
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

ELEMENTOS PARA UMA REFLEXÃO PRELIMINAR SOBRE O DIREITO À SAÚDE NAS 

UNIDADES PENAIS PARANAENSES 

Marco Antonio da Rocha (1) 

(1) Mestre em Serviço Social e Política Social pela PUC-SP, doutorando do Programa de 
Pós Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina. 

Assistente Social do Ministério Público do Estado do Paraná.  
E-mail: marcorrocha@gmail.com   

 

Resumo: Este trabalho apresenta elementos para uma reflexão preliminar sobre as 
possibilidades de acesso à saúde nas unidades penais do Paraná. Resgata-se a previsão 
do direito à saúde em documentos internacionais, na Constituição Federal e na legislação 
nacional, introduzindo o leitor no contexto do sistema penitenciário paranaense e na 
particularidade dos dados analisados. Discute-se a saúde no campo da política e das 
relações de poder. Se a saúde, como direito formal fundamental, é negada ao trabalhador (e 
sua família), o que se dirá do direito à saúde daqueles que se encontram no espaço próprios 
dos “grupos despossuídos e desonrados” (WACQUANT, 2004)? 

 Palavras-chave: Política Social, Saúde, Sistema Penal. 

Abstract: This paper presents elements for a preliminary consideration of the health access 
opportunities in criminal units of Parana. Rescues to forecast the right to health in 
international documents, the Constitution and national legislation, introducing the reader in 
the context of Paraná penitentiary system and in particular the data analyzed. It discusses 
health in the field of politics and power relations. If health as a fundamental formal right is 
denied to the worker (and his family), which will tell the right to health of those who are in the 
own space of the "dispossessed and dishonored groups" (Wacquant, 2004)  
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho pretende apresentar alguns elementos que tornem possível uma 

reflexão preliminar sobre as possibilidades de acesso à saúde nas unidades penais do 

Estado do Paraná. Aborda a garantia do direito à saúde do preso na legislação 

internacional, na Constituição Federal e na legislação nacional infraconstitucional, para 

então apresentar a concepção de saúde que norteou a análise dos dados apresentados, 

que será fundamental para embasar as conclusões provisórias que são apresentadas nas 

considerações finais. 
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1. ASPECTOS LEGAIS SOBRE A GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE PARA A 

POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA 

  O direito à saúde da pessoa privada de liberdade encontra-se garantido na legislação 

internacional (Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – ONU - 1955), que dispõe 

na Regra 22: 

 
Cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição os serviços de pelo 
menos um médico qualificado, que deverá ter certos conhecimentos de 
psiquiatria. Os serviços médicos deverão ser organizados em estreita ligação 
com a administração geral de saúde da comunidade ou nação. Deverão 
incluir um serviço de psiquiatria para o diagnóstico, e em casos específicos, 
para o tratamento de estados de anomalia. 

 

 A concepção restrita de saúde presente neste documento explica-se pelo contexto 

em que o mesmo foi aprovado, período em que certamente a simples fixação destas Regras 

constituiu um avanço considerável para a garantia dos direitos das pessoas privadas de 

liberdade. E há de se registrar o avanço que foi a exigência prevista nesta Regras, de que 

“os serviços médicos deverão ser organizados em estreita ligação com a administração 

geral de saúde da comunidade ou nação.”, à medida que ela permite que a população 

privada de liberdade usufrua dos avanços que os sistemas nacionais de saúde das nações 

por ventura tenham alcançado. 

  A Constituição Federal afirma, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado. Assim, as pessoas privadas de liberdade tem constitucionalmente 

assegurado seu direito à saúde, que deverá ser garantida com os mesmos parâmetros que 

orientam o Sistema Único de Saúde. 

 A legislação infraconstitucional, leia-se Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 

7210/84), também garante o direito à saúde. Aliás, a concepção de saúde presente na Lei 

de Execução Penal também é bastante restrita. Senão, vejamos: 

 
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo 
e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 
autorização da direção do estabelecimento.” 

