração estabelecidos pela vigilância sanitária e que o 

paciente portador de TB deve ser atendido em ambiente arejado e com luz solar. 

Quando não for possível o profissional de saúde deverá utilizar máscaras especiais 

até o final da consulta (BRASIL, 2011). 

Assim é primordial uma atenção quanto ao local de atendimento nos 

presídios, bem como capacitação das equipes de saúde, tanto no diagnóstico, 

tratamento e notificação da Tuberculose.  

Sousa e Pinheiro (2011) informaram que o governo brasileiro reconheceu a 

tuberculose como um problema de saúde pública. O Brasil possui um Plano 

Estratégico para o controle da Tuberculose que foi estabelecido para vigorar entre 

2007-2015. Foi apresentado como um programa unificado e executado pelas esferas 

federal, estadual e municipal, compreendendo uma estratégia de incorporação entre 

os provedores do SUS, no controle da Tuberculose (BRASIL, 2006). 



Revelou-se com a pesquisa, segundo a percepção dos presos, a presença de 

DST e AIDS, no sistema prisional sergipano. Segundo Reis (2011) essas doenças 

constituem uma ameaça à população privada de liberdade (REIS, 2011). 

O aumento crescente da população carcerária, conforme CNJ (2014), e as 

condições dos presídios, bem como os relatos dos presos, parecem corroborar com 

Rubio (2013) no sentido da distorção que há entre o que se fala, o que se defende 

publicamente e o que se faz no sentido de não violação dos direitos humanos. A 

adoção de medidas pós-violatórias parece não fazer reduzir a criminalidade. Em seu 

estudo, Rubio (2013) também apontou a necessidade de enfrentar o desafio 

contemporâneo do Direito em proceder a uma análise crítica sobre a diversidade e a 

complexidade das relações sociais, sendo necessária a observação de um 

pensamento interdisciplinar e relacional (RUBIO, 2013). 

Os resultados da pesquisa indicaram que os operadores de políticas públicas 

precisam exercitar o pensamento interdisciplinar e relacional na observação do direito 

à saúde das pessoas privadas de liberdade. As autoridades sergipanas e brasileiras 

não podem invocar o discurso dos direitos humanos e os dados revelarem constantes 

e desumanas violações. 

Relevante registrar que outros sistemas prisionais foram demandados perante 

as cortes internacionais de proteção aos direitos humanos, também, por violações ao 

direito à saúde dos presos como no caso específico do ocorrido no presídio Urso 

Branco4. Neste episódio, o Brasil foi julgado e condenado pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos a garantir o direito à vida, à integridade e à proteção dos 

custodiados, bem como punir os responsáveis pela tragédia (CIDH, 2014). Segundo o 

previsto no relatório da Comissão Justiça e Paz e do Movimento Justiça Global, 

ficaram demonstradas as condições degradantes dos internos do presídio Urso Branco 

e o descumprimento das normas internacionais de proteção das pessoas privadas de 

liberdade. O relatório também destacou de forma clara que as condições de segurança 

e de salubridade das celas ofendiam os direitos humanos dos presos (CARVALHO, 

2007). 

Em 2014 a Corte Interamericana de Direitos Humanos requereu ao Estado 

brasileiro a adoção imediata de medidas de proteção eficazes para garantir a vida das 

pessoas privadas de liberdade no Complexo de Curado, no Estado de Pernambuco. 

Diante das recentes pesquisas sobre o sistema prisional não é difícil constatar 

que o Estado brasileiro tem violado os documentos internacionais de proteção aos 

                                                           
4
 Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 26.07.2011. Disponível em: 

www.corteidh.or.cr/ 



direitos humanos, dos quais é signatário, tanto no sistema de proteção global como 

sistema de proteção regional (JULIÃO, 2012). 

Assim, de nada adiantará a posição dos Tribunais Superiores se não houver 

uma profunda reformulação do modelo de justiça existente, com desapego à pena de 

prisão. Isso pelo fato de o sistema prisional encontrar-se em situação de penúria, 

carente de implementação de políticas públicas, não só de saúde, mas em todas as 

áreas que possibilitem a ressocialização de homens e mulheres privados de liberdade. 

 

Considerações Finais 

O perfil dos presos sergipanos parece seguir uma tendência nacional quanto à 

caracterização da população pesquisada, podendo sugerir um diagnóstico de 

padronização perversa e seleção intencional da população prisional. Estabelecer 

políticas públicas em saúde para o sistema prisional brasileiro constitui um caminho 

importante e necessário para efetivação do estabelecido na Constituição Federal, nos 

tratados e convenções internacionais e em leis específicas. As políticas públicas de 

saúde para os presos sergipanos sugerem um descompasso entre o estabelecido 

legalmente e a percepção dos usuários do sistema prisional. Levando em 

consideração que as ações em saúde são estabelecidas cada vez em maior 

profundidade por organismos internacionais faz-se necessário o aprimoramento dos 

gestores, dos profissionais em saúde, dos pesquisadores e dos profissionais 

envolvidos no sistema penitenciário no sentido de entenderem os interesses 

envolvidos quando da adoção de determinadas políticas públicas. 

As autoridades e os gestores não podem alegar desconhecimento técnico da 

situação, haja vista que os relatórios são produzidos por profissionais que exercem 

cargos públicos e/ou são servidores dos próprios ministérios ou órgãos. O Brasil como 

signatário dos mais importantes tratados e convenções internacionais para a 

população privada de liberdade precisa garantir a efetividade aos pactos estabelecidos 

perante a comunidade internacional e incorporados ao direito pátrio sob pena de 

representação aos organismos de defesa dos direitos humanos. Muito mais que 

estabelecer políticas públicas em saúde, ou em qualquer outra área, precisa-se 

garantir a efetividade dessas políticas públicas e promover a discussão  sobre o 

entendimento de ressocialização da população que lá se encontra em situação de total 

abandono. 
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Resumen 

El más pequeño estado de Brasil, Sergipe presenta un perfil de la realidad 

penitenciaria que mantienen una similitud con la realidad nacional. Esta investigación 

fue elaborada en el período de 2013/2014, como resultado del proyecto de 

investigación "Perfil dos Presos no Estado de Sergipe e Identificação de Políticas 

Públicas para Egressos", proyecto con apoyo de FAPITEC-SE – Edital 13/2011. con 

aprobación del  Comité de Ética e Pesquisa de la Universidad Tiradentes, número de 

Protocolo CEP 040712R. Fueron levantados datos primarios y secundarios y también 

una investigación documental y bibliográfica. Los resultados han demostrado  que 

oficialmente hay políticas públicas de salud para las unidades penitenciarias en 

Sergipe/Brasil. Las autoridades constituidas del tres poderes de la República 

brasileña, el Ministerio de Acusación, la Ordene del Abogados del Brasil, los 

Ministerios de la Justicia y de la Salud, el Consejo de la Comunidad de la ejecución 

pénale, el Consejo Penitenciario, la sociedad Civil y las Universidades no pueden decir 

que no conocen lo que pasa adentro de las unidades penitenciarias del Sergipe/Brasil 

puesto que hay relatos oficiales que son preparados por los mismos actores sociales. 

El estudio también ha permitido concluir que las violaciones de las leyes nacionales, 

de los tratados y convenciones internacionales sugieren que el estado de 

Sergipe/Brasil necesita garantizar la efectividad del cumplimiento del sistema legal 

adoptado por el Brasil, sobe pena de representación junto a los organismos de 

protección a los derechos humanos, por sucesivas y repetidas violaciones. 
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