 

 Ainda que tenhamos que considerar que a restrição do conceito de saúde previsto 

na Lei de Execução Penal deve-se ao contexto histórico de sua edição (a Lei foi discutida e 

promulgada na vigência da ditadura militar), vale a pena destacar essa limitação, justamente 

porque existem indícios que a prática de saúde vigente atualmente nas unidades penais –  

como demonstraremos mais à frente – parece nortear-se ainda pelo frágil e limitado conceito 

presente na LEP. 
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As Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, ainda que aprovadas em 

1994 – trazem uma concepção de saúde tão limitada quanto aquela presente na Lei de 

Execução Penal ao afirmar, em seu artigo 15, que “assistência à saúde do preso, de caráter 

preventivo curativo, compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e 

odontológico.” Esse conceito de saúde em muito se aproxima daquele estabelecido na Lei 

de Execução Penal de 10 anos atrás, acrescentando apenas o atendimento psicológico. 

  Analisando estritamente este aspecto legal, podemos afirmar que tem havido sim 

uma discriminação em relação à população penitenciária, no tocante ao acesso à saúde, na 

medida em que as legislações, mesmo aquelas aprovadas após a Constituição Federal de 

1988, ainda se embasam em concepções absolutamente restritas de saúde, baseadas 

numa perspectiva curativa, que não considera os determinantes sociais da saúde e não 

parte de uma perspectiva de promoção da saúde, considerada como  

 
“um processo social e político, não somente incluindo ações direcionadas ao 
fortalecimento das capacidades e habilidades dos indivíduos, mas também 
ações direcionadas a mudanças das condições sociais, ambientais e 
econômicas para minimizar seu impacto na saúde individual e pública. 
Entende-se por promoção da saúde o processo que possibilita as pessoas 
aumentar seu controle sobre os determinantes da saúde e através disto 
melhorar sua saúde, sendo a participação das mesmas essencial para 
sustentar as ações de promoção da saúde.” (HPA, 2004). 

 

  Apenas em 2003, numa iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça, é 

instituído, através da Portaria Interministerial nº 1777, o Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário - PNSSP, cuja elaboração contou a participação do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

  Segundo a 3ª Edição desse Plano, as ações e serviços nele previstos estão em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS: “Os PNSSP foi construído em coerência 

com a discussão da organização de sistemas de saúde e do processo de regionalização da 

atenção, que pauta o incremento da universalidade, da equidade, da integralidade e da 

resolutibilidade da assistência.” (Ministério da Saúde, 2007). 

  Diante da baixa adesão dos Estados e do fracasso flagrante do PNSPP, foi instituída, 

em 2014, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

PNAISP confere significativos incentivos financeiros para qualificar as obrigatórias ações do 

município na prestação de assistência à saúde da pessoa privada de liberdade em seu 

território, cabendo ao município a ela aderir. 

 Segundo o Anexo do ATO CONJUNTO nº 01/2015-PGJ/CGMP,  
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Mesmo enquanto não houver adesão da municipalidade à PNAISP, as ações 
de promoção e recuperação da saúde dos presos serão de responsabilidade 
do município, que deverá prestá-las por suas equipes de atenção primária, 
inclusive devendo ser os presos conduzidos até os respectivos 
estabelecimentos de saúde municipais, caso necessário. Não é de se excluir 
a responsabilidade também dos Estados na execução suplementar das ações 
de promoção e recuperação da saúde dos presos, de início porque à gestão 
estadual do SUS compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e 
executar supletivamente as ações e serviços de saúde. Esse dever de 
execução suplementar é ainda mais relevante aos presos em carceragens 
porque são pessoas que estão diretamente sob tutela dos Estados. (MPPR, 
2015). 

 

2. ASPECTOS PSICOSSOCIAIS QUE INTERFEREM NA GARANTIA DA SAÚDE NAS 

PRISÕES 

 

  Além dos aspectos legais que deveriam regular a garantia do direito à saúde no 

interior das penitenciárias, temos que considerar também questões psicossociais que 

interferem na oferta das ações de saúde neste ambiente. 

   Para abordar estes aspectos, estaremos utilizando como referência, o texto “Saúde 

em Prisões: representações e práticas dos agentes de segurança penitenciária no Rio de 

Janeiro, Brasil” (DIUANA, 2008). 

   A autora afirma que a temática da saúde nas prisões é muito pouco estudada e que 

quando os homens adentram numa penitenciária já o fazem com uma situação geral de 

saúde bastante precária, fruto das péssimas condições em que sobrevivem os extratos da 

população de onde é recrutada a imensa maioria dos presos e também da forma 

tipicamente masculina de (des)cuidar da saúde. 

   São muitas as dificuldades para se desenvolver ações conseqüentes de promoção 

da saúde em penitenciárias. A prisão é  

 
“um ambiente altamente hierarquizado, fundada no isolamento do exterior e 
no controle total sobre a vida dos sujeitos que aprisiona. Esta instituição de 
confinamento forçado de grupos despossuídos e desonrados promove a 
constituição de dois grupos separados e antagônicos: os guardas – a quem 
cabe o controle e a vigilância – e os detentos, que tentam escapar a esse 
controle total de suas vidas”. (DIUANA, 2008). 

 
 

   Cada um desses dois grupos tende a conceber o outro por meio de estereótipos 

hostis, de modo que a destruição (simbólica ou real) de um grupo fortalece a identidade e as 

possibilidades de sobrevivência do outro. 

   Além disso, a partir da convivência próxima durante anos, os detentos também 

tendem a se organizar em grupos e facções, ampliando os temores dos guardas de que  
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estes possam reagir de forma mais violenta, por estarem organizados. Com isso, cada vez 

mais tais agentes confirmam a sua representação de que “preso não é paciente”. 

   Os agentes de segurança penitenciária (no Paraná chamam-se Agentes 

Penitenciários) exercem um papel diferenciado no que se refere à regulação do acesso à 

saúde: terão atendimento aqueles que tais agentes entenderem que deverão ser atendidos. 

  O confinamento e a restrição de liberdade, com seus conflitos e tensões, impõem 

aos sujeitos uma tendência de dar prioridade aos problemas de segurança e sobrevivência 

imediata para o grupo ao qual pertence (agente ou preso), em detrimento das questões 

relacionadas à saúde. 

   Dessa forma, os problemas de saúde que podem atingir a todos que estão na 

penitenciária não são vistos por presos e agentes como um tema que diminua a distância 

entre esses sujeitos. 

  Os agentes tendem a desqualificar as queixas dos presos no tocante à saúde, vez 

que não confiam nos mesmos e os vêem como indolentes e dissimulados. Mas dão mais 

atenção às queixas quando elas partem de presos com “bom comportamento”, promovendo 

uma troca de atendimento por disciplina, oferecendo a saúde como “recompensa” para os 

disciplinados. A saúde é, então, submetida à ordem disciplinar. 

 Segundo o discurso dos agentes, estes não podem solicitar atendimento médico 

para um preso que não tenha solicitado tal atenção, por mais que visivelmente haja essa 

necessidade: primeiro porque este agente será visto como um “fraco” pelos demais presos e 

por seus colegas e em segundo lugar porque o preso será visto pelos demais como 

“suspeito” de ser amigo de agente penitenciário, expondo-se às conseqüências dessa 

“traição” a seu grupo. 

   Assim, percebe-se que a estrutura e as relações sociais entre os diferentes grupos 

no interior das prisões promovem a construção de representações que, mesmo nada tendo 

a ver com critérios sanitários, modulam o acesso aos serviços de saúde. 

  Ainda que existam experiências interessantes em curso (poucas), como aquelas em 

que os próprios presos são capacitados para agir como agentes multiplicadores em saúde, o 

quadro geral da saúde nos sistema penitenciário brasileiro é precário. 

 

3. ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS SOBRE OS RECURSOS DE SAÚDE PRESENTES 

NAS UNIDADES PENAIS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Caracterização do Sistema Penitenciário do Estado do Paraná 
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O sistema penitenciário paranaense custodiava, em 20131,  22.106 pessoas, das 

quais 20.855 são do sexo masculino e 1.251 do sexo feminino. No regime fechado 

encontram-se 8.211 homens e 342 mulheres, totalizando 8.553 pessoas custodiadas neste 

regime. As pessoas que cumprem pena no regime fechado estão distribuídas em 31 

Unidades Penais, todas subordinadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária. 

  Não existem dados atualizados sobre o perfil sócio-demogrático e criminal dos 

presos, tendo a última pesquisa sido realizada em 2004. Ainda assim, não havia nesse 

último estudo, nenhum tópico relacionado ao estado de saúde dos presos ao adentrarem 

nas unidades penais, bem como não foram abordados temas relativos ao acesso aos 

serviços de saúde no interior de tais unidades, motivo pelo qual deixaremos de fazer 

referência ao perfil das pessoas custodiadas pelo sistema. 

 

Contextualizando a origem dos dados 

  O Centro de Apoio Operacional às Promotoria Criminais, do Júri e de Execuções 
Penais – área de Execução Penal, no qual o autor atuou como Assistente Social entre os 
anos de 2009 e 2014,   
 

é um órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público do Estado do 
Paraná,  que tem como finalidade estimular a integração e o intercâmbio 
entre os órgãos de execução afins e a eles remeter informações técnico-
jurídicas sem caráter vinculante, buscando oferecer suporte técnico aos 
membros do MP que atuam na área de execução penal, estimulando a 
implantação de políticas públicas voltadas para esta área. Promove a 
interação entre órgãos públicos, privados e organizações não 
governamentais que atuam nesta área. (MPPR, 2015). 

 
  Com relação à fonte de pesquisa, os dados foram levantados e analisados por meio 

de fontes primárias e secundárias, tendo sido a amostra composta pelas 31 (trinta e uma) 

unidades penais, nas quais foram realizadas inspeções anuais em 2014, pelos Promotores 

de Justiça com atribuições na área de execução penal. 

  O instrumento para coleta dos dados consiste num questionário desenvolvido pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público, que deve ser obrigatoriamente preenchido pelos  

Promotores de Justiça quando da realização das inspeções.  

   

Análise dos Dados 

 A análise dos dados estatísticos obtidos com a aplicação dos formulários de 

avaliação anual de unidade penal foi realizada a partir dos dados que se relacionavam com 

a assistência à saúde dos presos. 

                                                 
1
 Número oficial mais recente a que tivemos acesso, disponível em www.depen.pr.gov.br  

http://www.depen.pr.gov.br/
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  Assim, para efeitos da análise que passamos a apresentar, consideramos os dados 

relativos à: 1) Equipe de saúde disponível nas unidades; 2) Existência de farmácia nas 

unidades e fornecimento de medicamentos de uso contínuo para os presos; 3) Existência de 

consultórios médicos, odontológicos e psicológicos; 4) Local para observação psiquiátrica e 

cuidados a usuários de drogas; 5) Unidade de isolamento para doenças infecto-contagiosas; 

e 6) Avaliação geral das instalações de saúde (condição geral das dependências reservadas 

ao atendimento sanitário, em cada unidade);  

 Isto posto, é forçoso reconhecer a limitação do presente trabalho, já reconhecida em 

seu título: pretendemos trazer elementos que subsidiem uma reflexão preliminar sobre as 

possibilidades de garantida do direito à saúde nas unidades penais do Estado do Paraná.  

  Agora podemos justificar o motivo de tanta cautela na definição da temática do 

presente trabalho: além de nossa incipiente inserção no debate da saúde, os dados 

propiciados pela pesquisa são limitados e revelam poucas facetas (talvez nem as mais 

importantes) do cuidado em saúde ofertado nas unidades do sistema penitenciário às 

pessoas ali custodiadas. 

  

1. Equipe de saúde disponível nas unidades: 

   Analisando os dados das 31 unidades pesquisadas, chegamos aos seguintes 

resultados: 08 não dispunham de médicos, 04 dispunham de médicos com comparecimento 

diário, 08 dispunham de médicos com comparecimento semanal, 01 dispunha de médico 

com comparecimento quinzenal, 09 dispunham desses profissionais com comparecimento 

em períodos diferentes dos citados.2 

 No tocante à presença de psiquiatras nas unidades, 16 unidades não dispõe de 

psiquiatras, 02 dispõe desses profissionais com frequência diária, 10 dispõe de psiquiatras 

com frequência semanal, 02 dispõe de psiquiatras com comparecimento em períodos 

diferentes dos citados. 

No que se refere aos odontólogos da própria unidade, 12 não dispõe desses 

profissionais,  12 dispõe de odontólogos com frequência diária e 05 dispõe desses 

profissionais com comparecimento em períodos diferentes dos citados. 

Já em relação à psicologia, 06 unidades não contam com psicólogos, 17 dispõe de 

psicólogos com frequência diária e 06 dispõe de psicólogos com comparecimento em 

períodos diferentes dos citados. 

 Antes de analisar os dados relativos às equipes de saúde disponíveis em cada 

unidade, é importante resgatarmos o conceito de saúde que irá presidir a análise. 

Partilhamos da idéia de a saúde não se define pela simples ausência de doenças, assim 

                                                 
2
 Os números das unidades somadas não resultam em 31 porque nem todos os Promotores de Justiça 

preencheram todos os campos do formulário. 
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como sabemos que não existem estados puros de saúde ou de doença, mas que entre um 

pólo e outro existem infinitas matizes. 

  Dentre os fatores determinantes das condições de saúde incluem-se  

 

“os condicionantes biológicos (idade, sexo, características herdadas pela 
herança genética), o meio físico (que inclui condições geográficas, 
características da ocupação humana, disponibilidade e qualidade do 
alimento, condições de habitação), assim como os meios sócio-econômico e 
cultural, que expressam os níveis de ocupação, renda, acesso à educação 
formal e ao lazer, aos graus de liberdade, hábitos e formas de relacionamento 
interpessoais, a possibilidade de acesso aos serviços voltados para a 
promoção e a recuperação da saúde e a qualidade de atenção pelo sistema 
prestado.” (NOGUEIRA, 2006, p. 12). 
 

  Com base nessa concepção mais ampla de saúde, vê-se que as necessidades de 

saúde ultrapassam o simples acesso a serviços e tratamentos médicos, levando-nos a 

refletir politicamente sobre a saúde como  “produto e parte do estilo de vida e das condições  

de existência, sendo que a situação saúde/doença é uma representação da inserção 

humana na sociedade” (NOGUEIRA, 2006, p. 13). 

   Refletindo a partir dessa concepção ampliada de saúde, é triste pensar na distância 

que separa os presos das unidades penais do Estado do Paraná da vivência dessa saúde. 

  Essa visão de saúde que vimos tratando exige a superação do paradigma 

mecanicista, preso ao modelo biológico, da tecnologia médica que lança um foco exclusivo 

no risco individual para responder aos processos de saúde doença. 

  Infelizmente, no tocante aos presos do Paraná, nem mesmo este atendimento 

restrito do modelo médico-centrado, tem-lhes sido disponibilizado. 

  Senão, vejamos. Das 31 unidades penais, 08 não dispõe de médicos, enquanto 

apenas 4 possuem ao menos 1 médico em sua rotina diária. Temos ainda 19 unidades 

(somadas), que possuem médico apenas uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias 

e mesmo em períodos indefinidos.  

  Mesmo considerando que o aumento do acesso a atendimento médico não aumenta 

o acesso à saúde, é muito preocupante o quadro de defasagem dos profissionais médicos 

nas unidades penais pesquisadas. 

  O mesmo se pode dizer dos psiquiatras: apenas 02 unidades dispõe diariamente 

deste especialista, enquanto 16 não dispõe do mesmo e 12 dispõe em periodicidades que 

vão da semanal a outras não definidas. 

  Considerando o alto grau de sofrimento mental que a privação de liberdade acarreta 

– com os agravos psiquiátricos decorrentes – pode-se mensurar o quanto custa aos 

detentos a ausência desse especialista. 

  Por fim, temos os odontólogos, presentes em 12 unidades, com freqüência diária, o 

que indica melhor cobertura para esta área do que para a área médica propriamente dia. 
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  E ainda os psicólogos, presentes em 17 unidades, com frequencia diária. No entanto, 

há que se fazer referência à Resolução do Conselho Federal de Psicologia que veda o 

trabalho psicoterapêutico pelos psicólogos que atuam no sistema penitenciário, sendo 

liberados outras modalidades de atendimento aos detentos. 

 Do ponto de vista da presença de profissionais, temos que a saúde mental dos 

presos não vem sendo garantida no sistema penitenciário do Paraná, mesmo considerando-

se  que a simples presença dos profissionais não seria suficiente para garantir, por si só, o 

acesso à saúde, no sentido amplo que estamos considerando neste trabalho. 

  Em decorrência da falta de médicos e outros profissionais de saúde do quadro de 

servidores de parte das Unidades, foram apontadas como irregularidades por 15 promotores 

de justiça o fato de as unidades não disporem de equipes de saúde em número suficiente. 

    

2.  Existência de farmácia e fornecimento de medicamento de uso contínuo para os 

presos 

  Das 31 unidades, 25 responderam que contam com farmácia em suas instalações, 

04 responderam que não contam e 02 não responderam a esta questão. 

  No tocante ao fornecimento de medicamentos de uso contínuo, a totalidade das 

unidades respondeu que os fornecem aos seus detentos. 

  O dado mais importante a ser considerado neste tópico é o fato de que o 

responsável pelo fornecimento destas informações foi o Diretor da Unidade, sendo que 

estes dados não foram necessariamente checados pelo Promotor de Justiça quando da 

realização da inspeção. 

  De qualquer forma, o dado relativo ao fornecimento de medicamento de uso contínuo 

pelas unidades colide com as informações que o autor recebia – com certa freqüência – dos 

representantes de organizações que defendem os direitos das pessoas privadas de 

liberdade. O autor já atendeu reclamações que davam conta de que além de uma 

determinada Unidade não comprar as medicações para fornecimento, não entregava aos 

presos o medicamento levado pelos seus familiares, alegando questões de segurança. 

 

3. Existência de consultórios médicos, odontológicos e psicológicos 

 No que se refere à existência de consultórios médicos, 06 unidades não os possuem, 

22 unidades possuem um consultório e 03 unidades possuem 02 consultórios.  Já no 

tocante aos consultórios odontológicos, 09 não os possuem, 21 possuem um consultório e 

01 unidade possui 02 consultórios. Em se tratando de consultórios psicológicos, 12 não os 

possuem e 19 unidades  possuem um consultório. 

 Se tivermos que reconhecer, inicialmente, que a existência de determinados 

profissionais na equipe de saúde não significa acesso à saúde, quando a vemos numa  
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perspectiva mais ampla, é mais forçoso ainda reconhecermos o quão pobre é, para se 

definir o grau de acesso à saúde, a simples existência ou não dos consultórios. 

  Ainda assim, temos que comentar, neste tópico, a inexistência de consultório 

psicológico em 12 unidades penais, ainda que os psicólogos estejam impedidos de realizar 

tratamento psicoterapêutico no interior das unidades, estes certamente precisam de salas 

apropriadas para o desenvolvimento das demais atividades junto aos presos. 

 

4. Local para observação psiquiátrica e cuidados a usuários de drogas: 

  05 unidades não dispõe de local para observação psiquiátrica e cuidados a usuários 

de drogas, enquanto 26 unidades alegam possuir tais locais – o que ajuda pouco – já que 

apenas 02 possuem psiquiatras com presença diária na unidade, enquanto em 12 unidades 

a presença desse profissional se dá com freqüência mais espaçada, além das 16 que não 

dispõe de psiquiatras. Preocupa a ausência desse espaço, considerando-se principalmente 

a quantidade de pessoas detidas diariamente que são dependentes químicas, manifestando  

já nos primeiros dias de confinamento os sintomas da abstinência, muitos dos quais podem 

exigir isolamento da pessoa, para preservação de sua integridade física e dos demais. 

 

5. Unidade de isolamento para doenças infecto-contagiosas: 

09 unidades não possuem tais unidades de isolamento, enquanto 22 unidades 

alegam possuir estes profissionais.  Aqui estamos novamente diante de um quadro 

preocupante. Nas 09 unidades (quase um terço do total) que não dispõe de um espaço que  

permita isolar os presos portadores de doenças infecto-contagiosas, devem ser aumentadas 

as possibilidades de transmissão de tais moléstias, além do risco de expor o preso portador  

dessas doenças a toda sorte de discriminações, seja pelos agentes penitenciários, seja 

pelos demais presos. 

 

6. Avaliação geral das instalações de saúde das unidades:  

 Quando os Promotores de Justiça deveriam atribuir um conceito geral para as 

instalações de saúde das unidades, 03 unidades obtiveram conceito ótimo, 09 unidades 

obtiveram conceito bom, 09 unidades obtiveram conceito regular e  06 unidades obtiveram 

conceito ruim. Pensando globalmente, quase metade das unidades tiveram suas instalações 

de saúde reprovadas, pelos mais diversos motivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A saúde, como um dos direitos sociais, também sofre o impacto das relações 

políticas, das relações de poder que se constituem e que acabam legitimando e mantendo, 

por coerção e consenso, determinado modelo de sociedade. 

 Essa complexa estrutura social explica, no final das contas, porque temos 

formalmente garantido na Constituição Federal o direito a uma saúde pública ampla, 

irrestrita, integral e resolutiva, mas na prática convivemos com o endeusamento da saúde 

comercializada pelos planos privados, vemos os governos – nos três níveis - organizando 

suas políticas pela ótica privatizante e vemos os trabalhadores tendo negado o seu direito à 

saúde, que se confunde com o direito à vida. 

  Se essa negação de um direito formal fundamental atinge o trabalhador (e sua 

família) que faz esse país ser o que é, que paga impostos, que se dirige todos os dias aos 

seus postos de trabalho para gerar riqueza e fazer girar a economia, imagine o que 

acontece com o direito à saúde daqueles que se encontram no espaço próprios dos “grupos 

despossuídos e desonrados” (WACQUANT, 2004: 23), aqueles que se rebelaram contra as 

leis (principalmente as que protegem o que há de mais sagrado para o capital, a 

propriedade privada)? 

  Sobre as condições de acesso das pessoas privadas de liberdade à saúde, 

concluímos – após a análise dos dados – que tais pessoas estão muito distantes do acesso 

à saúde, mesmo que a consideremos na sua expressão mais restrita (acesso a atendimento 

médico), que dirá então se considerarmos o conceito ampliado de saúde que vimos 

discutindo. 

  Para que esse quadro se instalasse, concorrem tanto o Governo Estadual – que não 

vem destinando às unidades os recursos (humanos e financeiros) necessários para garantia 

do atendimento do direito à saúde - e que também não tem se integrado de forma mais 

determinada à PNAISP, quanto o Governo Federal, que vem diminuindo gradativamente os  

repasses para a garantia da saúde no sistema prisional. Concorrem também as dificuldades 

de se tratar de saúde num ambiente penitenciário, em virtude de questões do campo 

psicossocial, abordadas no corpo do trabalho. 

  À guisa de fechamento, recorremos à lavra de ARAÚJO (1974, p. 200), que sintetiza 

nossa concepção sobre o papel da execução penal e nossa preocupação com os desvios 

hoje existentes neste campo: 
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Os órgãos da execução penal, diante da realidade ideológica, hão de lembrar 
sempre que a Justiça lhes entregou homens e que os princípios de 
solidariedade que informam a nossa nacionalidade exigem que sejam 
devolvidos à sociedade, decorrido o tempo da execução: Homens e não o 
que tiver restado deles, pois mais importante que a prestação de contas do 
condenado à Justiça é a responsabilidade desta pelo futuro de um homem 
colocado à sua disposição.  
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